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األنباء  االقتصاديـة

كامل  تتسـلم  »رسـاميل« 
واألربـاح  صكوكهـا  مبلـغ 
المسـتحقـة عليــه مـن 
ص32 العقاريـة«    »نخيـل 

المديـر اإلقليمي لـ »طيران الشـرق 
األوسط« سيمون فاخوري لـ »األنباء«:

»الميدل إيسـت« بطائراتهـا الـ 10 
احتلت المرتبة الـ 18 بين أفضل 25 
شركة عالمية من حيث الربحية ص35

لالسـتثمار«  »االمتيـاز  عموميـة 
أسـبوعيـن خــــالل  تنعقــد 
إدارتهــا مجلـــس  الختيــار   

الثاقب: مؤشـرات التعافي والخروج من تداعيات 
األزمـة بـدأت تظهر فـي سـوق العقـار     ص37

علــى  قطــر 
قائمـة الوجهات 
لـدى  المفضلـة 
يـن لمستثمـر ا

ص38 و39

»جلوبل« أفضــل مديـر للصناديق اإلسـالمية بالمنطقة    ص33

عصام الطواري

سيمون فاخوري

السفير التركي حلمي دادا أوغلو
في حوار خاص  مع »األنباء«: 

واثقون من نجاح زيارة
الرئيس غول للكويت    ص3

الحكومة تواجه الفتنة بتفعيل القانون وإحاالت إلى النيابة
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة

جدد مجلس الوزراء التأكيد على رفض كل أش���كال املساس بالوحدة 
الوطني���ة رفضا تاما، وقرر إحالة القنوات الفضائية اخلاصة التي يثبت 
وق���وع جتاوزات متس الوحدة الوطنية من قب���ل القائمني عليها، وكذلك 
مطلقو التصريحات التي تثير الفتنة بجميع أشكالها بني أبناء الكويت الى 
النيابة. وبحث املجلس خالل اجتماعه العاجل أمس برئاسة سمو الشيخ 
ناصر احملمد املسودة النهائية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن ضوابط 
اإلعالم املرئي واملس���موع، مؤكدا أنه سيحال الى مجلس األمة قريبا جدا، 

آمال إجناز القانون للتطبيق.
من جهة أخ���رى، متخضت التحركات التي قام���ت بها أطراف نيابية 
وسياس���ية عدة خالل الفترة الوجيزة السابقة عن تشكيل جلنة ملتابعة 
اإلجراءات احلكومية بشأن التعامل مع قضية الفضائيات. مصادر مطلعة 
أبلغ���ت »األنباء« ان اللجنة س���تكون مهمتها صياغة تقرير مفصل حول 
املوضوع، مشيرة الى عدة مطالب سيتم إيصالها للسلطة التنفيذية عن 
طريق القنوات اإلعالمية والتجمعات الشعبية أولها: اتخاذ إجراء قانوني 
ضد قناتي »السور« و»الدروازة« وغيرهما من القنوات،  إضافة الى إلقاء 
القبض على املرشح السابق محمد اجلويهل وتوجيه اتهام ضده وإحالته 

للقضاء.
وشددت املصادر على ان املجتمعني أصروا على ضرورة التحقيق مع 
اجلويه���ل ومعرفة من وراءه ومن يق���وم بالتخطيط له، وقالت املصادر 
ان اجلويه���ل موجود اآلن في العاصم���ة اإلماراتية أبوظبي. على صعيد 
متصل، كش���فت مصادر نيابية عن الس���يناريو املتوقع جللسة بعد غد 
املخصصة ملناقش���ة تقرير اللجنة املالية حول القروض، وقالت: التوجه 
األولي للحكومة هو رفض التقرير، مستدركة: لكن أمام موافقة األغلبية 
الس���احقة من النواب على جوهر التقرير وهو إسقاط الفوائد قد ال جتد 
احلكومة مفرا من طلب التأجيل لتقدمي تعديالتها، وذلك بعد مرور القانون 
في املداولة األولى. وأعلن���ت ان أهم التعديالت احلكومية تتمحور حول 
الفئات املس���تفيدة من القانون وذلك بوضع حد للس���قف األعلى لرواتب 
املستفيدين وقد يكون 2000 دينار، إضافة الى بعض التعديالت النيابية 
املتمثلة في تعديل تاريخ االستحقاق، مؤكدة ان هناك اتفاقا على بدء العمل 

بالقانون في أسرع وقت ممكن.

رغم الدعوات احلكومية لوقف الس���جاالت الطائفية، استمر 
اجلدل محتدما حول مركز »وذكر« ومنشوره، حيث اعتبر النائب 
د.وليد الطبطبائي ان »جزئية الفرح والسرور في يوم عاشوراء 
مرده���ا الى أنه في هذا اليوم أهلك اهلل فرعون وجنى موس���ى، 
وليس مرد ذلك الى ما حدث في كربالء«. وفي االجتاه نفسه، أكد 

النائب محمد هايف ان ما ينشره املركز ال يخرج عن نشرة وزارة 
األوقاف األخيرة، موضحا ان املركز ليس بجديد. في املقابل، دعا 
عدد من النواب والفعاليات الى إغالق املركز، مشددين على أنه 
يكرس البعد الطائفي ويقوم على جتريح وإهانة طائفة من أبناء 

الكويت واملواطنني الشرفاء.

استمرار الجدل حول مركز  »وذّكر« 

مصادر نيابية لـ »األنباء«: تقرير »المالية البرلمانية« حول القروض سيمّر في المداولة األولى بجلسة األربعاء والحكومة ستقّدم تعديالتها مضطرة

كاظمة وبرشلونة.. مباراة للتاريخ    ص48 ـ 49

التفاصيل ص7

التفاصيل ص7 ـ 11
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