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الزميل/�أحمد زهـدي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته

واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

مدير اإدارة التوزيع

وتتقـدم مـن عائـلــتــه الكرميــة 

بخالــ�ص العــزاء واملـــوا�ســاة

)هاني الشمري(عبداهلل الظفيري يحتفل بهدفه في برشلونة مع زمالئه 

دين للوحدة الوطنية السجن والغرامة يترصّدان المهدِّ
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ 
تتابع الزخم الرسمي والشعبي مبواجهة الفتنة 
التي اندلعت خالل األي����ام املاضية والتي هددت 
الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي، ففي خطوات 
عملية وتأكيدا على رفض احلكومة القاطع جلميع 
احملاوالت غير املسؤولة للعبث بالوحدة الوطنية 
وإش����عال الفتنة الطائفية وتفعيال لقرار مجلس 
الوزراء الذي أصدره في جلسة عاجلة مساء امس 
األول اعتمد وزراء الداخلية واإلعالم واملواصالت 
أمس اجراءات تنفيذ ق����رار املجلس بإحالة ملف 
التجاوزات واملتجاوزين في قضية املساس بالوحدة 
الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والفئوية والقبلية 

خالل أيام اجلمعة والس����بت واألحد املاضي����ة برمته الى النيابة 
العامة. وقالت مصادر وزارية ل� »األنباء« ان إجراءات اإلحالة شملت 
التجاوزات واملتجاوزين في الفضائيات اخلاصة والندوات ووسائل 
اإلعالم بصف����ة عامة وبصرف النظر عن اي حتفظات.  هذا وقدم 
النائب مسلم البراك بالغا للنيابة العامة ضد فضائيتي »سكوب« 

و»السور« إضافة للمرشح السابق ملجلس األمة 
محمد اجلويهل يتضمن اتهاما لهم بالسعي لتقويض 
النظام االجتماعي ومتزي����ق املجتمع. في اإلطار 
نفسه، تقّدم 5 نواب هم: مرزوق الغامن ود.يوسف 
الزلزلة وحسني احلريتي وعلي الراشد وعبداهلل 
الرومي باقت����راح بقانون لتجرمي كل من يعرض 
الوحدة الوطنية للخطر، بعقوبة السجن سنتني 
وغرامة 20 ألف دينار أو إحدى هاتني العقوبتني. 
وأص����در 9 نواب بيانا ح����ذروا فيه احلكومة من 
التساهل في احلفاظ على متاسك املجتمع وصون 
الوح����دة الوطنية من العبث، كم����ا تنادى زعماء 
وشيوخ بعض القبائل للطلب من احلكومة عدم 
السماح باملساس بقبائل الكويت وعوائلها كونها 
متثل جزءا مهما من النسيج االجتماعي، فيما طالبت جلنة االنقاذ 
الوطني املش���كلة في جتمع ديوان الب���راك احلكومة بإصدار بيان 
سياسي تعتذر فيه للشعب عن تهاونها في التعامل مع املوضوع، 
وقيام رئيس احلكومة بإقالة وزيري الداخلية واإلعالم لتقصيرهما 

في التعامل مع الفتنة.

5 نواب قدموا اقتراحاً بقانون لتجريم المخالفين ..و3 وزراء أحالوا ملف الفتنة إلى النيابة.. والبراك قدم بالغاً ضد الجويهل و»السور« و»سكوب« 

 تعادل تاريخي لكاظمة مع برشلونة
ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم

ليلة ال تنسى عاش����تها الكويت امس 
على س����ت��اد »الصداقة والسالم«، حقق 
فيها كاظمة تعادال تاريخيا مع برشلونة 
االسباني بطل أوروبا والعالم 1-1، ضمن 
احتف����االت »البرتقالي« مب����رور 45 عاما 
على تأس����يس النادي. وس����جل عبداهلل 
الظفيري هدفا غاليا لن ينساه في مرمى 

برشلونة.

وحتولت املباراة الى مهرجان رياضي بدأ 
ب� »اوبريت« فني ضخم بعنوان »أسطورة 
جناح«، وتفاعل احلضور الذي غلب عليه 
اجلنس الناعم، مع جنم الش����باب بشار 
الش����طي ومروة والفن����ان املصري خالد 
سليم، وأغنية فرقة »ميامي« عن برشلونة، 
الس����ت لبرشلونة  الكؤوس  فيما زينت 
امللعب، وأضيئت السماء باأللعاب النارية 

والليزر. 

الجماهير استمتعت بأوبريت »أسطورة نجاح« المخيزيـم:  »بيتـكـ  تركيا« من أنجح 
و»تركابيتـال«  الخارجيـة  توسـعاتنا 
تدرس مشاريع بـ 400 مليون دوالر 
في تركيـا والدول المجاورة   ص31

إمكانياتها  تحشد  الحكومة  المضاحكة: 
لتحـويـل البالد إلــى مركز مالي 
وتجـاري وقوانين السـتينيات تدير 
االقتصاد في األلفية الثالثة!  ص36

األنباء  االقتصادية

بدر املخيزمي

»التعليم العالي«: قبول 567 طالباً وطالبة في الجامعات المصرية  ص10خالد املضاحكة

مرزوق الغامن 

تعديالت حكومية على »العمل األهلي«
وإصرار على »المعسرين« حالً لـ »القروض«

الفهد: 18 مليار دينار لتنفيذ مشاريع تنموية

مريم بندق  -  حمد العنزي
أوضح��ت مصادر مطلعة ان احلكومة ترى انه 
من األهمي��ة الكبيرة إقرار قان��ون العمل األهلي 
ف��ي مداولته الثانية خالل جلس��ة الي��وم، مؤكدة 
انها س��تتقدم ببع��ض التعديالت ليأت��ي القانون 
ش��امال جامعا ملبيا للمتطلب��ات الواقعية ومحققا 
لطموحات أعضاء الس��لطتني في إق��رار القانون 

بشكل متكامل.
  وعلى صعيد جلس��ة الق��روض غدا األربعاء 
كش��فت املصادر ع��ن ان احلكومة متمس��كة مبا 
قدمته من تعديالت حول قانون صندوق املعسرين، 
مش��يرة الى ان احلديث ع��ن اي مرونة يجب ان 
يكون ضمن نط��اق القانون، وكان الش��يخ احمد 
الفهد قد أكد هذا املعنى امس بتوضيحه ان اي حل 
للقضية يجب ان يكون ضمن صندوق املعسرين. 
وحول جلس��ة غير محددي اجلنس��ية املقررة 24 
اجلاري أعلنت املصادر ان مجلس الوزراء ش��كل 
جلنة برئاس��ة النائب األول ووزير الدفاع الش��يخ 
جاب��ر املبارك وبعضوي��ة بعض ال��وزراء لتقدمي 
تصور كامل وش��امل حول قانون احلقوق املدنية 
املقدم من اللجنة البرملانية وسيطرح خالل املداولة 
األولى ملناقش��ة القانون. هذا وكشف نائب رئيس 
ال��وزراء للش��ؤون االقتصادي��ة ووزي��ر الدولة 
لشؤون اإلس��كان والتنمية الشيخ أحمد الفهد عن 
ان عام 2010 سيكون عام البناء واإلعمار، مبينا انه 
سيتم تنفيذ مش��روعات طموحة بقيمة تصل إلى 
18 مليار دينار منها مش��اريع اسكانية بقيمة تبلغ 
600 مليون دينار، إضافة الى اقامة جسر معلق من 

دوار اجلهراء إلى دوار األمم املتحدة.
 وفي السياق نفسه، أعلن رئيس اللجنة املالية 
د.يوس��ف الزلزلة ان أعضاء اللجنة متفقون على 
إقرار خط��ة الدولة التنموية بع��د تقدمي احلكومة 

التفاصيل ص7لبياناتها في اجللسات املقبلة.

التفاصيل ص8و9

»الداخلية« تنتظر قرار النيابة بشأن الجويهل
أمير زكي

قال مصدر أمن���ي ان وزارة الداخلية تنتظر قرار النيابة 
العامة بش���أن املرشح السابق محمد اجلويهل، مشيرا الى ان 
قرارا سوف تصدره النيابة العامة سيتم تنفيذه فورا، الفتا 
ال���ى ان حترك »الداخلية« مرهون مبا تصدره النيابة. ولفت 
الى ان الس���ماح مبغادرة اجلويهل الكويت جاء لعدم وجود 
ما مين���ع هذه املغادرة باعتباره مواطن���ا وان أوامر املنع أو 
القبض ال حتدث دون تعليمات وأوامر من السلطات املعنية 
)النيابة � القضاء(. من جهة أخرى، ألقى رجال مباحث السرة 
القبض على مواطن كان قد ه���دد اجلويهل بالقتل من خالل 
اتصال هاتفي، مش���يرا الى ان اجلويهل س���جل قضية وزّود 
رج���ال األمن برقم املتصل ومت القب���ض عليه من خالل رقم 
الهاتف وجار التحقيق معه. وأوضح املصدر ان املدعى عليه 
في قضية تهديد اجلويهل بالقتل هو مواطن في العقد الرابع 

يعمل في وزارة الشؤون.

التفاصيل ص49 ـ 51

اآل املـدلـج
يتقدمــــــون

بجزيــل ال�شكــر وعظيــم االمتنـــان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم

يف وفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عبدالرحمن مدلج حممد املدلج
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا

اأو برقيًا اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز


