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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

»القروض«: »المالية« واثقة من األغلبية والحكومة تسعى للتأجيل
ناصر المحمد: عمليات الش�حن الطائفي »أزمات طارئة« واتخذنا جميع اإلجراءات الكفيلة بحماية الوطن ونسيجه االجتماعي
»الشعبي« تبحث اليوم مع عدد من النواب احتمال تقديم 3 استجوابات جديدة إذا لم تستطع الحكومة السيطرة على  الفتنة

السعدون يقترح حالً شامالً ل� »البدون«.. والخالد ل� »األنباء«: لن نظلم أحداً ولدينا برنامج يتضمن حلوالً كثيرة لقضيتهم وأبناء الكويتيات

النائبة د.أسيل العوضي في حوار خاص ل� »األنباء«:

في السابق كانت الحكومة تتحجج بأن المجلس 
يعط�ل وي�ؤزم.. أم�ا اآلن فلم يع�د لها عذر
من ح�ق الحكومة إعطاؤها مهل�ة لحين إقرار خطة 
التنمية ومحاس�بتها بناء على مدى التزامها بها بعد 
إقرارها.. لكن األغلبية ليست ثابتة بل غلبت المصلحة 
العامة اآلنية ألن البلد يحتاج التهدئة في الوقت الراهن

ساءني جدًا ما يطرح من اتهامات فئوية وطائفية والقانون يضمن 
محاسبة المسيء ولكننا ضد استغالل األمر لتكميم األفواه

ناص�ر الخراف�ي للحكوم�ة: كل ي�وم تأخي�ر ع�ن دعم 
الس�وق  كلفته عالية وق�د تصل إلى عش�رات المليارات 

األمي�ر رعى احتفال »نف�ط الكويت« في الذكرى ال� 75  لتأسيس�ها 
واإلعالن عن اكتش�اف حقل جديد للنفط والغاز مفاجأة االحتفال  ص48 و 49

صاحب السمو األمير والرئيس التركي وسمو ولي العهد خالل االحتفال

اجتياز الحكومة لالستجوابات انتصار 
اإلسراع  ويجب  ومش�رف..  مستحق 
بح�ل القضاي�ا المروري�ة والصحية 
الفتن�ة..  ومحارب�ة  واإلعالمي�ة 
وه�ل يعقل أن نس�مع م�ن يقول إن 
إي�ران أخطر من إس�رائيل ؟!  ص11

الجويهل: سأعود خالل 48 ساعة
ووزير الداخلية يؤكد: سُيجلب أينما كان

.. واستدعاء  للقوات الخاصة

أمير زكي
أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ان املرشح السابق لالنتخابات  
محمد اجلويهل أصبح اآلن حتت طائلة القانون وس���يجلب أينما كان، 
وقال: »ال أعلم إذا كان ذلك سيتم عبر االنتربول أو ان اجلويهل سيأتي 
بروح���ه«.  وردا على ذلك قال اجلويهل في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
انه ال يوجد لديه ش���يء يخشاه وسيعود إلى الكويت خالل 48 ساعة، 
مؤكدا استعداده للمثول أمام أي جهة حتقيق يحال إليها.  وأضاف »أنا 
ما انحشت في الغزو حتى انحاش احلني«، مشيرا إلى ان ثقته في القضاء 

الكويتي كبيرة وانه ال يخشى في احلق لومة الئم.

اس���تدعت وزارة الداخلية جميع العاملني في القوات اخلاصة وذلك 
حتس���با ألي تطورات، وقال مصدر أمني ان برقية وردت حتت مسمى 
»عاجل«: نطل���ب من عموم قوة القوات اخلاص���ة العودة إلى الثكنات 

ومباشرة عملهم.

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة ماضي 
الهاجري � سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي

في ظل اتساع الهوة بني الرؤيتني 
احلكومي����ة والنيابي����ة تعقد صباح 
اليوم اجللس����ة املخصصة ملناقش����ة 
القروض، ففيما أكدت مصادر  قضية 
وزارية ان احلكومة ترى ان احلل األمثل 
النقاش  ف����ي حصر  للقروض يتمثل 
في تعديالت قانون املعس����رين ترى 
مصادر نيابية ان اللجنة املالية متمسكة 
بالتقرير الذي قدمته والذي يستند الى 
حتمل احلكومة الفوائد وإعادة جدولة 
القروض. وعلمت »األنباء« ان احلكومة 
ستطلب التأجيل لتضمني تقرير املالية 
رؤيتها حول تعديالت املعسرين فيما 
تؤكد اللجنة املالية ان األمر في النهاية 
يعود لتصويت املجلس. وأمس أبدت 
احلكومة بعض املرونة من خالل رسائل 
حملها 11 نائب����ا إلمكانية إقرار قانون 
معاجلة الق����روض، كما أقرته اللجنة 
املالية في حال توافر األغلبية النيابية 

الالزمة لذلك. 
مصادر نيابية قالت ل� »األنباء« انه 
جرى بحث امكانية االستعانة بصندوق 
املعسرين وتس����خيره بطريقة مفيدة 
القضية من خالل االستعاضة  إلنهاء 
به عن البنوك احمللية لس����داد الفوائد 
بعد إسقاطها وإعادة جدولة القروض 
على أقساط وفقا القتراح »املالية«. على 
صعيد آخر، أكد سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ان عمليات الشحن 
الطائف����ي التي يحاول بعض االخوان 
إشعالها في الكويت ال تعدو ان تكون 
»أزمات طارئة« فال ميكن ان تكون مدخال 
للفتنة والش����قاق الطائفي املرفوض 
في املجتمع ب����كل طوائفه. في اإلطار 
نفسه وخالل ندوة أمام ديوان النائب 

خالد الطاحوس مساء أمس مبشاركة 
شعبية ونيابية  هدد 20 نائبا مبساءلة 
رئيس الوزراء اذا لم يتخذ اإلجراءات 
الفتنة، وصرح  املناسبة ضد مثيري 
النائب أحمد الس����عدون خالل الندوة 
بأن »الشعبي« ستبحث اليوم مع عدد 
من النواب احتمال تقدمي 3 استجوابات 
إلى رئيس احلكومة ووزيري الداخلية 

واإلعالم، على خلفية قضية الفتنة. 
وعلى صعيد جلسة غد اخلميس 
املخصصة ملناقشة تقرير جلنة غير 
الداخلية  محددي اجلنسية أكد وزير 
الش����يخ جابر اخلالد ان لدى الوزارة 
برنامج����ا يتضمن مش����اريع كثيرة 
لقضيتي أبناء الكويتيات والبدون ومن 
يستحق اجلنسية. وقال الوزير ان هذا 
البرنامج يحوي حلوال لهاتني القضيتني 
مطروح����ة اآلن في مجل����س الوزراء، 
موضحا ان الوزارة ليست جامدة فهي 
تعمل ووصلت بعض الكش����وف الى 
املجلس الذي يدرس األمر ومن يستحق 
اجلنسية س����يأخذها ولن نظلم أحدا، 
فاجلنس����ية ليست كأسا تهدى بل دم 
يفدى. وش����دد في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« على القول من يس����تحق 
اجلنسية سيأخذها بعد دراسة عميقة 
وفحص شديد ومن يستحق ان يعامل 
معاملة املواطن وهو ضيف علينا فليكن. 
وأضاف لدينا قانون منشي عليه لنصل 
الى الدرجات املطلوبة. من جهته، قّدم 
النائب أحمد السعدون اقتراحا بقانون 
ملعاجلة وضع »البدون« يقضي بحصر 
جميع طلبات احلصول على اجلنسية 
ونشرها في اجلريدة الرسمية، ومنح 
كل من ورد اسمه بطاقة مدنية صاحلة 
ملدة سنة واحدة على ان تعالج احلكومة 

أوضاعهم خالل سنة. 
ناصر اخلرافي

في السابق كانت السلطة بشكل واضح خصمًا للتيار 
الليبرالي وأنا أسميه التيار الوطني أما اآلن فخصوم 

ه�ذا التيار غي�ر واضحين 
وقد يكون  بعضهم في السلطة
 التش�ريعي�ة نفسه�ا  

ص16 � 18
التفاصيل ص5 و8 � 11

)متين غوزال(الشيخ جابر اخلالد يطبع قبلة على وجه رئيس املجلس جاسم اخلرافي خالل جلسة أمس 


