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Al-Anbaa Thursday 15th October 2009 - No 12055 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 26 من شوال 1430 ـ 15 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

زورق خف��ر الس��واحل عائ��دا بالصيادي��ن ال�7 بعد اطالق س��راحهم على مش��ارف قاع��دة صباح االحم��د البحرية
)محمد ماهر(وفي االطار احد احملتجزين العائدين بعد وصولهم إلى أرض الكويت

صاحب السمو استمع لشرح حول أهداف مشروع حملة »أعينوني لجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا«

األمير يدعو للرقي بالتنمية وتعزيز االقتصاد 
وتحفيز الشباب على العمل التطوعي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صب���اح أمس رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت علي الغامن ورئيس���ة 
مرك���ز العمل التطوعي الش���يخة أمثال األحمد 
ورؤساء احتاد الش���ركات االقتصادية واملالية، 
حيث قدموا لسموه شرحا ألهداف مشروع حملة 
»أعينوني جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا« 
وذلك خللق منظومة اقتصادية وجتارية تعمل 
بصورة جماعية متكامل���ة وإيجاد فرص عمل 
لدعم الشباب الكويتي في القطاع اخلاص وابتكار 

ثقافة جديدة لدى أطياف املجتمع الكويتي حتقيقا 
للرغبة الس���امية في جعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا مرموقا. وأشاد صاحب السمو األمير 
بالقائمني على هذا املش���روع، منوها في الوقت 
ذاته باألهداف النبيلة التي يس���عى لتحقيقها 
والتي ترتكز على حتفيز الش���باب على العمل 
التطوعي واملشاركة بصورة فاعلة في حتقيق 
الرؤى الطموح بارتقاء العملية التنموية وتعزيز 
روافد االقتصاد ليتب���وأ الوطن العزيز مكانته 

املنتظرة كمركز مالي وجتاري.

اس�تجواب الش�مالي أولوي�ة ف�ي »الش�عبي« والطاحوس يهنئ�ه بوصوله للب�الد: أهاًل ب�ك وس�هاًل قريبًا ف�ي قاعة عبداهلل الس�الم !
الوفاةال�� 11 بإنفلونزا الخنازير لوافد خمس�يني
توفير 260 كل�م بحلول 2030 للخطة اإلس�كانية
6.28 ماليي�ن دينار لتثمين 16 عق�ارًا في 3 مناطق

مريم بندق � حسين الرمضان � حنان عبدالمعبود � بشرى الزين � عبدالهادي العجمي -  بيان عاكوم � حمد العنزي 
طغى خبر إطالق س����راح الصيادين الكويتيني اخلمسة ومرافقيهم 
على جملة األحداث السياسية، فبعد جهود مضنية  لديبلوماسيتنا من 
أطراف عديدة مت إطالق س����راح الكويتيني ال� 5 ومرافقيهم.  في الوقت 
نفسه، عادت لغة االستجواب تتردد بني السلطتني، حيث أكد عضو كتلة 
العمل الش����عبي م.خالد الطاحوس ان استجواب وزير املالية مصطفى 
الش����مالي ميثل أولوية لدى الكتلة، وأضاف م.الطاحوس: أقول لوزير 
املالية بعد وصوله للبالد أهال وسهال بك قريبا في قاعة عبداهلل السالم. 
من جانبها جددت احلركة الدس����تورية موقفها من تأييد اسقاط فوائد 
القروض واعادة جدولتها متى ما كان ذلك متوافقًا مع الرأي الشرعي. الى 
ذلك، علمت »األنباء« ان اللجنة التعليمية الوزارية تبحث صباح اليوم 
مشروع قانون التعليم اإللزامي للكويتيني من بداية املرحلة االبتدائية 
حتى نهاية املتوس����طة كحد أدنى. ومب����وازاة إعالن وزارة الصحة عن 
الوفاة احلادية عشرة بإنفلونزا اخلنازير لوافد يبلغ من العمر 54 عاما، 
أقرت جلنة نزع امللكية برئاس����ة وزير املالية مصطفى الشمالي تثمني 
16 عقارا في اجلليب واملنقف وخيطان بإجمالي يزيد على 6.28 ماليني 
دينار. من جهته، كش����ف مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م.علي الفوزان ان اخلطة اإلسكانية املقبلة تتضمن توفير ما مجموعه 

260 كيلومترا مربعا بحلول العام 2030.

»التعليمية الوزارية« تبحث اليوم مشروع قانون التعليم اإللزامي للكويتيين من االبتدائي حتى نهاية المتوسط كحد أدنى

الديبلوماسية .. تمنح »حّداقتنا« الحرية
مصادر في مجموعة الخرافي: 

صفقة »زين« مع الشركتين 
الهنديتين.. مستمرة

مجموع�ة األوراق: أس�هم عمالئنا 
في »زين« لدى »المقاصة«  وتحت تصرف مدير الصفقة

الغانم: لقاءات صاحب السمو  مع الشخصيات العامة  
تجسد سياسة حكيمة ألولي األمر

دانيا شومان
فيما انتقد أكثر من نائب مواقف وتصريحات 
مجموعة ال� 26، استغرب النائب مرزوق الغامن 
الهجوم على مجموعة من الشخصيات العامة 
التي التقت صاحب السمو األمير مؤخرا والتي 
تضم رجاال أفاضل وش���خصيات ذات تاريخ 
وطني مش���هود له بالعط���اء. وأكد الغامن ان 
هذه اللقاءات ليست مس���تغربة في الكويت 
ألنها جتسد سياسة حكيمة يتبعها أولو األمر 
في تبادل الرأي واملش���ورة، وفي الوقت ذاته 

تعكس حرص املواطنني على تقدمي ال���رأي املجرد والصادق. وقال الغامن 
انه رغم عدم معرفته بتفاصيل اللقاء إال ان تاريخ بعض هذه الشخصيات 
يتنافى متاما مع الش���كوك التي أثيرت حول هذا اللقاء. هذا وصدر موقف 

مماثل ملوقف الغامن عن النائبة د. معصومة املبارك.

هشام أبوشادي
فيم���ا ه���دأت 
عاصفة اخلالفات 
ب���ني مجموع���ة 
االوراق املالي���ة 
و»االس���تثمارات 
الوطني���ة« حول 
آلية مشاركة عمالء 
لش���ركة  تابعني 
مجموعة االوراق 
في صفقة بيع %46 

من أس���هم »زين«، نفت مصادر مسؤولة في 
مجموع���ة اخلرافي صحة م���ا نقله تلفزيون 
»بلومبرغ« عن صحيفة »االيكونوميك تاميز« 
الهندية حول احتمال عدم مش���اركة شركتي 
االتصاالت اململوكت���ني للحكومة الهندية في 

صفقة »زين«.
وقالت املصادر ان هذه الصحيفة معارضة 
للصفق���ة منذ بدايتها، وان الش���ركتني اكدتا 
اس���تمرارهما في الصفقة. وفي السياق ذاته، 
اشارت مصادر مطلعة على سير الصفقة في 
اتصال هاتفي مع »األنب���اء« الى ان اجراءات 
الصفقة مستمرة، وليست هناك رسائل رسمية 
أو شفوية من التحالف الهندي – املاليزي تشير 
الى عدم مشاركة الشركتني اململوكتني للحكومة 
الهندية في الصفقة. على صعيد آخر، ذكرت 
مجموعة االوراق املالية في بيان لها انها اعدت 
حسابا لدى الشركة الكويتية للمقاصة اودعت 
فيه اسهم عمالء لها يرغبون في املشاركة في 
صفقة »زين« وان هذا احلساب حتت تصرف 

مدير الصفقة.
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»البدون«  محمد الماج�دي: 
مأس�اة حقيقية وكارثة 
تفاصيلها  نعي�ش  إنس�انية 
المأساوي�ة كل يوم    ص23

النسخة الرابعة 
م�ن مس�ابق�ة 
ش�اعر المليون 
تختتم محطتها 
الثانية في الكويت 

ص19

مرزوق الغامن
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ال�دوح�ة  م�خ�ت��ار 
المنطقة  ناصرالهبي�دة: 
مخ�فر   إل�ى  بح�اج�ة 
ص26  دوري�ة   وصيانة 

»إيف�ا« للفنادق تطلق
 3 أندية سكنية خاصة 
ف�ي تايلن�د   ص37

األسهم الرخيصة ُطعم الكبار لحرق الصغار!     ص33

األنباء االقتصادي�ة

الش�يخ  إقالة  قرار  تبطل  »التج�ارة« 
ماجد الصباح من رئاس�ة »فيال مودا« 
وتعيده رئيسًا لمجلس إدارتها     ص35

اله�ارون ل�� »األنب�اء«: لجن�ة التجارة 
المكلفة بتنظيم السوق العقاري تنتهي 
م�ن تقريره�ا خ�الل يومي�ن       ص36 

الشيخ ماجد الصباح

أحمد الهارون

التفاصيل ص8التفاصيل ص3 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع علي الغامن والشيخة أمثال األحمد ورؤساء احتاد الشركات االقتصادية

التفاصيل ص2و5 و6 و16

التفاصيل ص35
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