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استجواب »أم الهيمان«.. األحد
مصادر الطاحوس تعتبره »كشف تسلل للعديد من النواب« والحكومة ستعلن عن إجراءات مقررة سابقاً لتفكيكه والمطوع يستغرب »استمرار نهج التأزيم«

»عمومية زين« أقرّت توزيع 170% نقداً
الشـركة تتسـلم مبالغ الصفقة مع بهارتـي خالل أيام

أحمد يوسف
العمومية  أق���رت اجلمعي���ة 
ملجموعة زين في اجتماعها أمس 
التوزيعات النقدية البالغة %170 
وسط حضور كثيف للمساهمني 
بلغت نس���بته 80%، وقد عبرت 
غالبية املس���اهمني عن تقديرهم 
للجه���ود الت���ي تبذله���ا اإلدارة 
الهيئة  التنفيذية رغم تس���جيل 
العامة لالستثمار اعتراضها على 
أثار  التوزيعات وهو ما  نس���بة 
استغراب املساهمني الذين رفضوا 
االعتراض وأيدوا توصية مجلس 
اإلدارة، لكن اعتراض الهيئة أرخى 
بظالل سلبية على وضع السوق 
أمس، حيث تراجع املؤش���ر فور 
انتشار اخلبر وفقد أغلب املكاسب 

التي كان قد حققها صباحا.
وأك���د رئيس مجل���س إدارة 
مجموعة »زين« أس���عد البنوان 
على ان الش���ركة لديها السيولة 
املالية الكافية لتوزيع األرباح خالل 
10 أيام وفقا للقانون، مشيرا في 
إل���ى ان مجموعة  بيان صحافي 
زي���ن متكنت من حتقيق إيرادات 
بلغت 2.3 مليار دينار مسجلة منوا 
بنس���بة 16% مقارنة بعام 2008، 

وأرجع البن���وان انخفاض أرباح 
الشركة لعام 2009 إلى التقلبات 
في أسعار العمالت لدول أفريقيا  

وتأثر النشاط باألزمة.
وحول تطورات صفقة زين، 

قال البنوان ان ش���ركة »بهارتي 
املبالغ  ايرتل« بدأت في س���حب 
املالي���ة املطلوب���ة لتمويل بيع 
أصول زي���ن � أفريقيا، مؤكدا ان 
هذه الصفقة وجهت عيون العالم 

الى قارة أفريقيا.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي نبيل بن سالمة ان املبالغ 
اخلاصة بالصفقة سيتم تسلمها 

خالل أيام.

هيئة االستثمار اعترضت على النسبة وسط استغراب المساهمين الذين أيدت غالبيتهم توصية مجلس اإلدارة

)محمد ماهر(أسعد البنوان مترئسا عمومية »زين« وبجانبه نبيل بن سالمة

)متين غوزال(الوزير د. محمد العفاسي مع النواب مرزوق الغامن وخالد الطاحوس ود. روال دشتي قبل اجتماع جلنة الشباب والرياضة أمس 

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أكدت مصادر مقربة من النائب خالد 
الطاحوس أنه سيقدم استجوابه لسمو 
رئي���س مجلس ال���وزراء األحد املقبل. 
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان الطاحوس 
سيقدم االس���تجواب منفردا وسيكون 
م���ن محور واحد ع���ن قضية تلوث أم 
الهيمان حصرا. وأشارت الى ان الطاحوس 
أجرى مشاورات مكثفة مع العديد من 
النواب والكتل السياسية لكسب تأييد 
االستجواب وشرح وجهة نظره حول 
مادته التي ستركز على قضية املصانع 
احمليطة بأم الهيمان ونس���بة امللوثات 
وعدد ح���االت اإلصابة باألمراض جراء 
قضية التلوث في املنطقة ونسبة التلوث 
في الهواء احمليط بها. وشددت املصادر 
على ان االستجواب يحظى بتأييد أعضاء 
كتلة العمل الشعبي جميعا وانه  سيشكل 
»كشف تسلل واختبارا للعديد من النواب 
خاصة نواب الدائرة اخلامس���ة الذين 
س���يكونون مضطرين حلسم مواقفهم 
بش���كل واضح جت���اه القضية«.  وفي 
اجلانب احلكومي، قالت مصادر وزارية 
ل� »األنب���اء« ان احلكومة بصدد اتخاذ 
العديد من اإلجراءات التي كانت مقررة 
سابقا لتفكيك االستجواب وتصب في 
خانة معاجلة القضية بشكل كامل في 
املنطقة. من جانبه، وصف النائب عدنان 
املطوع االستجواب املزمع تقدميه لسمو 
رئيس الوزراء من كتلة العمل الشعبي 
ب� »الفاشل«. وقال املطوع، في تصريح 
صحافي، ان هذا االس���تجواب سيكون 
االستجواب السابع الفاشل، مشيرا الى 
ان كثيرا من النواب تراجعوا عن قضية 
التأزمي السياسي وقليل منهم من يتمسك 
بهذا املنهج والبعض يرغب في الضغط 
السياسي على احلكومة، مؤكدا ان احللول 
التي وضعت حاليا في خطة احلكومة 
تسير في اجتاه حل مشكلة التلوث وهذا 

األمر يحتاج الى وقت.

»اإلسكانية« تناقش إنشاء
200 ألف وحدة 6 يونيو

العفاسي يرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء 
عن حكم عودة الفالح لهيئة الشباب

اللجنة اإلسكانية  تناقش 
البرملانية في اجتماع تعقده 6 
يونيو املقبل قضية تخصيص 
أراض تتس���ع لبناء 200 ألف 
وحدة سكنية خالل 3 سنوات. 
وقال مقرر اللجنة النائب ناجي 
العبدالهادي ان االجتماع سيكون 
بحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
لش���ؤون  الدول���ة  ووزي���ر 
الفهد  الش���يخ أحمد  اإلسكان 
للبحث عن سبل معاجلة هذه 
القضية وتذليل العقبات التي 

تواجهها.

وع����د وزير ال����شؤون االجت���ماعية والعمل د.محمد ال���عفاسي خالل 
اج����تماع ل�جنة الش���باب والرياض���ة الذي ع����قد أم��س في مجلس األمة 
بتطبيق القوانني بحذافيرها دون أي محاباة وبتجرد. وقال د.العفاس���ي في 
تصريح صحافي عقب االجتماع إنه أعد مذكرة سيرفعها ملجلس الوزراء تتعلق 
باحلكم الصادر بإعادة فؤاد الفالح إلى منصبه في هيئة الشباب والرياضة، 
وقال: »الكويت دولة قانون ومؤسسات ونحن ملزمون بتطبيق القوانني«. 
وأضاف معلقا على حكم محكم���ة »الكاس« الدولية: نحن ملزمون بتطبيق 
القوانني الدولية، أما األحكام اخلارجية فإذا كانت تتفق مع القوانني الكويتية 
فسيتم تطبيقها ولن نعطي أي حكم قدسية على القانون الكويتي، فالقوانني 

الكويتية هي التي لها القدسية واألولوية وهي واجبة االتباع.

»األنباء« تنشر أسماء الموظفين اإلداريين المنقولين في »الخارجية« ص8

األنباء  االقتصادية »اإلعالم«: مستعدون لتسهيل
 إنشاء محطة إذاعية لحركة المرور

أوباما يدفن »الحرب على اإلرهاب« 
باستراتيجيته األمنية الجديدة

»التعويضات«: ال إمكانية لضياع
المبالغ المستلمة كتعويضات بيئية

الخرافي: »الكويتية« ستدافع 
عن حقوقها بعد تصفية »العراقية«

واش���نطن � أ.ف.پ: خطوة أخرى خطتها إدارة 
الرئيس األميركي باراك أوباما على طريق االنسالخ 
عن حرب الرئيس السابق جورج بوش على اإلرهاب. 
حيث أعلنت عن استراتيجيتها اجلديدة لألمن القومي 
أمس، متجاهلة عبارة »احلرب على اإلرهاب« متاما. 
وحددت تنظيم القاعدة وروافده عدوا رئيسيا، لكنها 
أكدت في الوقت نفس���ه ان استخدام القوة وحده ال 

يكفي. وإذ تعهدت الوثيقة بالسعي »إلى نزع الشرعية 
ع���ن األعمال اإلرهابية وعزل كل من ميارس���ونها«، 
أكدت أن »هذه ليس���ت حربا عاملية على تكتيك هو 
اإلرهاب او ديانة هي اإلسالم«، إمنا »نحن في حرب 
مع شبكة بعينها هي القاعدة ومع فروعها التي تدعم 
األعمال املوجهة إلى مهاجمة الواليات املتحدة وحلفائنا 

وشركائنا«.

أبدت وزارة اإلعالم ممثلة في قطاع اإلذاعة عدم ممانعتها 
في التعاون مع وزارة الداخلية لتقدمي جميع السبل لتسهيل 
إنش����اء محطة إذاعية خاصة بحركة امل����رور موجهة لقائدي 
املركبات تقوم بإذاعة املعلومات اخلاصة عن االختناقات املرورية 
وأماكن احلوادث ومسارات مرور سيارات الطوارئ واملواكب 
الرسمية وبيان حالة الطرقات املغلقة وتوجيه قائدي املركبات 
إلى أقرب الطرق املؤدية الى وجهة سيرهم. وقال وزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل ان الوزارة مستعدة لتقدمي الدعم الفني 

والهندسي إلظهار هذه القناة اإلذاعية بصورة جيدة.

رندى مرعي
أكدت األمانة العامة املركزية لإلشراف على تنفيذ 
املشاريع املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة بالهيئة العامة 
لتقدير التعويضات أنه مت سداد املبالغ التعويضية 
اخلاصة بالبيئة كاملة وأن����ه ليس هناك إمكانية 
لضياع املبالغ التي مت تسلمها كتعويضات بيئية. 

وقالت األمانة ل� »األنباء« إن احلكومة ممثلة بهيئة 
»التعويضات« ملتزمة باش����تراطات األمم املتحدة 
وال أساس ملثل هذه املخاوف، إذ إنه وبحسب قرار 
مجلس الوزراء رقم 564 توضع مبالغ التعويضات 
في حس����اب خاص بوزارة املالية يسمى »حساب 

األمانات اخلارجية حتت التسوية«.

فيما استمرت الس����لطات العراقية في مهاجمة 
موقف الكويت املتمسك بضرورة استعادة الديون 
املس����تحقة على اخلطوط اجلوي����ة العراقية، قال 
رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي إن اخلطوط 
الكويتية ستدافع عن حقوقها القانونية وستتخذ 

اإلج����راءات الالزمة حلماية هذه احلقوق بعد قرار 
بغداد بتصفية اخلطوط العراقية. وأضاف أنه إذا كان 
من حق اجلانب العراقي اتخاذ ما يراه مناسبا، فإن 
من واجب اجلانب الكويتي كذلك ان يتخذ اإلجراءات 

القانونية الكفيلة بحماية حقوقه.

أكد أن اإلسالم ليس هدفها.. بل القاعدة وروافدها

 %20 لسـداد  تسـعى  »أبيار«  الرشــدان: 
من التزاماتها خـالل 2010 وأنجزت %80 
من مشروع أكاسـيا أڤنيوز في دبي  ص33

الكويـت توّقع اتفاقية التشـجيع والحماية 
المتبادلة لالسـتثمارات مـع تركيا ص36

»هيئة االستثمار«: ال تغـيير في إستراتيجيتنا 
االسـتثمـــارية فـي أوروبـــا  ص31

إذا  األفـضـل..  هي  الخلـيج  أسـهـم 
عرفـت من أيـن تـؤكل الكتـف!   ص32

لـ »بيتك« علـى المديين القصير والطويل  ص32

بورز«  آند  سـتاندرد   «
اإليجابي  التصنيف  تثبت 

)سعود سالم(هشام العبيد ومرزوق الرشدان خالل »العمومية«

)محمد ماهر(أحمد الهارون متبادال وثائق االتفاقية مع وزير املالية التركي

أوليڤر كان محلالً تلفزيونياً.. وبوفون رقم واحد

دونغا قادر على قيادة 
البرازيل  لتحقيق 
النجمة السادسة

حسين فاضل:

أساطير خسرهم 
كأس العالم 

على مدى تاريخه زيدان..
المالعب  كلها 

مشتاقـة لـك

المصارف البرازيلية تغلق أبوابها
المونديال 

»الشغل الشاغل« لفابريغاس

التفاصيل ص6

ولة
قيل

ص43

بقلم: صالح الشايجي

البحرين قصيدة.. لم يكتبها ـ بعـُد ـ 
شاعـر.. ولوحـة.. لم يرسمها ـ بعُد ـ 
رسام.. ورواية.. لم تروها ألسنة األزمنة 

التفاصيل ص40

التفاصيل ص7

التفاصيل ص31

التفاصيل ص6

42% من سكان الكويت مصابون بارتفاع الكوليسترول
أظهرت دراسة لوزارة الصحة ان 42% من سكان 
الكويت مصابون بارتفاع في معدالت الكوليسترول. 
وقالت الدراس����ة التي أع����دت بالتعاون مع خبراء 
منظمة الصحة العاملية ان 24% من السكان يعانون 

من ارتفاع في ضغط الدم و16.7% من السكر و%40 
من الس����منة املفرطة، فيما بلغت معدالت التدخني 
20.6% وارتفعت نس����بة اخلمول وقلة احلركة الى 

.%59.2

»الصحة العالمية«: 24% يعانون من ارتفاع الضغط و16.7 % من السكر و40% من السمنة


