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شخصية خليجية كبيرة ترغب في االستحواذ
على حصة إستراتيجية في »الوطني«

خالفات الكتل تعرقل خيارات الحكومة لحّل األزمة
المسلم: إذا سكتنا عن عملية دفع الشيك فستتم مستقباًل عند باب المجلس والسيناريو المقبل  تأجيل استجواب الرئيس وإقالة الخالد والتدوير  

محمد هايف

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم حصيلة رحلة الغوص من اللؤلؤ من اللواء فهد الفهد ويبدو الوزير د.محمد العفاسي

األمير تسلم حصيلة رحلة إحياء ذكرى الغوص: 
ضرورة الحفاظ على تراث آبائنا وأجدادنا  ص14

الحمالت الكويتية تصعد 
عرفات مساء اليوم

»الكهرباء«: تدوير 4 وكالء 
وتسكين الشواغر اليوم

»التسليف« يطلب خفض فائدة 
الصندوق الكويتي إلى %1

الصبر: اإلرهابي المقتول في »القائم« ليس كويتيًا 
وال نمنع أي جنسيات عربية من دخول الكويت

المحكمة تحيل المتهمة 
بحريق العيون إلى الطب النفسي

مكة الكرمة ـ اسامة أبوالسعود 
ضاري المطيري

فيم����ا أكد رئي����س بعثة احلج 
د.خالد املذكور ان معظم احلمالت 
الكويتية ستغادر مقراتها الى عرفات 
مباشرة دون املبيت في منى، قال 
ان هناك بعثة من إداريني وطبيبني 
ستكون في منى اليوم الذي هو يوم 
التروية وذلك من قبيل االحتياط. 
من جهته أعلن القنصل الكوي���تي 
الع���ام في جدة ان أعداد احلجاج 
الق���ادمني من الكويت هذا العام هي 
تق���ريبا نف���س أع���داد الس���نوات 
السابقة.  وبسؤاله عن املخاوف من 
انتشار إنفلونزا اخلنازير وإمكانية 
ان يكون ذلك دفع بع�ض املواطنني 
لتأجيل احلج ه����ذا العام، أوضح 
الهيفي ان احلذر واجب دائما، لكن 
ما نشاهده هو وجود إقبال كبير 
على أداء الفريض����ة. هذا ويب��لغ 
عدد احلجاج البدون 1500 تقريبا، 
وعددهم مع املقيمني يصل الى 4000 

حاج. 

دارين العلي
توقعت مص����ادر ان يقوم 
وزي����ر الكهرباء اليوم بتوقيع 
قرار تسكني املناصب الشاغرة 
ال����وزارة، كما س����يعتمد  في 
التدوير بني 4 وكالء مساعدين 

ل� 4 قطاعات في الوزارة.
من ناحية أخرى، وقعت وزارة 
الكهرباء واملاء ممثلة في قطاع 
شبكات التوزيع عقدا مع إحدى 
الشركات العاملية بقيمة 4 ماليني 
و300 ألف دينار لتركيب أجهزة 
القدرة »الباور  حتسني معامل 
فاكتور« على ش���بكة الكهرباء 

لتقليل الطاقة املهدرة. 

كونا: نفى مدير ادارة االعالم األمني الناطق الرس���مي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر نفيا قاطعا ما تناقلته 
بعض وسائل االعالم من ان االرهابي الذي لقي مصرعه وهو يقود 
ش���احنة مفخخة كان ينوي تفجيرها في مدينة القائم العراقية 
كويتي اجلنسية. في سياق منفصل نفى الصبر نفيا قاطعا صدور 
أي أوامر مبنع دخول أي جنسيات عربية إلى البالد، كما تداولت 
بعض وس���ائل اإلعالم. وقال الصبر: »اننا نرحب بكل الزائرين 
العرب بشرط ان يكون لديهم اذن مسبق للزيارة كما هو معمول 
ب���ه في أغلب دول العالم وفي إطار النظم املتبعة للحصول على 

تأشيرة دخول«.

مؤمن المصري
وافق���ت محكمة اجلنايات أمس على إحالة )ن. ع( املتهمة 
بحريق خيمة العرس في العيون الى مستشفى الطب النفسي 
لبيان حالتها النفسية والعقلية أثناء ارتكابها جلرميتها التي 
تسببت في مقتل 59 سيدة فيما رفضت احملكمة طلب محاميها 

اخالء سبيلها بأي ضمان.

ولي العهد يقبل دعوة عبدالمهدي لزيارة العراق

»هيومن رايتس«: اعتقال الجاسم يضر بصورة الكويت

شعار »زين«

تسلم سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رس����الة خطية من نائب الرئي����س العراقي 
د.عادل عبداملهدي حملها لس����موه املبعوث 
املستشار خالد ريسان تتعلق بتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين والشعبني وتوسيع أطر 

التعاون بينهما ف����ي مختلف املجاالت، وقد 
نقل املستشار ريسان لس����موه أيضا دعوة 
ش����فوية من عبداملهدي لزيارة العراق، وقد 
أعرب سمو الشيخ نواف األحمد عن سعادته 

بتلبية الدعوة.

مؤمن المصري
تصاع���دت قضية احتج���از احملامي محمد 
عبدالقادر اجلاسم في املباحث اجلنائية لليوم 
 الثالث عل���ى التوالي بعد رفض���ه دفع كفالة 
ال� 1000 دينار التي حددتها النيابة العامة كضمان 
إلخالء سبيله، اذ طالبت أمس منظمة هيومن 
رايتس ووتش باإلفراج الفوري عنه واعتبرت 

مديرة املنظمة ملنطقة الش���رق األوسط سارة 
لي ويستون ان اعتقال اجلاسم يضر بصورة 

الكويت.
هذا وق���ام 40 محاميا أمس باالعتصام أمام 
مبنى قصر العدل تضامنا مع اجلاس���م، فيما 
أصدر 21 محاميا بيانا مشتركا يدعون فيه الى 

سرعة االفراج عنه.

اعتصام أمام »العدل« وبيانات محامين تطالب بسرعة اإلفراج عنه

نحتاج إلى حكومة قوية تضع 
األمور في نصابها وال تخضع 
السياسية  للمسـاومات 
أو الضغوطات ص26 و27

 وكيل »الصحة« األسبق 
د. سليمان العلي لـ »األنباء«:

»إيفا«  رعاية  البحر:  طالل 
التحاد الطلبة في أميركا 
الستثمارنا  امــتداد 
المواهب  تطويـر  في 
الشابـة الكـويتيـة 

ص11

حجز كلي لقوة الداخلية بدءًا 
من 6 ديسمبر استعدادًا لقمة »التعاون«

مع ارتداء الزي المدني وحيازة االسلحة والذخيرة

عبداهلل قنيص
اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد أمر عمليات حتت مسمى 
»سري للغاية« تضمن فرض حجز كلي اعتبارا من السادس من الشهر 
املقبل مع ارتداء الزي املدني وحيازة االس���لحة والذخيرة استعدادا 

النعقاد قمة دول مجلس التعاون في الكويت.
وتضمن االمر وقف جميع االجازات اعتبارا من االول من ديسمبر 
على ان تعود كامل قوة الداخلية مبن فيهم احلاصلون على اجازة حج 
الى مقار اعمالها وان تكون الراحات واالجازات املرضية داخل العمل 

باستثناء احلاالت التي تستدعي دخولها الى املستشفى.

األنباء  االقتصاديـة

والخارج  الداخل  في  اسـتثماراتها 
ممـا يخالـف الشـريعـة  ص32

وكيلها  تكّرم  »أودي« 
فـي الكويت ص40

االسـتثمار«  »هيئة 
اقتراح  علـى  رّدت 
النائب محمد هايف: 
الكـويت تـرحب 
بتنقيـة جميـع 

التفاصيل ص6

هشام أبوشادي
عل���مت »األنباء« 
م�����ن م��ص�ادر، ان 
شخصية استثمارية 
خليجية كبيرة مهتمة 
على  باالس���تحواذ 

حصة مؤثرة ف���ي بنك الكويت الوطن���ي. وأضافت املصادر 
ان الش���خصية اخلليجية ترغب في االستحواذ على احلصة 
االستراتيجية في البنك الوطني ألسباب عديدة أبرزها قدرة 
البنك على جتاوز األزمات، خاصة األزمة الراهنة، فضال عن 
حتقيقه ألرباح قياسية في األشهر التسعة التي متثل نحو %61 
من إجمالي أرباح البنوك، حيث يتوقع ان ترتفع أرباح البنك 
من 201.5 مليون دينار في األشهر التسعة إلى 290 مليون دينار 

في نهاية العام في حال عدم أخذ املزيد من املخصصات.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

محمد المجر
قال النائب د.فيصل املسلم إنه 
إن لم ميض قدما باستجوابه في 
قضية الشيك فإن الشيكات ستدفع 
مستقبال  عند باب مجلس األمة، 
مضيفا انه كان يتوقع من عدد من 
الوزراء تقدمي استقاالتهم بسبب 
القضية، وتابع خالل ندوة »قضية 
الش���يك في دفعه أم في كشفه« 
أقيمت في »التطبيقي« مساء أمس، 
ان السيناريو املطروح للخروج 
من األزمة هو تأجيل استجواب 
رئيس الوزراء والتضحية بوزير 
اللجوء  إقالته ثم  الداخلية عبر 
الى عملية تدوير وزاري، مضيفا 
ان ذلك لن يثنيه عن املضي قدما 

في االستجواب.
إلى ذل���ك، ورغم املس���اعي 

املنظورة وغير املنظورة لتطويق 
تداعيات األزمة السياسية احلالية 
لم يرشح شيء الفت امس ينبئ 
بوجود ضوء ف���ي نهاية النفق 
باس���تثناء ب���وادر انف���راج في 
جزئية قبول البعض من النواب 
مببدأ السرية في مناقشة بعض 
االستجوابات، وخاصة استجواب 
رئيس الوزراء.  وقالت مصادر 
مطلعة إن عدم توصل بعض الكتل 
النيابية إلى قرارات نهائ��ية في 
شأن االستجواب��ات ال� 4 ع���ّطل 
بالتبعية املسلك احلكومي في آلية 
تعاطيها معها وقراراتها املفصلية 

حولها.
وأش���ارت املصادر ذاتها إلى 
أن بعض الكتل السياس���ية متر 
مبرحلة خالف داخلي كبير حول 
االس���تجوابات وما ستصل إليه 
كل على حدة، موضحة أن بعض 

اخلالفات وصل���ت حلد القبول 
مببدأ املس���اءلة لبعض الوزراء 
من عدمه ثم التدرج في املساءلة 

نفسها وتوقفها عند أي مدى.
وأوضح���ت أن م���ا توصلت 
إليه اللجن���ة احلكومية املكلفة 
مبتابعة ش���أن االس���تجوابات 
أمس من إمكانية حتويل جلسة 
استجواب وزير الدفاع إلى سرية 
نظ���را لطبيعة مادت���ه وأهمية 
التي ستطرح خالله  املعلومات 
رفضه النائب د.ضيف اهلل بورمية 
الذي طالب الوزير بالتم��س���ك 
بتصريحه الس���ابق الذي اطلقه 
وأبدى خالله، استعداده لصعود 
املنصة وأال يتهرب من االستجواب 
بإحالته إلى احملكمة الدستورية أو 
اللجنة التشريعية، وجدد تأكيده 
على رفضه مبدأ س���رية جلسة 

املناقشة.

التفاصيل ص17

فرج ناصر
كش���ف مصدر مسؤول في 
بن���ك التس���ليف واالدخار ان 
أحد األعضاء في بنك التسليف 
واالدخار وخالل االجتماع الذي 
عقده مجلس إدارة البنك مؤخرا 
اقتراحا بتخفيض سعر  طرح 
الفائ���دة املفروضة على البنك 
من الصندوق الكويتي إلى %1 
على األقل وفق أسعار الفائدة 
السارية في البنوك في القرض 
والبالغ 500 مليون دينار ليوفر 
على البنك أكثر من 50 مليونا في 
السنة. وأضاف أن نائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لإلسكان والتنمية 
الش���يخ أحمد الفهد س���يقوم 
مبخاطبة مجلس الوزراء بهذا 
اخلصوص إلع���ادة النظر في 

سعر الفائدة.

التفاصيل ص3

التفاصيل ص6

المجدلي: بدل المسـّرحين والعالوة االجتماعية في حسـابات المسـتحقين منذ أمس األول  ص 4

التفاصيل ص8 ـ 10

نومورا و»بي.إن.بي« مستشاران 
في صفقة بيع حصة في »زين« 

رويترز: قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اخلرافي بدر اخلرافي 
إن املجموعة وكونس���ورتيوم تقوده مجموعة فافاسي الهندية اختارا 
مستشارين لهما في اتفاق لبيع حصة تبلغ 46% في »زين« في مؤشر على 
أن الصفقة التزال قائمة. وذكر أمس انه جرى تعيني بنك نومورا الياباني 
مستش���ارا للتحالف الذي يسعى لشراء احلصة في »زين«. وأضاف أن 
»زين« اختارت بنك »بي.ان.بي باريبا« مستشارا لها في الصفقة، مبينا 
ان املجموعة تلقت خطابا رس���ميا من »نومورا« بأنها عينت مستشارا 
ماليا رئيسيا ل� »فافاس���ي« واطراف أخرى بشأن الصفقة. وأضاف أن 
احملادثات بشأن بيع حصة في »زين« التزال جارية وأن مجموعة اخلرافي 

تتحدث مع »فافاسي« بوصفها قائدة الكونسورتيوم.


