
 هشام أبو شادي
  كشــــفت مصــــادر مطلعــــة 
لـ «األنباء» انه سيتم اليوم في 
اإلمارات توقيع العقد االبتدائي 
لبيع ٤٦٪ من أسهم «زين» إلى 
شركة االتصاالت اإلماراتية بسعر 

دينار و٧٠٠ فلس للسهم.
  وقالت املصادر ان نائب رئيس 
مجموعة اخلرافي بدر اخلرافي 

املوجود حاليا في اإلمارات سيقوم بتوقيع العقد في 
متام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت اإلمارات على 
ان تبدأ عمليات الفحص النافي للجهالة في أقرب وقت 
وملدة ٦ أســــابيع كحد أقصى، إال ان املصادر أشارت 

إلى انها قد تستغرق نحو أسبوعني.

انه ســــيتم    وأكدت املصادر 
التي تقدر  االنتهاء من الصفقة 
قيمتها بنحو ٣٫٣ مليارات دينار 
قبل نهاية العام، األمر الذي يشير 
إلى انها ســــتتم وفق نظام بيع 
احلصص احلالي في السوق ولن 
يطبق عليها قانون هيئة أسواق 

املال في عمليات االستحواذ.
  وكشــــفت املصادر ان هناك 
حتالفا ســــعوديا يتم التفاوض معه لشــــراء حصة 
زين األم في زين الســــعودية البالغة ٢٥٪، وان هذه 
املفاوضات قطعت شوطا كبيرا إلنهاء الصفقة، وانه 
مت االتفاق على تفاصيل الصفقة التي بلغت قيمتها 

أكثر من ١٫٥ مليار دوالر.

 رندى مرعي
العام  املديـــر    أكـــد 
التأمينـــات  ملؤسســـة 
االجتماعية فهد الرجعان 
ان نسبة مساهمة الدولة 
في تكلفة متويل نظام 
التأمينـــات بلغت ٤٠٪، 
مضيفا ان الدولة تتحمل 
كل الزيادات في املعاشات 

التقاعدية. وأشـــار الرجعان الى ان مستوى 
املعاش تطور من ٢٠٠ دينـــار عام ١٩٧٧ إلى 
١١١٦ دينارا العام احلالي دون إضافة املعاش 
التكميلي، موضحا ان إجمالي املستفيدين من 
النظام من املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات 
واملســـتحقني حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ بلغ ٤٤٠ ألفا، 
وان ما مت دفعه من معاشات وكل تعويضات 
الصناديـــق جلميع الفئات خالل الســـنوات 
الـ ٥ األخيرة املنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١ ما يقرب 

من ٥٣٢٠ مليون دينار.

 مريم بندق ـ حسين الرمضان - موسى أبو طفرة
   سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي 

  عادل العتيبي -  فليح العازمي
  أعلن النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
انه يســــعى لتعديل مادة واحدة في 
املشروع احلكومي حول الزيادات املالية 
للعسكريني الكويتيني «لتكون مبرسوم 
وليست بقانون»، للمزيد من املرونة في 
إقرارها. كان ذلك خالل جلسة مجلس 
األمة العادية أمس التي باشر خاللها 
املجلس مناقشــــة اخلطاب األميري. 
وأوضحت مصادر قانونية ان الهدف 
من هذه اخلطوة اإلسراع في اعتماد 
وصرف الزيادات، حيث ان املراسيم 
ال حتتاج الى عرضهــــا على مجلس 
األمــــة  والفتوى والتشــــريع بعكس 
القوانني التي يتطلب إقرارها سلسلة 
من اإلجــــراءات االعتيادية الروتينية 
التي تؤدي إلى تأخير تنفيذها ملدة قد 
تطول إلى ٦ أشهر. وأفادت املصادر بأن 
زيادات العسكريني ال تتضمن زيادات 
للبدون واخلليجيني الذين تتم حاليا 
دراســــة كيفية شمولهم في الزيادات 
وإمنا للكويتيني فقط. هذا وأوضحت 
مصــــادر عســــكرية مطلعــــة رفيعة 

املستوى لـ «األنباء» أن هناك أسبابا 
أخرى جتعل احلكومة ترغب في إقرار  
زيادة الراتب األساســــي للعسكريني 
مبرســــوم بدال من القانون، منها أال 
تكون هناك إضافات لشــــرائح أخرى 
مثل املدنيني أو املتقاعدين. وأضافت 
املصادر ان القياديني العسكريني من 
رتبة عقيد وما فوق واليزالون على 
رأس العمــــل لهم اخليار عند التقاعد 

إما زيادة الراتب األساسي واما  املنحة 
التي أقرت لهم وهي ٥٠٠ـ  ٧٥٠ دينارا 
كل حسب رتبته. وقالت املصادر: في 
حــــال إقرار زيادة الراتب األساســــي 
للعسكريني، فإن من يريد االستفادة 
من هذه الزيادة عليه البقاء في اخلدمة 
حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ ومن ثم التقاعد بعد 
ذلك.  من جهته، قال النائب مســــلم 
البراك ان زيادات العسكريني يجب ان 

حتال إلى املجلس بأسرع وقت بعيدا 
عن التحيز ويجب ان تشمل اخلليجيني 
والبدون كونهم يتشرفون بالعمل حتت 
علم الكويت. وأمس شــــهدت جلسة 
املجلس ســــجاال نيابيا ـ نيابيا كان 
طرفاه النواب خلف دميثير وسعدون 
حماد من جهة وعادل الصرعاوي من 
جهة أخرى. وعقب اجللسة قال النائب 
مرزوق الغامن ان ما قاله الصرعاوي في 
اجللسة ميثل وجهة نظر ورأي كتلة 
العمل الوطني. وخالل اجللســــة قّدم 
٣٣ نائبا طلبا لتخصيص ساعتني من 
جلسة ١٥ ديسمبر املقبل ملناقشة قضية 
البطالة، كما قدم نواب آخرون طلبا 
ملناقشة األوضاع الصحية في جلسة 
٢٥ ديسمبر أيضا.  ووافق املجلس على 
طلب احلكومة استعجال نظر قوانني 
مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
باإلضافة الى قانون اتفاقية التجارة 

احلرة بني دول «التعاون». 
  من جانب آخر، قال النائب فيصل 
الدويسان لـ «االنباء» أن وزير االعالم 
الشــــيخ أحمد العبداهللا أبلغه خالل 
اجللسة بإحالة تقرير ديوان احملاسبة 
عن جتــــاوزات الوزارة إلــــى النيابة 

أمس.  

 سمير بوسعد ـ مبارك الخالدي 
  عبداهللا العنزي ـ يحيي حميدان

  قضت محكمة التمييز امس بإلغاء 
احلكم االستئنافي ٢٠٠٧/٦١٨ الصادر 
في ١٥ مارس املاضي، والقرار اإلداري 
٢٠٠٧/١٢٠ الصادر في ٤ يونيو ٢٠٠٧ 
اخلاص باعتبار الفهد مستقيال من 
العامة  الهيئة  منصبه كنائب ملدير 
للشباب والرياضة، وهو القرار الذي 

أصدره وزير الشؤون االجتماعية والعمل األسبق 
الشيخ صباح اخلالد، كما أمرت بإلغاء ما يترتب 
عليه من آثار، وتعويض الفهد تعويضا مؤقتا 
مقداره ٥٠٠١ دينار عن األضرار التي حلقت به. 
وبذلك أبطلت «التمييز» قرار عدم جواز جمع الفهد 

بني منصبني رياضيني.  من جانبه، 
قال احملامي احلميدي السبيعي الوكيل 
عن الفهد ان األيام املقبلة ستشـــهد 
بدء مرحلة التنفيذ ليعود الفهد إلى 
منصبـــه في الهيئة من خالل اتخاذ 
اإلجراءات القانونية اخلاصة.  ورحب 
عدد من املســـؤولني والشخصيات 
الرياضية باحلكم واعتبروه تاريخيا 
ألنه أعاد الفهد إلى منصبه الرياضي، 
وقال جمال الكاظمي ان الفهد «يســـتاهل» هذا 
احلكم العادل، فيما وصف يعقوب رمضان هذا 
احلكم باحلق العائد إلى صاحبه، اما يوســـف 
البيدان فقال ان هذا احلكم اثبت مدى الشخصانية 

الكبيرة للقانون ٢٠٠٧/٥. 
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 المبارك: زيادات العسكريين بمرسوم.. وندعمها بقوة
 المجلس باشر مناقشة الخطاب األميري في جلسة حافلة بالسجاالت وينظر قضية البطالة في جلسة ١٥ ديسمبر المقبل و«الصحة» في ٢٥ منه

 العبداهللا أحال تقرير «المحاسبة» عن «تجاوزات وزارة  اإلعالم» إلى النيابة 

 الشيخ جابر املبارك خالل مداخلته حول زيادات العسكريني في مجلس األمة أمس   (متين غوزال) 

 «التمييز» تأمر بإعادة الفهد 
  نائباً لمدير «هيئة الشباب» 

 أبطلت قرار الحكومة بعدم جواز جمعه  بين منصبين رياضيين وعوضته بـ ٥٠٠١ دينار  

 الشيخ طالل الفهد 

 فهد الرجعان

 الرجعان: ٤٠٪ مساهمة الدولة
 بدر الخرافي يوّقع اليوم في اإلمارات العقد   في تمويل نظام التأمينات

االبتدائي لبيع ٤٦٪ من «زين» لـ «اتصاالت»

 تحالف سعودي قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضات شراء زين السعودية

 شعار زين   بدر اخلرافي 

 األنباء  االقتصادية

 ابراهيم دبدئب 

 دبـدوب لـ «العـربيـة»: 
١٠٪ النمـو المتوقع لنتائج 
العام بنهايـة  «الوطنـي» 

 ص ٣٤ 

 «التطبيقي»: صرف بدالت المهندسين واإلداريين 
  بأثر رجعي من أبريل مع راتب نوفمبر

 محمد الخالدي
   أعلنت مديرة إدارة الشــــؤون اإلدارية فــــي «التطبيقي» أديبة 
اليماني ان اإلدارة انتهت من جتهيز استمارات صرف البدالت املقررة 
لإلداريني واملهندسني بالكادر العام، بأثر رجعي من أول أبريل املاضي، 
الفتة الى ان العمل يجري حاليا في إدارة الشــــؤون املالية لصرف 

هذه البدالت مع راتب شهر نوفمبر اجلاري. 

 انتخابات الكونغرس.. استفتاء 
  على النصف الثاني من والية أوباما 

 واشنطن ـ وكاالت: 
وضـــــعــــت املـعركـــة 
االنتخابية األعلى كلفة من 
حيث الدعاية االنتخابية 
في تاريـــخ انتـخابــات 
النصــفـــي  التجديـــد 
األميركيـــة وضـــعـــت 
أمـــس بعد أن  أوزارها 
كلفت ٣٫٥ مليارات دوالر. 
وبانتظار نتائج جوالت 
الرئيس االميركي باراك 
اوباما احملمومة على مدى 
شهور السترجاع ما فقده 
الدميوقراطيون من تأييد 
حسب آخر استطالعات 
الرأي، توقع اســـتطالع 
أجراه معهـــد «غالوب» 
قبـــل ســـاعات من فتح 
الصناديـــق أن ٥٥٪ من 

الناخبني على األرجح يفضلون املرشحني اجلمهوريني، بينما أكد ٤٠٪ 
فقط أنهم سيصوتون لصالح الدميوقراطيني. تعبيرا عن استيائهم من 
االداء االقتصادي إلدارة أوباما.  وقد تنافس املرشحون على جميع مقاعد 
مجلس النواب البالغة ٤٣٥ وعلى ٣٧ مقعدا من أصل ١٠٠ مقعد مبجلس 
الشيوخ وكذلك على ٣٧ منصب حاكم والية والكثير من املناصب احمللية 
االخرى. واشارت استطالعات الرأي إلى فرصة كبيرة لفوز اجلمهوريني 
بأكثر من الـ ٣٩ مقعدا الالزمة إلحراز األغلبية في مجلس النواب بينما 

احتدم الصراع للسيطرة على مجلس الشيوخ. 

 التفاصيل ص٤ 

 «التربية»: صرف مكافآت الفترة الرابعة
  والدور الثاني للـ ١٢ االثنين 

 «الصحة»: التحقيق في شبهة 
  تزوير بـ «العالج بالخارج»

 مريم بندق
  كشفت مصادر تربوية مسؤولة لـ «األنباء» 
ان صرف مكافآت العاملني في كنترولي القسمني 
العلمي واألدبي المتحانات الفترة الدراسية الرابعة 
والدور الثاني لطلبة الصف الثاني عشر سيتم 

االثنني املقبل.  

 حنان عبدالمعبود
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان حتقيقا موسعا فتح 
أمس بناء على طلب وكيل وزارة الصحة في شبهة تزوير في 
جلان طبية لبعض معامالت العالج باخلارج، حيث استدعي 
عدد كبير من األطباء للتحقيق. هذا ويترأس جلنة التحقيق 

الوكيل املساعد للشؤون القانونية عبدالكرمي جعفر. 

 التفاصيل ص ٣٤ 

 سمو األمير مستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الذي وصل إلى البالد أمس 

ــعودي صاحب السمو امللكي األمير نايف  ــمو األمير مصطحبا النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الس  صاحب الس
ــمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي  بن عبدالعزيز ووزراء داخلية «التعاون» إلى مأدبة الغداء بحضور س

 األمير استقبل الرئيس الفلسطيني  ووزراء داخلية «التعاون»  ص٣ 

 التفاصيل ص٤٤ 

الكويت  األميركيـة:   السـفيرة 
نجحت في أن تكون واحدة من 
أكثـر البيئـات اإلعالمية حرية 
وحيوية في الوطن العربي  ص٢ 

الكويتيـين إلى السـعـوديـة  دخـول الحـجـاج 
  بجوازات السـفر وليس بالبطاقـات الذكية  ص١٦

 التفاصيل ص٤٨  التفاصيل ص١١ 

 التفاصيل ص٨ ـ ١٠ 


