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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

إس�رائيل تدش�ن كني�س الخ�راب 
يتحدى  ونتنياهو  األقصى  أس�وار  على 
واش�نطن: ل�ن نوق�ف االس�تيطان

ص48

كوندولي�زا رايس ف�ي ن�دوة »الوطني« 
العالمية: الواليات المتحدة ستتجاوز األزمة 
وأستبعد وجود عملة تنافس الدوالر في 
التعام�ات التجارية العالمي�ة  ص42 و43

طارحو الثقة بالعبداهلل لن يتجاوزوا 18 نائبًا
وزير اإلعام أجرى آخر بروڤة مع فريقه الفني واإلداري.. والحكومة مطمئنة لسامة موقفه وقدرته على إقناع النواب

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

تبدأ احلكومة اليوم اجراءات طي صفحة 
استجواب وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
تأسيس����ا على إجراءات وحتركات قامت بها 
خالل األيام املاضية. مصادر مطلعة أبلغت 
»األنباء« بان حتركات احلكومة أسفرت عن 
تقليص عدد الن����واب املؤيدين لطرح الثقة 
بالعبداهلل مبا يؤّمن وضعه سياسيا. وأضافت 
املصادر ان عدد طارحي الثقة سيتراوح بني 
16 و18 نائب����ا وأنه لن يتج����اوز هذا العدد 
بحسب فريق املتابعة احلكومي الذي أّمن 8 
نواب سيمتنعون عن التصويت، الفتة الى 
ضم����ان احلكومة نح����و 22 أو 23 نائبا ضد 
طرح الثق����ة. وذكرت املصادر أن هناك طلبا 
سيقدم من 10 نواب لطرح الثقة بالوزير وهذا 
أمر حتمي بحكم ان هناك بيانا وّقع عليه 23 
نائبا أيدوا االس����تجواب إال أن هذا العدد لن 
يكون جميعه في خانة تأييد س����حب الثقة 
ب����ل ان اللعبة احلكومية تركزت على إيجاد 
مخرج سياس����ي يريح جميع األطراف التي 
تواجه احلرج السياسي من خالل زيادة عدد 
املمتنعني عن التصويت في جلسة مناقشة 

طلب ط����رح الثقة. وأمس ق����ال عضو كتلة 
التنمية واإلصالح النائب د.وليد الطبطبائي 
ان النائب د.فيصل املس����لم سيتحدث مؤيدا 
لالس����تجواب، موضحا انه في حال تبني ان 
هناك جلس����ة أخرى لطرح الثقة فسيؤجل 
حديث املسلم لتلك اجللسة، ويتحدث اليوم 
الطبطبائي أو د.جمعان احلربش، مشيرا إلى 
ان تأييد االستجواب ال يعني بالضرورة تأييد 
طرح الثقة. وفي وقت مبكر من مساء أمس 
حضر وزير االعالم الش����يخ أحمد العبداهلل 
الى قاعة عبداهلل السالم يرافقه فريقه الفني 
واإلداري حيث أجرى آخر استعداداته ملناقشة 
االستجواب اليوم. من جهته، أكد وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان 
احلكوم����ة واثقة بقدرة العبداهلل على إقناع 
النواب خالل جلسة اليوم. وقال الروضان ردا 
على سؤال بشأن وجود طلب نيابي لطرح الثقة 
بالوزير: أدعو النواب الى حتكيم ضمائرهم 
واالستماع أوال الى الردود. وحول ما يتردد 
عن وجود توجه من احلكومة لتشكيل جلنة 
حتقيق بعد انتهاء اجللسة قال الروضان: هذا 
الكالم عار عن الصحة ويبقى ذلك حقا للنواب 

إذا رأوا تشكيل جلنة حتقيق.

نق�ًا ع�ن  الموت�ور نيوز .. 
باألدلة  ت�رّد  تويوتا 
عل�ى  والب�راهي�ن 
 ABC قن�اة  تقري�ر 
األميركية »المفبرك«  

ص44

حص��لت »األنباء« 
الوثائق  على إحدى 
التي ين���وي النائب 
علي الدقباسي عرضها 
خ�����الل مناق��ش���ة 
اليوم  االس���تجواب 
والتي تفي���د بقيام 
وزير اإلعالم بتعيني 
أح���د الصحافي���ني 
العراقيني ممن شملهم 
قرار اجتثاث »البعث« 
في تلفزيون الكويت، 
رغم تلقيه نسخة من 
الثقافة  كتاب وزارة 
الذي يفيد  العراقية 
بانتم���اء الش���خص 
إلى حزب  املذك����ور 

»البعث«.

الدقباسي يعرض وثيقة عن تعيين »اإلعام« موظفًا عراقيًا  
رغم  علمها بشموله في قرار اجتثاث »البعث« وفصله في بلده

الوثيقة التي تفيد بفصل وزارة الثقافة العراقية للموظف المذكور في إطار اجتثاث »البعث« قبل ان يعين في تلفزيون الكويت 

التفاصيل ص 29-28

مجلس الوزراء اعتمد نظام فرز ودمج القسائم
أقر تغيير اسم ونشاط »الشرق األوسط«.. وجدد  للبدر رئيسًا ل� »الزراعة«

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم باملوافقة على نظام فرز ودمج القسائم بجميع مناطق 
السكن اخلاص واالستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي واحلرفي. وخالل جلسة 
امس االول ايضا وافق املجلس على مشروع مرسوم تعديل اسم »بنك الكويت والشرق األوسط« 
الى »البنك األهلي املتحد«، اضافة لتغيير نشاطه من بنك تقليدي الى بنك اسالمي، وكذلك زيادة 
رأس����مال بنك برقان من 104 ماليني دينار الى 140 مليونا، بزيادة تبلغ 36 مليون دينار وبقيمة 
اسمية تبلغ 100 فلس وعالوة اصدار 180 فلسا. من جهته اعلن وزير األشغال د.فاضل صفر ان 

املجلس وافق على جتديد تعيني جاسم البدر رئيسا للهيئة العامة للزراعة.

التفاصيل ص6 و7

التفاصيل ص5

شرعية القوانين الرياضية على المحك بعد قبول 
»الدستورية« طعن الفهد بقرار إقالته من »الهيئة«

مصادرقانونية : الحكم لم يقض  بعدم جواز المنع وإنما بعدم دستورية اإلقالة من دون تخيير   ص52
الشيخ طالل الفهد

الشيخ ناصر صباح األحمد و الشيخ أحمد الفهد و توني بلير ود. اسماعيل الشطي خالل  اللقاء الصحافي أمس 

 »االستئناف« أضفت الشرعية على إدارة السالمية.. والنظر في إسقاط إدارة »العربي« اليوم

»رؤية الكويت 2035« تأخذ طريقها لإلنجاز

في خطوة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجت����اري عاملي، أعلن وزير الديوان 
الشيخ ناصر صباح األحمد مساء أمس عن تسلم 
احلكومة تقرير »رؤية الكويت 2035« الذي أعده 
رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير مبشاركة 
خبراء دوليني وكويتيني. وقال الشيخ ناصر صباح 
األحمد ان التقرير يح����دد وبوضوح التحديات 
واإلصالحات الضروري����ة إلجناز رؤية صاحب 
السمو، مؤكدا ان التقرير يحلل القضايا األساسية 

التي تواجه الب����الد ويقدم مقترحات تفصيلية، 
اذا ما مت اجنازها فإنها س����تغير من اجتاه البالد 
وستساعدها على حتقيق رؤيتها. مضيفا ان رؤية 
صاحب الس����مو مبنية على حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري وتسعى ألن تكون بعيدة عن 
مخاطر االعتماد على مصدر واحد للدخل. وفيما 
ذكر بلير ان الرؤية ترتكز على املشاكل الهيكلية 
كتحسني بنية االستثمار وتطوير البنى التحتية 
أكد الشيخ أحمد الفهد ان الرؤية نتاج مطالبات 

شعبية وليست حكومية فقط.

األحمد:  صباح  ن�اصر 
تحقيق لرؤية صاحب السمو 

الفه�د: ت�رت�ك��ز
 ع�ل�ى مطالبات ش�عبية

على  تستن�د  بل�ير: 
االس�تثمار بنية  تحس�ين 

سلمها وزير الديوان للحكومة بحضور بلير

التفاصيل ص10


