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غيوم االستجوابات تخّيم على المجلس مجددًا
30 نائبًا يستعجلون قانون حقوق المرأة إلدراجه على جلسة 13 أبريلالبصيري: تعودنا على االستجوابات ونرفض لغة التهديد المؤدية لالحتقان

مسلسل االتهامات حول »مساومات« جلسة طرح الثقة مستمر

ناصر اخلرافي مع رئيس مجلس إدارة »جلوبل« مها الغنيم وبدر اخلرافي وبهارتي بعد التوقيعحديث ودي بعد التوقيع يجمع ناصر اخلرافي وبهارتي وأسعد البنوان وبدر ناصر اخلرافي ناصر اخلرافي موقعا كشاهد على العقد بني »زين« و»بهارتي«

3500 مرشح 
للتوظيف 8 أبريل

مريم بندق
قال وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي انه سيتم 
اعالن 3500 مرشح للتوظيف 
اخلمي���س 8 أبري���ل املقبل. 
واضاف الرومي في تصريح 
ل� »األنباء« سنعتمد الدفعة 
اجلديدة للتوظيف والتي لن 
تقل عن 3000 ونعمل على 
زيادتها الى 3500 بالتعاون 
الوزارات واملؤسس���ات  مع 
التي  والهيئ���ات احلكومية 
توافي الديوان باحتياجاتها 
بحسب خطط العمل لديها. 
وتابع قائ���ال: ننتظر خالل 
اليومني املقبلني عددا كبيرا 
من احتياجات بعض الوزارات 
من التخصص���ات املختلفة 
الستكمال اجراءات الترشيح 
بدال من اعالن دفعة محدودة 
الى  هذا االس���بوع، مشيرا 
الكبير والتنسيق  التعاون 
القطاعات  واملتابع���ة م���ع 

احلكومية املختلفة.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تلبدت أجواء الس����لطتني امس مجددا بغيوم االس����تجوابات 
لتخيم على مسار العالقة املستقبلية بني احلكومة واملجلس منذرة 

مبواجهات سياسية قاسية على أكثر من جبهة.
أجواء التصعيد جاءت بعد مباش����رة املجلس مناقشة تقرير 
جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري البرملانية، حيث هدد 
غير نائب مبساءلة الوزراء على خلفية القضايا املثارة للنقاش. 
وفي هذا اإلطار رفض وزير الدولة لش����ؤون مجلس األمة ووزير 
املواص����الت د.محمد البصيري لغة التهديد املس����تمر والتصعيد 
واصفا هذا املسلك بأنه يؤدي الى االحتقان »وهذه رسالة خاطئة 
في اخلطاب السياسي«، مضيفا: تعودنا على االستجوابات ونرفض 
لغة التهديد املؤدية لالحتقان. إلى ذلك، وّقع 30 نائبا على هامش 
جلسة امس طلبا إللزام جلنة شؤون املرأة واالسرة البرملانية باجناز 
تقريرها عن قانون حقوق املرأة املدنية واالجتماعية خالل عشرة 
ايام متهيدا الدراجه على جدول اعمال جلسة 13 ابريل املقبل. من 
جهة ثانية وفي رد مباشر على النفي احلكومي لوجود مساومات 
سبقت جلسة طرح الثقة بوزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل قال 
الناطق الرسمي باس����م كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك 
ان النائب د.حس����ن جوهر وزميلته النائبة د.أسيل العوضي قد 

متت مساومتهما من قبل احلكومة لتغيير موقفهما من التصويت 
على طلب طرح الثقة بوزي����ر اإلعالم. واضاف البراك في مؤمتر 
صحافي عقده امس ان النائب جوهر وعد من قبل احلكومة بعدم 
التجديد ملدير اجلامعة ومدير عام هيئة التطبيقي مقابل التصويت 
ضد طرح الثقة »إال أنه رفض ذلك«. وأضاف أن د.أس����يل عرض 
عليها تقدمي طلب حكومي إلحالة قانون منع االختالط للمحكمة 
الدستورية مقابل تأمني األغلبية النيابية من قبلها وذلك لتغيير 
موقفه����ا أيضا من ط����رح الثقة والتصويت م����ع الوزير »إال أنها 
رفضت«.وتعليقا على ذلك قالت د. أس����يل في تصريح صحافي 
أنه ال صحة ملا نقله البراك حول مس����اومة احلكومة لها مشيرة 
الى أن قضية منع االختالط تبنتها منذ زمن وستطرح في وقتها 
املناس����ب. ثم رد البراك قائال إن أسيل هي من أخبرتنا بذلك قبل 
يومني من االس����تجواب وأنا استأذنتها خالل االستراحة ألصرح 
بذلك وأذكر اسمها واش����ترطت عدم ذكر كلمة مساومة. وأضاف 
»الظاهر أتتها ضغوط واهلل يعينها ألنها س����نة أولى نيابة«. من 
جهته، قال النائب د.حس����ن جوهر تعليق����ا على ما أثاره النائب 
البراك: ان شهادة مدير التطبيقي مزورة ومن جامعة غير معترف 
به����ا ومدير اجلامعة غير الئق صحيا وس����نقيلهما بعيدا عن أي 

مساومات تتعلق باالستجواب.

الكويت: رابطة الجوار »غير واردة«
بيان عاكوم

أكدت مصادر مطلعة شاركت في قمة »سرت«، ان الكويت في حوار 
مستمر مع إيران، وأشارت املصادر الى ان معظم الدول العربية األخرى 
رفضت إقامة رابطة إقليمية تضم الدول العربية الى جانب ايران وتركيا، 
وقالت املصادر ان إقامة مثل هذه الرابطة غير واردة أبدا حتى انه لن 

تناقش في القمة االستثنائية التي ستعقد في سبتمبر املقبل.

البدء بإزالة المخيمات الربيعية غداً

تدوير مفاجئ  في دور الرعاية

بداح العنزي
تنتهي اليوم املهلة الرسمية القامة املخيمات الربيعية في مناطق 
البر. وذكر رئيس فريق الطوارئ في بلدية االحمدي مشعل الصافي 

أن الفريق سيباشر ازالة املخيمات اعتبارا من يوم غد اخلميس.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن قرارا إداريا صدر من وكيل 
وزارة الش����ؤون محمد الكندري يقضي بنق����ل مدير إدارة احلضانة 
العائلية د.فهد الوردان إلى إدارة التوعية واإلرشاد ونقل مدير إدارة 

التوعية واإلرشاد بدر العوضي إلى إدارة احلضانة العائلية.

الساير  تفاعاًل مع »األنباء«: استئناف عمليات  الـ »إم إس« األحد
حنان عبدالمعبود

في اس����تجابة سريعة ملا انفردت بنش����ره »األنباء« أمس عن وقف 
العالج اجلديد ملرضى ال� »إم إس« أعلن وزير الصحة د.هالل الس����اير 
عن اس����تئناف إج����راء العمليات ملرضى التصل����ب العصبي بداية من 

األحد املقبل.
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عالوي يرفض تفسير المحكمة لـ »الكتلة األكبر عدداً«: سابقة خطيرة   ص48

ع على المساهمين عن 2009 أكبر قدر من أرباح صفقة »زين - أفريقيا« سُيوزَّ
� وكاالت: بحضور  امس����تردام 
رئي����س مجل����س إدارة مجموع����ة 
اخلرافي، ناص����ر اخلرافي ونائب 
رئيس املجموعة بدر ناصر اخلرافي 
كشاهدين وقعت مجموعة »زين« 
اتفاقيات نهائية مع ش����ركة  امس 
ايرتل ليميت����د )بهارتي  بهارت����ي 
ايرتل( لبيع 100% من شركة »زين 
� أفريقيا«، وهي وحدتها التشغيلية 
في قارة أفريقيا، باستثناء العمليات 
التابعة للمجموعة في كل من املغرب 
والسودان، وذلك بقيمة بلغت 10.7 
مليارات دوالر. ويعد هذا التوقيع 
خط����وة مهم����ة كان����ت األوس����اط 
االقتصادية تترقبها أمال مبساهمتها 
ف����ي دخ����ول االقتص����اد مبرحلة 
جديدة عنوانها »استعادة النشاط 
والس����يولة«. وأوضحت املجموعة 
أن صفقة البيع سينتج عنها قيمة 
للمنشأة تقدر ب� 9 مليارات دوالر، 
على أن يتم الس����داد نقدا بالكامل، 
مبينة أن مبلغ 8.3 مليارات دوالر 
سوف تسدد عند إبرام الصفقة بشكل 
نهائي بينما سيتم دفع البقية )0.7 

عا كشاهدين على العقد مع »بهارتي« في أمستردام بأجواء تفاؤلية  ناصر وبدر الخرافي وقَّ

محمد الرومي

»نصرة.ع«

اإلعدام لحارقة »العيون«..  
ومحاموها: سنثبت أمام 

»االستئناف« براءة موكلتنا   ص6

مليار دوالر( بعد مرور س����نة من 
تاريخ إبرام الصفقة.

السابقة بأن  وأكدت املعلومات 
قيمة الصفقة البالغة 10.7 مليارات 
دوالر تشمل 1.7 مليار دوالر وهي 
متثل التزامات مالية على ش����ركة 
التزامات  � أفريقي����ا«، وهي  »زين 
س����وف تتحملها ش����ركة بهارتي 
ايرتل.  وقد أكد نائب رئيس مجموعة 

اخلرافي م.بدر اخلرافي أن مجموعة 
»زين« ستس����عى إلى توزيع أكبر 
ق����در ممكن من أرب����اح صفقة بيع 
زين - أفريقيا إلى ش����ركة بهارتي 
الهندية ضمن توزيعات عام 2009. 
وأضاف أن اإلدارة التنفيذية للشركة 
املمكنة للقيام بهذه  السبل  تبحث 
التوزيعات بحس����ب ما تسمح به 
القوانني والتشريعات. وتعليقا على 

تلك الصفقة قال رئيس مجلس ادارة 
مجموعة »زين« أسعد البنوان »منذ 
أن استحوذنا على سلتل في 2005 
جنحنا في تنمية وتطوير شركات 
»زين � أفريقيا« حتى أصبحت تشكل 
واحدة من الكيانات الرائدة واملتصدرة 
في مجال االتصاالت املتنقلة في قارة 
أفريقيا«. م����ن جانبه قال الرئيس 
التنفيذي ملجموع����ة »زين« نبيل 

بن سالمة »الواقع أن هذه الصفقة 
ستس����مح ملجموعة زين بأن تركز 
على ش����ركاتها التابعة في منطقة 
الشرق األوس����ط التي تدر سيولة 
نقدية مرتفعة. وأضاف »عالوة على 
ذلك فإن الصفقة ستنعكس ايجابيا 

على املركز املالي للمجموعة«.
كما ق����ال رئيس مجلس اإلدارة 
العض����و املنتدب لش����ركة بهارتي 

إيرتل سونيل بهارتي ميتال »هذا 
االتفاق ميثل عالمة بارزة في صناعة 
االتصاالت العاملية، باعتباره يقدم 
شركة بهارتي بشكل مختلف على 
مسرح صناعة االتصاالت العاملية«. 
وكشف ميتال أن هذه الصفقة تعتبر 
خطوة كبيرة نحو تعزيز العالقات 
الق����ارة اإلفريقية،  الهند وبني  بني 
مش����يرا إل����ى أن هذا االس����تحواذ 

س����يحقق رؤيتنا نحو بناء كيان 
متعدد اجلنس����يات، خصوصا أن 
هذه الصفقة ستحول شركة بهارتي 
ايرتل إلى شركة اتصاالت عاملية تقدم 
عملياتها التش����غيلية في 18 دولة.

وأثنى بهارت����ي على جهود كل من 
ناصر اخلرافي وبدر ناصر اخلرافي 
ومستشار »زين« شركة »جلوبل« 

التفاصيل ص34في اجناح الصفقة.

العثور على  جثة الشيخ أحمد 
بن زايـد بعد 5 أيام من البحث  

ص54

الشيخ أحمد بن زايد


