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

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

األنباء  االقتصادية

الدقباسي يقدم استجواب وزير اإلعالم اليوم.. والحكومة ستواجه
إعادة تعديالت »المرئي والمسموع« إلى الوزير لمزيد من الدراسة.. والمال يتحدث عن »فرصة« قائمة إلقناع رئيس الوزراء بتدويره

فيصل العيار

عبدالوهاب الوزان

علي رشيد البدر

شعار »زين«

العي�ار: 46.3 مليون دينار أرباح 
»مش�اريع الكويت« بنمو %92.1 
تم  مخصصات  دينار  مليون  و92 
تكوينه�ا مقابل األص�ول  ص41

ال�وزان: 62% نم�وًا ف�ي إي�رادات 
و8.2  التش�غيلية  الدولي«  »الكويت 
أخذ  بع�د  الخس�ائر  دينار  ماليي�ن 
ص40 مليوناً    34 بقيم�ة  مخصصات 

البدر:   28 مليون دينار خس�ائر 
»الخليج« بعد أخذ مخصصات للمحفظة 
االئتماني��ة بقيم�ة 111 مليون�ًا 
ص39 األرباح التشغيلية   و83 مليوناً 

دراسة ل� »وضوح«: 1.72 دينار القيمة العادلة لسهم 
»زين« فيما لو تمت الصفقة بناء على المعطيات األولية  

ص35
مدير معهد األبحاث د.ناجي المطيري ل� »األنباء«:

نعم.. معدل الملوثات في أم الهيمان  أعلى من الحدود 
المسموحة ونتفق  مع توجهات »البيئة« لحل المشكلة

»األبحاث« على أعتاب مرحلة تحّول إستراتيجي 
بكثير من التعديالت في بيئة العمل والبرامج 

بما يخدم المصالح الوطنية والبحث العلمي 
)ص20 و 21( التفاصيل ص29+28

البلدي أقر تسليم 696 قسيمة 
في الجهراء للرعاية السكنية

»أزرق« النساء خسر 17 � 0 من فلسطين 
سالمات بوعبدالعزيزوتباين نيابي بين استنكار وتأييد لمشاركته

أجرى النائب أحمد السعدون عملية جراحية 
في عينه اليمنى أمس تكللت بفضل اهلل بالنجاح، 
ومن املنتظر ان يخرج السعدون اليوم من مستشفى 
البح����ر للعيون بعد ان نصحه طبيبه املعالج بان 
يبقى يوما حتت املالحظ����ة بعد اجلراحة. وعقب 

اجلراحة قام عدد من النواب والشخصيات بزيارة 
بوعبدالعزيز لالطمئن����ان على صحته. »األنباء« 
تتمنى للسعدون سرعة الشفاء والعودة ملمارسة 
دوره املعهود في خدمة قضايا الوطن واملواطنني.. 

سالمات بوعبدالعزيز وما تشوف شر.

بداح العنزي
أق��ر املجل��س البل��دي اقتراح 
العضو عبداهلل العنزي بتسليم 696 
قس��يمة س��كنية باجلهراء للرعاية 
بدل  للمواطنني  لتوزيعها  الس��كنية 
بيعه��ا باملزاد دون تقليص مس��احة 

الوحدات البالغة 500 م.

خس��ر منتخبنا النس��ائي لك��رة الق��دم أمس أمام 
نظيره الفلس��طيني 17-0 في بطولة غرب آس��يا. وعقب 
املب��اراة كانت هن��اك تصريحات نيابي��ة تباينت ما بني 
استنكار وتأييد للمشاركة، حيث استنكر النواب د.وليد 
الطبطبائي ومحمد هايف وخالد السلطان مشاركة نساء 
الكويت مع التلويح مبساءلة وزير الشؤون، وفي املقابل 
أيد كل من د.أس��يل العوضي وعدنان املطوع املش��اركة 

مؤكدين انها حرية شخصية.

األمير كّرم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد التطبيقي
ص12 و13

رئيس الوزراء: فريق »كويتي وأفتخر« يجس�د عزم 
وتصميم أبناء الكويت على خدمة وطنهم  ص7

مريم بندق � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

لن تكون األجواء السياسية خالل عطلة 
األعياد الوطنية ب����اردة، إذ يتوقع ان يرفع 
تقدمي النائب علي الدقباسي استجوابه لوزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
اليوم من حرارتها. فتأكيدا ملا أش����ارت إليه 
»األنباء« أمس، سيقدم الدقباسي استجوابه 
من محور واحد »عدم تطبيق قانون املرئي 
واملسموع« لتبدأ بعدها حتركات الكتل لتحديد 
مواقفها. املؤشرات األولية الصادرة عن املصادر 
احلكومية تشير الى ان احلكومة ستمضي 
بنهجها في املواجهة مع ضمانها لألغلبية ما 
لم تطرأ مفاجآت، وفي املقابل يعول مؤيدو 
االستجواب على حشد ما يكفي من األصوات 
إلحراج الوزير وإخراجه من الوزارة. وبني 
الرأيني برز موقف للنائب صالح املال حتدث فيه 
عن وجود فرصة قائمة إلقناع رئيس الوزراء 
بتدوير الوزير. الى ذلك، وبينما أعلنت جمعية 
الصحافيني أمس رفضها للتعديالت احلكومية 
املقترحة على قانون »املرئي واملس����موع«، 
أكدت مصادر حكومي����ة رفيعة ل� »األنباء« 
ان مجلس الوزراء لم يناقش هذه التعديالت 
بجلس����ته أول من أمس وأعادها الى الوزير 
ملزيد من الدراس����ة، في إشارة الى جتميدها 

في الوقت احلالي.

أسطورة  تحّطم  دبي 
»ال�م�وساد« ص54

5 س��ي�ارات ل� 5 
مشتركين في األسبوع 
الثاني لمهرجان »األنباء«

ص26

التفاصيل ص7 - 9 التفاصيل ص10

»به�ارتي« بصدد االنته�اء من ق�رض ب� 9 مليارات 
دوالر  عبر كونسيرتيوم بقيادة »ستاندرد تشاردرد«  

ص 44

التفاصيل ص52


