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مجلس الوزراء يس�تنكر ما بثته قناة سكوب من مس�اس مرفوض باألس�رة وما قام به البعض من تصرف صبياني.. والمرجعية في التعامل مع أي تجاوز هي القانون

متوفر لباس مرشدات
زهرات - كشافة وأشبال

ل بجلسة الوحدة الوطنية حادثة »سكوب« ُتعجِّ
مريم بندق � حسين الرمضان � موسى ابوطفرة 

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
أدت حادثة قناة س����كوب الى تضافر اجلهود النيابية 
لتطويق تداعيات احلدث واحلد من تفاقم االمور في االجتاه 
السلبي بني أسرتني كرميتني لهما مكانتهما االجتماعية في 
البالد. وامس شهد مكتب رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
حراكا نيابيا تخللته مش����اورات واجتماعات نتج عنها ما 
اعلنه النائب علي الراشد بشأن إحياء الطلب النيابي الذي 
قدمه عش����رة نواب في دور االنعقاد املاضي لعقد جلسة 
خاصة وسرية ملناقشة قضية تعزيز الوحدة الوطنية. وقال 
الراش����د في تصريح صحافي ان اخلرافي وعده بالتشاور 
مع باقي الكتل واالعضاء للتنس����يق بش����أن عقد اجللسة 
التي غالبا ما س����تكون بعد افتتاح دور االنعقاد. مصادر 
نيابية قالت ل� »األنب����اء« ان بعض النواب ابدوا تخوفهم 
في مكتب اخلرافي من تطورات االوضاع، وطرح بعضهم 
فكرة االس����تعانة باالجهزة االمنية ذات الصلة لالستماع 
الى وجهة نظرها في اجللس����ة اخلاص����ة في حال عقدها، 
مش����ددين على ضرورة التهدئة. وفي نفس املوضوع قال 

وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
في بيان حكومي ان مجلس الوزراء يستنكر ما بثته قناة 
سكوب من مساس مرفوض باالسرة باالضافة الى ما قام به 
البعض من تصرف صبياني مرفوض هو اآلخر جتاه مبنى 
القناة، مشددا على ان املرجعية في التعامل مع اي جتاوز 
هي تطبيق القانون. وفي تطورات القضية قررت »نيابة 
العاصمة« ضبط واحضار السفير الشيخ فيصل احلمود 
والرائد الش����يخ عبداهلل احلم����ود وآخرين بتهمة التعدي 
بالضرب والتهديد واطالق نار على مقر قناة »سكوب« ومن 
املقرر ان ميثلوا اليوم امام النيابة العامة. واستغرب احملامي 
عبداحملسن القطان وكيل املشكو في حقهم  من سرعة اتخاذ 
اجراءات ضبط واحضار بحق بعض االشخاص من ابناء 
االس����رة حيث  ان االجراءات املتبع اتخاذها في مثل هذه 
 الشكاوى التي تعرض امام النيابة هي توجيه كتاب استدعاء 
او تكليف باحلضور. واستمعت النيابة العامة امس االول 
الى شهادة عدد من العاملني في قناة »سكوب« وكذلك الى 
ش����هادة الوكيل املساعد في وزارة الداخلية لشؤون االمن 

العام اللواء خليل الشمالي.

مكتب الخرافي شهد مشاورات واجتماعات نيابية داعية إلى التهدئة وتطويق تداعيات الحدث للحّد من تفاقم األمور

)هاني الشمري(

الشيخ أحمد الفهد متحدثا في ديوان النائب مبارك اخلرينج وفي اإلطار جموع من أبناء الدائرة الرابعة حضروا الندوة

دورية حترس مدخل قناة سكوب مساء أمس

الفهد: توزيع 8800 بيت والبدء بتنفيذ 14 مستشفى في أبريل

»المالية« تناقش غدًا رفع سقف رواتب المتقاعدين

حمد العنزي
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد عن توزيع 8800 بيت في إطار اخلطة اإلسكانية 

املقبلة وذلك ألول مرة في تاريخ الكويت.
 وأضاف الفهد: سنطرح مناقصات 14 مست���شفى 

س���يجري العمل بها في أبريل املقبل موزعة على 
جمي���ع املناطق ضمن خطة التنمية. وتابع الفهد: 
سيتم تأسيس شركات مدينتي املطالع واخليران 
والبيوت منخفضة التكاليف والشركات الصحية 
للوافدين في ديسمبر املقبل، باإلضافة الى مدينة 

احلرير. 

من املق���رر ان جتتمع اللجنة املالية غدا ملناقش���ة 
االقتراحات النيابية املقدمة في شأن رفع سقف رواتب 
املتقاعدين للبت فيها. مصادر نيابية قالت ل� »األنباء« ان 
التوجه العام للجنة لم يتضح حتى اآلن حول االقتراحات، 
موضحة ان االجتماع س���يتخلله نقاش موس���ع حول 

املوضوع. وفي إطار »املالية« أيضا قالت مصادر مقربة 
من النائب خلف دميثير انه سيترشح لعضوية اللجنة 
وانه يجري اتصاالته اآلن مع زمالئه النواب لتأمني تأييده 
في الترشيح. وأوضحت املصادر ان دميثير يعتزم أيضا 

الترشح لعضوية جلنتي »الصحية« واملرافق العامة.

الفحص النافي للجهالة 
لصفقة »زين � اتصاالت« األسبوع المقبل

هشام أبوشادي
قالت مصادر مسؤولة في مجموعة بنك الكويت الوطني ان 
عمليات الفحص النافي للجهالة اخلاصة بصفقة بيع 46% من أسهم 
زين الى شركة االتصاالت اإلماراتية سوف تبدأ األسبوع املقبل. 
وذكرت املصادر في تصريح خاص ل� »األنباء« ان إجراءات إمتام 
الصفقة تتم بوتيرة سريعة دون أي معوقات، ونفت االشاعات 

التي تتردد حول وجود أي خالفات بني أطراف الصفقة.

»الوطن��ي« يحق��ق المع�ادلة 
الصعبة.. التح�وط  والنمو القوي 
والتوس�ع في زمن األزمة  ص34
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التفاصيل ص5

لي�س كل رجال الدين المس�يحيين ف�ي أميركا 

ص9

جون�ز  غ�رار  عل�ى 
والدلي�ل.. خطبة 
األميركية  القسيسة 
ديب�ورا ليندس�ي 
الموجه�ة للقس 
القرآن لحرق  الداعي 

محمد الصب�اح: رفضنا قرارات قمة 
العربي  العمل  تطوير  حول  »سرت« 
المؤسس�ات  وتضخيم  نف�خ  ألن 
عملي�ة تجميلي�ة لي�س إال  ص4

التس�لح  قضايا  من  قلقون  العطية: 
وندع�و  المنطق�ة  ف�ي  الن�ووي 
إل�ى انت��ه�اج الديبلوماس�ية 
والح�وار بين إي�ران والغرب  ص4


