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Al-Anbaa Thursday 4th November 2010 - No 12440يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 27 من ذي القعدة 1431 ـ 4 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 تلويح بـ ٣ استجوابات.. ومطالبة باستقالة وزير 
 الغانم: لدينا حكومة رسمية وأخرى خفية وأطالب الفهد بالتفرغ للتنمية وترك الرياضة

 «العمل الوطني» حسمت أمرها باتجاه مساءلة الرئيس بعد العيد.. والحربش جدد الحديث عن مساءلة الحمود.. والصيفي توعد بوضع الساير على المنصة 

 توقيع االتفاق المبدئي لصفقة «زين ـ اتصاالت» 
وإشادة بشيخة البحر ..و«الجمل»

 تعديل عرض الشراء من ٤٦٪ إلى ٥١٪  

 هشام أبو شادي - أحمد يوسف والوكاالت:
  وّقــــع نائب رئيس مجموعة اخلرافي بــــدر ناصر اخلرافي ورئيس 
مجلس إدارة شركة االتصاالت اإلماراتية (اتصاالت) في أبو ظبي أمس 
االتفاق املبدئي لصفقة بيع أســــهم «زين» الى «اتصاالت» بسعر دينار 
و٧٠٠ فلس وفق العرض املعدل واملرتبط بعدد من الشــــروط منها: أن 
ميثل عدد األسهم التي سيتم شراؤها ٥١٪ بدال من ٤٦٪ من إجمالي أسهم 
زين املتداولة، باإلضافة الى ٥١٪ من حقوق التصويت، وجناح «زين» 
في بيع كامل حصتها في «زين السعودية» وفق جدول زمني مناسب، 
والتفاوض حــــول الوثائق النهائية للصفقــــة، وإنهاء عملية الفحص 
والتدقيق بصورة مرضية، واحلصول على جميع املوافقات التنظيمية 
الالزمة، إضافة إلى عدم وجود أي تغييرات مادية ســــلبية في عمليات 
شــــركة زين على الصعيدين املالي والتنظيمي. كما مت االتفاق على أن 
يكون العــــرض الغيا ان لم يصل الطرفان الــــى مرحلة إعداد الوثائق 

النهائية للصفقة بحلول ١٥ يناير ٢٠١١. 
  إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت االماراتية محمد 
عمران بالدور الذي قام به بنك الكويت الوطني، خصوصا نائب الرئيس 
التنفيذي للبنك شيخة البحر في الصفقة والتي لم تأت من فراغ، فعلى 
مدى أكثر من ٣ أشهر وقبل اإلعالن رسميا عن التوصل التفاق بيع هذه 
النسبة خاضت شيخة البحر بسرية شديدة مفاوضات شاقة، مجّسدة 
شــــعار البنك الذي تنتمي له (اجلمل) في القدرة على حتمل الصعاب 
وجتاوز األزمات التي القتها خالل التفاوض بني طرفي الصفقة مرورا 
بســــعر البيع، وحل اخلالفات بني كبار املالك إلى ان تكلل ذلك بتوقيع 
االتفاق املبدئي أمس مبشاركتها، هذا واليزال أمامها املزيد من اجلهد الذي 
تبذله لتوقيع العقد النهائي للصفقة التي ُتعد أكبر صفقات االستحواذ 
في منطقة الشرق األوسط ليواصل البنك الوطني مسيرة التميز ودعم 

االقتصاد الوطني. 

ؤ  شيخة البحر  شعار «زين»   بدر اخلرافي  محمد عمرا

 «الكهرباء» تدرس إنشاء محطة
  في الجليعة لخدمة المدن الجديدة

  الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  في حوار خاص مع «األنباء»: 

 إيـران تتـدخــل 
الخليج  شؤون    في 
وحماس  والمنطقـة 
خضعت لها فلم توقع 
المصالحة  وثيقة  على 

 ص١٨ 

 دارين العلي
  كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزارة تدرس حاليا إنشاء محطة إلنتاج الكهرباء في 
منطقة اجلليعة بقدرة إنتاجية ٥٠٠ ميغاوات، خلدمة 
املناطق اجلديدة، الفتة الى ان إنشاء احملطة يأتي ضمن 
خطة الوزارة وبرنامج عملها خالل السنوات اخلمس 
املقبلة لزيادة الطاقة اإلنتاجية من الكهرباء والتي تبلغ 

حاليا ١٢ ألف ميغاوات. 

 مسـاعد المدير العام لبنك لبنان والمهجر فؤاد السـعيد لـ «األنباء»: 
  نسـعى لفتـح فرع فـي الكويـت خـالل المرحلـة المقبلـة  ص٤١ 

 «التعليـم العالـي»: قبـول ٢١٣ طالبـًا وطالبة 
  فـي خطـة البعثـات ٢٠١٠ - ٢٠١١   ص١٢ 

 ترشـيــح بـاراك أوبـامـا فـي ٢٠١٢ علـى المحك:
   اتجـاه ديموقراطي النتخابـات فرعية للرئاسـة  ص٤٧ 

 جعجع لـ «األنباء»: التفاهم السعودي ـ السوري 
أقفل بسبب دعم دمشق للمالكي في العراق

 بيروت ـ عدنان الراشد ـ عمر حبنجر
  فيما تتزايد السجاالت الداخلية اللبنانية في الوقت الضائع لصدور 
القرار الظني في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، وبينما يبقى 
احلديث عن تسويات من هنا أو هناك منوطة بالهبات الباردة والساخنة، 
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د. سمير جعجع في 
حوار شامل مع «األنباء» ان التفاهم «السعوديـ  السوري» أقفل بسبب 
دعم دمشـــق للمالكي في العراق، مشـــيرا إلى أن الهجمة على رئيس 
احلكومة سعد احلريري لن توصل إلى نتيجة، وإذا استقال فسيكلف 

بتأليف احلكومة، وإذا استحال التأليف فسيكون الفراغ.

خفية، مطالبا الوزير الشـــيخ أحمد 
الفهد بالتفرغ لقضية التنمية. ومساء 
أمس ســـرت معلومات في األوساط 
الوطني  العمل  السياسية بأن كتلة 
حسمت أمرها في شأن استجواب سمو 
رئيس الـــوزراء، وذلك بعد اجتماع 
عقدته مؤخرا بحيث يقدم بعد عطلة 
العيد مباشرة. وقالت مصادر مطلعة 
ان النواب الذين سيشاركون في تقدمي 
االســـتجواب الذي سيكون محوره 
الرئيسي عن القضية الرياضية هم: 
الغامن وعـــادل الصرعاوي  مرزوق 

وصالح املال. 

 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
فليح العازمي

  استمرت أجواء التصعيد أمس بني 
النواب مناقشة  السلطتني واستغل 
اخلطاب األميري لإلعالن عن نوايا 

استجواب أكثر من وزير.  
النائـــب د.جمعان    فقد حتـــدث 
احلربش عن استجواب وزيرة التربية 
د.موضـــي احلمود ألنها «سّيســـت  

العملية التعليمية». 
  فيما توعد النائب الصيفي الصيفي 
وزير الصحة د.هالل الساير بوضعه 
على منصـــة االســـتجواب التي لم 
تعد تبعد ســـوى أمتار عن منصة 
الوزراء، أما النائب مسلم البراك فذهب 
الى أبعد من ذلـــك، حيث أكد عزمه 
الوزراء في  استجواب سمو رئيس 
حال مترير صفقة طائرتي الشحن. 
وخالل اجللسة طالب النائب شعيب 
املويزري وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد بتقدمي استقالته إذا لم ُيجب 
عن سؤاله حول ما إذا كان املويزري 
طلب منه خدمة شخصية أو مصلحة 
تتعلق به من الوزارة، مشيرا الى انه 
سيقدم استقالته من املجلس في حال 
أثبت الوزير انه طلب قضاء ما يعود 

عليه بالنفع الشخصي.
   وقبيل ختام اجللسة التي استمرت 
حتى الثالثة عصرا شن النائب مرزوق 
الغامن هجوما عنيفا على أداء احلكومة 
قائال: ان لدينا حكومة رسمية وأخرى 

 محمود عباس 

 د. سمير جعجع 

 (متين غوزال)  مرزوق الغامن أثناء حديثه منتقدا أداء احلكومة 

 ترقيات «الداخلية» بعد العيد
  وال تدوير بين القيادات حاليًا

 أمير زكي
  «الترقيات في الداخلية الى ما بعد عيد األضحى املبارك، 
وال توجد في األفق القريب حركة تدوير بني كبار القيادات»، 
هذا ما كشــــف عنه مصدر أمنــــي مطلع في تصريح خاص 
لـ «األنباء». وقال املصدر: في األغلب ان جلنة شؤون الشرطة 
التي يرأسها وكيل الداخلية وهي التي تعتمد أعداد املرقني من 
الضباط ستجتمع األسبوع املقبل، الفتا الى ان اللجنة سوف 
ترفع تقريرها بشأن أعداد املرقني إلى وزير الداخلية الشيخ  
جابر اخلالد بعد العيد. وحــــول اعداد املرقني قال املصدر: 
التحدث عن األعداد موضوع ســــابق ألوانه ولم يناقش في 

جلنة الشرطة ولكنها ال تقل سنويا عن ٦٠٠ ضابط. 

 التفاصيل ص ٤٩

 التفاصيل ص٣٦ 

 التفاصيل ص ٨- ١١ 


