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صفحات خاصة من »                                  «
األثاث أن�واع  أفخر  إل�ى  دليلك 
وأح�دث األجه�زة الكهربائي�ة

التفاصيل ص 37

»ڤيتو« حكومي على تخصيص ملياري دينار إلنشاء الصندوق الوطني للتنمية
سجال بين المسلم والروضان حول تأييد االستجواب وطرح الثقة 

الرئيس املصري محمد حسني مبارك

مبارك خضع لعملية ناجحة الستئصال المرارة 
صاحب السمو أبرق مهنئًا الرئيس المصري بنجاح العملية

عواصــــم ـ وكاالت: تكللت بالنجاح، العملية التي أجراها الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك الستئصال املرارة في أملانيا أمس. وأكد 
متحدث باسم مستشفى هايدلبرغ اجلامعي حيث أجريت العملية انها 
»سارت على نحو طيب«. وقبل ذلك نقل مبارك مهام إدارة البالد وجميع 

سلطاته واختصاصاته لرئيس احلكومة أحمد نظيف مؤقتا.
وقد أبرق صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مهنئا الرئيس 
املصري عبر فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية اجلراحية متمنيا 

له موفور الصحة ودوام العافية.

327 مواطنًا ومواطنة 
مـدعوون لمـراجعة 
ديـــوان الخــدمة
ص12 واإلثنين  األحد   

علـى  تعـرض  إيـران 
حقل  تطوير  الكويـت 
»الدرة« للغـاز   ص47

قتل المبحوح ينهي حقبة االغتياالت 
على طريقة جيمس بوند 

الدويهيس: ال زيادات  قبل العودة للجنة األسعار

إحصاء 65 ليس شرطًا لحصول أبناء الكويتية 
وزوجها  وزوجة المواطن على جواز 17

تشاڤيز يصف هيالري 
بـ »كوندوليزا الشقراء« !

عواصم ـ أ.پ: شــــكلت عملية 
اغتيال القيادي في »حماس« محمود 
املبحوح نهايــــة حقبة االغتياالت 
التقليدية على طريقة  باألساليب 
جيمس بوند، بحســــب صحيفة 
»هآرتس« اإلسرائيلية التي اعتبرتها  
األخيرة من نوعها، نظرا لسرعة 

اكتشافها من قبل شرطة دبي. بشرى شعبان
أكد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.حســـن الدويهيس أنه ال 
زيادة بأســـعار أي سلعة دون العودة للجنة األسعار لدراسة األسباب 

املبررة للزيادة.

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

اصطدم اقتراح 5 نواب بإنشاء 
الصنـــدوق الوطنـــي للتنميـــة 
برأســـمال يبلغ مليـــاري دينار 
لدعم املشروعات التي يتقدم بها 
املواطنون مبعارضة شديدة من 
وزير املالية مصطفى الشمالي الذي 
استند الى مذكرة شاملة للهيئة 
العامة لالستثمار مؤكدا ان االقتراح 
يحمل خطـــورة تتمثل في اآلثار 
السلبية التي تطول برامج التنمية 
على جميع األصعدة وكذلك على 
االستثمارات الوطنية وتاليا على 
العام للدولة.  رصيد االحتياطي 

)طالع ص 11(. 
من جهة ثانية وعلى صعيد 
استجواب وزير اإلعالم واصلت 
الكتل البرملانية اجتماعاتها حلشد 
التأييد لالستجواب. وكان الفتا 
أمـــس ما حصل من ســـجال بن 
النائب د. فيصل املسلم والوزير 
روضان الروضان حيث علق د. 
املســـلم  على الروضان، بقوله: 

»غريب تأكيد الروضان ان إعالن 
النواب دعمهم الستجواب وزير 
اإلعالم ال يعني دعم طلب طرح 
الثقة«.  وتســـاءل املسلم: »كيف 
عرف األخ الوزير ذلك؟ وهل هناك 
تنسيق بينه وبن بعض النواب 
أم ان حملة املساومات بدأت بهذا 
اخلصوص؟«، موضحا ان كل ذلك 
قد يكون »متنيات حكومة عاجزة«! 
ورد الوزير الروضان على املسلم 
بقوله: أنا الذي استغرب منك أيها 
النائب الفاضل كونك تتكلم عن 
موضوع طرح الثقة بوزير االعالم 
قبل موعد مناقشـــة االستجواب 
الوزير وتفنيده  وســـماع ردود 

االستجواب.
 وعاد د.املسلم ليصرح مجددا 
لـ »برملاني« ردا على الروضان قائال 
إن الكل كان يتكلم عن االستجواب 
لكن الذي حتدث عن طرح الثقة 
هو األخ الوزير، وأنا أسأله: هل 
تستطيع أن تخالف قرار احلكومة 
بعدم طـــرح الثقـــة بالوزير؟ .. 

شخصيا ال أظن ذلك.

محمد الدشيش
أكد مصدر أمني ان اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة 
في منح اجلوازات مادة 17 ألعداد من غير محددي اجلنســـية بخالف 
املسجلن في إحصاء 65 مشيرا الى ان اإلدارة العامة للجنسية تصدر 
جـــوازات مادة 17 لزوجـــة املواطن وابن الكويتيـــة وزوج الكويتية 

والدارسن من غير حملة احصاء 65 في اخلارج.

كــــراكاس ـ رويترز: ســــخر 
الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز 
من وزيرة اخلارجية االميركية 
هيــــالري كلينتــــون بوصفهــــا 
نسخة »شــــقراء« من سابقتها، 
كوندوليزا رايس. وفي اشــــارة 
الى تصريحات كلينتون االخيرة 
عنه قال انها اثبتت انها عدوانية 

بنفس القدر.

التفاصيل ص50

التفاصيل ص6

التفاصيل ص58

التفاصيل ص 50

رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري لدى وصوله إلى الكويت مساء أمس وفي استقباله فيصل احلجي  املستشار في ديوان سمو رئيس الوزراء ويبدو السفير 
اللبناني د. بسام النعماني                              )داالتي ونهرا(

وزير السياحة اللبناني: سنطلب دعمًا كويتيًا ما بين 300 و 450  مليون دوالر لتوفير 600 ميغاواط كهرباء

الحريري: أستبعد حربًا إسرائيلية جديدة على لبنان   )ص3(


