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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

جانب من املؤمتر الصحافي املخصص إلطالق الصندوق       )هاني الش�مري(

تفت�ح  لالس�تثمار«  »الف�وز 
باب االكتت�اب في »صندوق 
أحكام  وفق  العق�اري«  الفوز 
 الش�ريعة والعوائد السنوية
 المتوقعة بين 9 و12%   ص38

فيلتمان: العراق يعلم تقديرنا للكويت
ليس في نيتنا تطوير عالقاتنا بإيران على حس�اب إهمال عالقاتنا بدول الخليج.. وعالقاتنا بسورية تحسنتللعرب المس�تائين من وجودنا في العراق نقول:  لماذا لس�تم أنتم هن�اك لمحاولة إصالح األمور؟!

المشنقة ُتلحق »الكيماوي« بالمقبور

الجاراهلل ل� »األنباء«: اختيار  منصور العتيبي 
مندوبًا دائمًا للكويت في األمم المتحدة

عواصم � وكاالت: عض���و آخر من اعضاء 
عصابة االش���رار اعوان املقبور صدام حسني 
سقط امس على اعواد املشنقة في بغداد، التي 
اعلنت تنفيذ االعدام بحق علي حس���ن املجيد 
امللق���ب ب� »الكيماوي« بع���د 3 احكام مماثلة، 
حيث اعلن الناطق الرس���مي باسم احلكومة 
العراقية علي الدباغ تنفيذ االعدام شنقا حتى 
املوت بحق وزير دفاع النظام البائد بعد ثبوت 
ادانته في جرائم القتل واالبادة اجلماعية في 

13 حكما بينها 4 أحكام باالعدام. 

بيان عاكوم
أعلن وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد اجلار اهلل في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن اختيار السفير منصور العتيبي مندوبا دائما 
للكويت في االمم املتحدة خلفا للس���فير عبداهلل املراد الذي انتهت 

مهمة عمله في هذا املنصب. 
يذكر ان السفير العتيبي يشغل حاليا منصب مدير ادارة املنظمات 

الدولية في وزارة اخلارجية.

مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى أكد لرؤساء التحرير أن العالقات األميركية � الكويتية طويلة األجل والتزامات بالده مع بغداد ليست على حسابها

لبنان يبكي ضحايا الطائرة اإلثيوبية المنكوبة  ص44 و45
3 تفجي�رات تدمي بغ�داد وتوقع العش�رات ص43
الحوثي يعلن االنسحاب من األراضي السعودية ص43
كروبي يعت�رف بن�جاد رئيس�اً إلي�ران  ص43

يوسف خالد المرزوق
أكد مس���اعد وزير اخلارجية االميركية لشؤون 
الشرق االدنى جيفري فيلتمان ان بالده تنظر إلى 
العالقات مع الكويت من منظور طويل األجل، مؤكدا 
ان التزامات واشنطن مع بغداد لن تكون على حساب 
الكويت. وقال فيلتمان في لقاء جمعه مع رؤس���اء 
التحرير في السفارة االميركية امس: »الكويت تستحق 
تصفيقنا على ما حتملته في املاضي وعلى جتاوزها 
لكل املشاكل، والعراق يعلم تقديرنا للكويت«. وفي 
معرض حديثه عن خضوع العراق للفصل السابع 
قال فيلتمان: وضع العراق حتت الفصل السابع مت 
مبوافقة االمم املتحدة، وواش���نطن ليس لها موقف 
مستقل في هذا الصدد، ولكن نأمل ان يعود العراق 
ويأخذ مكانه الطبيعي، وبني جيرانه، ونتطلع لدور 

تلعبه دول اخلليج بهذا املجال. وعن استياء بعض 
اجلهات الرسمية والش���عبية العربية من الوجود 
االميركي في العراق قال: نسمع عن االستياء، ونسأل 
العرب بدورنا: ملاذا لستم انتم هناك حملاولة اصالح 
األم���ور؟! وعما يثار حول امكانية انفتاح الواليات 
املتحدة على ايران على حس���اب عالقاتها العربية 
واخلليجية حتديدا قال فيلتم���ان: ليس في نيتنا 
تطوير عالقتنا بإيران على حساب اهمال عالقاتنا 
االس���تراتيجية بدول اخلليج. وحول العالقات مع 
سورية اشار فيلتمان الى انها حتسنت بعد ضعف 
ش���ديد، اما عن لبنان فقال: أحتس���ر الن قليال من 
السياسيني اللبنانيني قادرون على التفكير خارج 
طوائفهم وهذا ش���يء محزن ميثل جوهر املأس���اة 

التفاصيل ص6اللبنانية.

»االستئناف« تلغي حّل 
»الفحيحيل« و»الشباب«

مؤمن المصري � مبارك الخالدي � عبداهلل العنزي
أصدرت الدائرة اإلدارية الثانية 
مبحكمة االس����تئناف أم����س حكما 
بإلغاء قرار الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة بحل مجلس����ي إدارتي 
الفحيحيل والشباب الذي صدر في 
14 نوفمبر املاضي ضمن قرار تضمن 
8 أندي����ة أخرى. وف����ي أول رد فعل 
على احلكم قال مصدر في الهيئة ان 
الهيئة حتترم قرار احملكمة وسنسلك 
الطريق القانوني للطعن فيه وحتصني 
قرار احلل، فيما ق����ال رئيس نادي 
الفحيحيل الس����ابق وليد الفليج ان 
الفرحة الكبرى ستكون بعودة بقية 
الشباب  األندية. وقال رئيس نادي 
السابق يعقوب رمضان ان احملكمة 

التفاصيل ص50أعادت احلق ألصحابه.

التفاصيل ص 14

الشريعان يعد بعدم تكرار انقطاع الكهرباء في الجهراء    ص10و11

بعد »أم درمان« موقعة كروية جديدة
بين مصر والجزائر  في أنغوال   ص49


