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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

اتساع دائرة التأييد يزيد موقف وزير اإلعالم صعوبة
والرهان الحكومي على تغّير الحسابات عند طرح الثقة

الحكومة تحضر جلسة اليوم وتطلب تأجيل مناقشة االستجواب إلى 16 الجاري .. وتعقد اجتماعها الخميس

مريم بندق ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فيما أكدت مصادر حكومية مطلعة ان احلكومة س���تحضر جلس���ة 
مجلس األمة اليوم وستطلب تأجيل مناقشة االستجواب املوجه إلى وزير 
 اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل واملدرج على جدول اجللسة إلى جلسة

16 اجلاري، اجرى النائب علي الدقباسي »بروڤة« االستجواب النهائية 
امس في قاعة عبداهلل السالم، وكذلك فريق وزارة اإلعالم. وفي موازاة 
ذلك واصلت دائرة التأييد النيابي لالستجواب اتساعها بعد دخول النائبني 
دليهي الهاجري وسعدون حماد على خط التأييد، لكن احلكومة بحسب 
مصادرها تراهن على ان »تأييد االس���تجواب ال يعني بالضرورة تأييد 
طرح الثقة« وانه في النهاية وبعد سماع ردود الوزير ستكون الغالبية 
النيابية مقتنعة بس���المة موقفه. الى ذلك اكدت مصادر قريبة من كتلة 
العمل الشعبي ان عدد املؤيدين لالستجواب ارتفع ليصل الى 27 نائبا 
وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل سيكش���ف عنها نواب الكتلة اثناء 
املناقش���ة، وتوقعت املصادر ان تكون نهاية االستجواب الذي سيؤجل 
على االرجح الى جلسة 16 اجلاري عملية تدوير وتعديل وزاري تشمل 4 
وزراء على االقل.  هذا وأكدت املصادر احلكومية ل� »األنباء« ان احلكومة 
ستعقد اجتماعها بعد غد اخلميس. من جانبها قالت النائبة د.روال دشتي 
ل� »األنباء« ان االستجواب حق دستوري للنواب حملاسبة الوزراء الذين 
يرون من وجهة نظرهم انهم مقصرون، الفتة الى انها ستستمع لشرح 

ومناقشة احملاور ومن ثم حتدد موقفها.

مها مال حسين لـ »األنباء«: »صناعة الكيماويات« تعتزم تشييد 
مجمع ثالث لألوليفينات بقيمة 3 ـ 3.5 مليارات دوالر

 أحمد مغربي وكونا
كش����فت رئيس مجلس اإلدارة 
في ش����ركة صناع����ة الكيماويات 
البترولية مها مال حسني ل� »األنباء« 
أن الش����ركة تعتزم تشييد مجمع 
ثال����ث لألوليفينات ف����ي الكويت 
باس����تثمارات تتراوح بني 3 و3.5 
مليارات دوالر، موضحة أن الشركة 
جتري حاليا دراسات مستفيضة 
حول املشروع ومن ثم ستقرر إعطاء 

القطاع اخلاص  الفرصة لشركات 
للدخول فيه. 

وبينت أن الشركة ستنتهي من 
الرابع  الربع  الدراسات خالل  هذه 
على أن تتم عمليات البناء والتشييد 
للمصنع واالنتهاء من كل األعمال 
الالزمة له بحلول 2014 أو 2015. من 
جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي 
ملؤسس����ة البترول الكويتية سعد 
الشويب ان الكويت تتوقع احلصول 

على موافقة احلكوم����ة الصينية 
وحتديدا من جلنة اإلصالح والتنمية 
الوطنية الصينية على بناء مصفاة 
مشتركة بتكلفة 9 مليارات دوالر 
نهاية العام احلالي. ونقلت »كونا« 
عن الشويب قوله إن املستثمرين 
في املشروع مازالوا يأملون في بدء 
العمليات التجارية باملصفاة التي 
تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا 

في 2013.

الشويب: الكويت تتوقع إبرام صفقة بناء مصفاة صينية مشتركة نهاية العام بتكلفة 9 مليارات دوالر

مها مال حسني

د.عيسى الرفاعيسعود صاهود املطيري »األنباء« تنشـر القانون 8 المتعلق بحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة  ص8 و9

الزلزلة لـ »األنباء«: بعض الوزراء يصرّون على الخطأ وهو ما يؤدي إلى التأزيم  ص6

تخريج أول دفعة للكلية يوليو 
سـنطلب  وبعدها  المقبـل 
تحويـلهـا إلى جامعة تمنح 
سنوات   4 بعد  البكالوريوس 

مبادلة قسائم السكن الخاص »المطورة« 
المملوكة للقطاع الخاص بأراضي الدولة حل 
سحري لألزمة اإلسكانية بتكلفة »صفرية«

ص10

رئيس كلية بوكسهل 
 ورئيس مجلس األمناء في الكلية 

د. عيسى الرفاعي لـ »األنباء«: 

سعود صاهود المطيري في حوار خاص لـ »األنباء«:

التفاصيل ص37 و42

أشـعر بلذة عندما أقوم بتطوير »خرابة« 
وأجعلهـا مركـزًا تجـاريـًا   ص38 و39

)محمود الطويل(نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد محاورا القيادي احلمساوي علي بركة

ممثل حماس علي بركة: أبومازن أفشل المبادرة الكويتية للمصالحة 
ونتمنى أن تنجح القمة العربية المقبلة في لّم الشمل  ص31

»األنباء« في عمق المخيمات الفلسطينية في لبنان

النظر في دستورية »الفرعيات« اليوم
موسى أبوطفرة

تبدأ احملكمة الدستورية اليوم النظر في مدى دستورية قانون جترمي 
االنتخابات الفرعي���ة وتفتح باب املرافعات أمام عدد من احملامني الذين 

يتابعون هذا امللف لتحديد مدى دستورية القانون من عدمه.
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