
الخرافي يعود للبالد اليوم
ويولم على شرف أعضاء السلطتين

يعود رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي مساء اليوم إلى 
البالد قادما من لندن بعد ان 
قضى اجازته اخلاصة هناك، 
وس���يولم الرئيس اخلرافي 
كعادته قب���ل بداية كل دور 
انعقاد على ش���رف أعضاء 

السلطتني.

فلس
100

صفحة
44

Al-Anbaa Friday 16th October 2009 - No 12056 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 27  من شوال 1430 ـ 16 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

300 ألف دينار قروض ألصحاب البيوعات أو التثمين ..  و10 آالف للمعاقين وجلسة خاصة لذوي االحتياجات الخاصة 3 ديسمبر ..  و 5 آالف دينار منحة ومثلها قرض ألصحاب بيوت التركيب

الفهد: شركة مساهمة عامة إلنشاء المدن اإلسكانية
مجموعة ال� 26: ما يحدث في البالد اختالل حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات .. والنواب يس�تمرون في االنقسام حول أهدافها

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهد عن توافقه مع اعضاء اللجنة االسكانية 
البرملانية خالل اجتماعه بهم أمس الصدار 
تشريع النشاء شركة مساهمة عامة النشاء 

املدن االسكانية تطرح بداية العام املقبل.
وقال الفه���د في تصريح صحافي انه مت 
االتف���اق ايضا على رف���ع قيمة القرض ملن 
لديه بيوعات أو تثمني من 200 إلى 300 ألف 

دينار وكذلك رفع قرض املعاقني إلى 10 آالف 
ومنح أصحاب بيوت التركيب 5 آالف دينار 
منحة ومثلها قرضا لترميم منازلهم. واشار 
الفهد الى توجه لصياغة قوانني النشاء مدن 
املطالع واخليران تطرح كشركات مساهمة 
عامة ملساهمة القطاع اخلاص في حل القضية 
االسكانية، باالضافة الى اصداره قرارا بانشاء 
صندوق اسكاني ملساعدة بعض الفئات من 
املواطنات. وعن زيارة وفد مجموعة ال� 26 
لصاحب الس���مو االمير، قال الفهد: قناعتي 
الشخصية ان الديوان االميري هو من يجيب 
عن أي شيء يتعلق بصاحب السمو االمير. 

ومع استمرار االنقسام النيابي حول اهداف 
ورؤى مجموعة ال� 26 والتباين الواضح بني 
النواب حول منطلقاتها اصدرت املجموعة 
امس بيانا اكدت فيه ان ما يحدث في الكويت 
اختالل حاد وخطير في التوازن بني احلقوق 
والواجبات. وامس اعلن رئيس جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة البرملانية النائب مسلم 
البراك عن توجه لدى اعضاء اللجنة لطلب عقد 
جلسة خاصة عن املعاقني بتاريخ 3ديسمبر 
املقبل وذلك تزامنا مع االحتفال العاملي بيوم 
ذوي االحتياجات اخلاصة متهيدا القرار قانون 

املعاقني.

ود.معصومة املبارك تعترض على رفع اجتماع جلنة املعاقني من قبل النائب مسلم البراك )متين غوزال(الشيخ أحمد الفهد محيياً رئيس وأعضاء اجلنة االسكانية البرملانية قبل بداية االجتماع جانب من اعتصام ملجموعة من ذوي االحتياجات اخلاصة أمام املجلس

»لن تصدق« على أي شهادات من جامعات غير معترف بهامجموعة البخاري أبلغت »ڤاڤاسي« استعدادها لتشكيل تحالف مع شركات صينية

تحالفان كبيران يعرضان علىمجموعة الخرافي 
شراء حصة مؤثرة في »زين«

هشام أبوشادي
كشفت مصادر اقتصادية 
مطلعة ل� »األنباء« عن ان 
حتالفني عل����ى األقل قاما 
بإجراء اتصاالت مع مجموعة 
اخلرافي لالستحواذ على 
حصة مؤث����رة في »زين« 
إال أن مجموع����ة اخلرافي 
أوضحت لهم عدم استطاعتها 
إجراء مفاوضات معهم في 
الوقت الراهن، مشيرة الى 
ان هناك اتفاقا مت توقيعه 
م����ع التحالف الذي تقوده 

شركة ڤاڤاسي الهندية يلزمها بعدم التفاوض 
مع أطراف أخرى إال في حالة عدم االتفاق معهم، 
األمر الذي يعني انه في حال عدم االتفاق مع 
التحالف الهندي � املاليزي لشراء 46% من أسهم 

»زين«، ف����إن هناك أطرافا 
اخرى قد أبدت استعدادها 

لدخ��ول الصفقة. 
وت���أكي���دا الهت���مام 
جهات عدة باالستحواذ 
على حص���ة مؤثرة في 
»زي���ن«، ذكرت صحيفة 
»كويت تاميز« في عددها 
أمس أن ش���ركة ڤاڤاسي 
الهندية تلق���ت تأكيدات 
البخاري  من مجموع���ة 
املاليزية بأنها ستفاوض 
شركات اتصاالت صينية 
مستعدة للدخول في حتالف لشراء حصة 
مؤثرة في »زين« في حال خروج الشركتني 
الهنديتني التابعتني للحكومة الهن��دية من 

التحالف.

الحمود ل� »األنباء«: سأتخذ أي قرار مهما كان 
فملف إصالح التعليم مازال مفتوحًا

مريم بندق
أكدت وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم 
العال���ي د.موض���ي احلمود ف���ي تصريحات 
خاصة ل�»األنباء« ان مل���ف اصالح التعليم 
مازال مفتوحا، مشددة على ان شعارها خالل 
املرحلة املقبلة هو حتقيق اجلودة الشاملة في 
التعليم العام واجلامعي وما بعدهما. وقالت 
الوزيرة احلمود: ليس صحيحا ما نشر أمس 
حول قيامي بدراسة تهدف إلعادة النظر في قرار 

مجلس الوزراء اخلاص بعدم االعتراف ببعض اجلامعات اخلاصة 
اخلارجية. واستدركت قائلة: من املستحيل التراجع عن قرار عدم 
االعتراف، وكاش���فة عن ان وزارة التعليم العالي لن تصدق على 
الشهادات الدراس���ية الصادرة لطلبة كويتيني من هذه اجلامعات 
حتى قبل إصدار مجلس الوزراء قراره بعدم االعتراف، وموضحة 
ان هذه األعراف األكادميية مطبقة منذ زمن وتنص على ضرورة 
حصول الطالب على موافقة الوزارة وفتح ملف ووجود سجل له 
قبل التسجيل في أي جامعة خاصة. وأعلنت د.احلمود بعد ترؤسها 
اجتماع اللجنة التعليمية الوزارية صباح أمس ان الفريق املشكل 
من قبل مجلس الوزراء سيصدر قائمة بأسماء اجلامعات اخلاصة 

املعترف بها في جميع دول العالم.

شهادات أوصاف لعقارات الجليب

الضبيبي وكياًل ل� »العدل« وأبوصليب ل�»التنفيذ«

عدد اإلندونيسيات الالجئات  للسفارة إلى 500

بداح العنزي
وافقت جلنة الفروانية خالل 
الس���ماح  اجتماعها أمس على 
بإصدار شهادات أوصاف بناء 
العقارات في السكن  ألصحاب 
اخلاص مبنطقة جليب الشيوخ. 

وقال رئيس اللجنة أحمد البغيلي 
ان اللجن���ة اعتمدت الس���ماح 
ألصحاب القسائم بالقطعة )48( 
في منطق���ة الفروانية التي مت 
حتويلها إلى استثماري بالبناء 

على عقاراتهم.

مؤمن المصري
علمت »األنباء« ان املجل���س األعلى للقضاء صادق على تعيني 
املستشار علي الضبيبي الذي يشغل منصب رئيس اإلدارة العامة 
للتنفيذ وكيال لوزارة العدل خلفا للمستشار سلطان بورسلي، كما 
وافق املجلس على تعيني املستش���ار محمد أبوصليب الذي يشغل 
منصب رئيس محكمة الوزراء رئيسا لإلدارة العامة للتنفيذ خلفا 

للضبيبي بعد اعتذار املستشار هاني احلمدان.

بشرى الزين
أعلن املسؤول االعالمي في السفارة االندونيسية اريس تريونو 
ان اكثر من 500 خادمة اندونيس���ية جلأن الى مبنى السفارة هربا 
من من���ازل مخدوميهن. وأضاف تريونو ف���ي تصريح ل� »األنباء« 
ان احلكومتني االندونيس���ية والكويتية تعمالن على تسهيل عملية 

ترحيلهن الى اندونيسيا.

عبداهلل ابراهيم املفرج، صالح الفضالة، مش���اري العنجري، جاسم 
السعدون، د.محمد الطبطبائي، محمد الدالل، جاسم العون، فيصل اخلالد، 
يوس���ف اجلاسم، عبدالوهاب الهارون، موسى معرفي، احمد باقر، د.بدر 
الديحاني، خالد ه���الل املطيري، د.نايف احلجرف، د.نبيل املناعي، علي 
املوس���ى، ابراهيم القاضي، سامي النصف، خالد املشاري، احمد العبيد، 
د.عبداحملس���ن حمادة، د.عبدالكرمي السعيد، احمد معرفي، محمد حمود 

الهاجري، د.علي الزعبي.

الموقعون ال� 26

 

قيل�ول�ة
بقلم صالح الشايجي

 نحن الكويتيين أكثر الشعوب نمطية
 وتغريداً داخل السرب!   ص 43

د.موضي احلمود

جاسم اخلرافي
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فهد العازمي ل�»األنباء«: عصبوا عيوننا وسألونا عن مذهبنا وقواعد خفر السواحل الكويتية

الحّداقة ال�7 خضعوا لتحقيق مكثف في إيران 
تركّز على التواجد األميركي في الكويت

التفاصيل ص4و5

)محمد ماهر(فهد العازمي يتحدث للزميل حمد العنزي حول ايام احتجازه في إيران

حمد العنزي
خضع الصيادون الكويتيون 
الذين اطلق سراحهم أمس األول 
بع���د احتج���از دام 5 أيام لدى 
الس���لطات اإليرانية للتحقيق 

مجددا في أمن الدولة.
وقال فهد العازمي أحد املفرج 
عنهم، ان اإليرانيني اعتقلوهم في 
قاعدة شبه عسكرية قريبا من 
احلدود الكويتية قبل نقلهم الى 
عبدان. وأضاف انه مت التحقيق 
معهم كل عل���ى حدة مغمضي 
األعني ووسط ظروف صعبة. 
وتابع: مت تعم���د إذاللنا خالل 
التحقيق الذي تركز على مواقع 
خفر السواحل الكويتية والتواجد 
األميركي في الكويت. وروى فهد 

ل� »األنباء« ظ����روف احتجازهم، 
مؤكدا ان احتجازهم كان داخل املياه 
االقليمية الكويتية، وان اللنجات 
قادتهم داخل املياه االيرانية، وزاد 

فهد: قام����وا بتصويرنا وطلبوا 
منا االعتراف بأننا مخطئون في

الدخ����ول ال����ى املي����اه االقليمية 
اإليران�ي���ة.


