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)متين غوزال(النائبة د.أسيل العوضي لدى اجتماعها مع أعضاء كتلة العمل الشعبي في مكتب النائب أحمد السعدون أمس

ي« بـ »صعوبة«  وزير اإلعالم »يعدِّ

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
قب����ل ي����وم واحد فق����ط من 
التصويت عل����ى طلب  جلس����ة 
طرح الثقة بوزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل تبلورت حسابات 
احلكومة حتى مساء أول من امس 
نحو تأمني أغلبية تساعد الوزير 
على جت����اوز املأزق السياس����ي 
ولكن بفارق ضئيل بني املؤيدين 

واملعارضني.
مصادر وزارية أبلغت »األنباء« 
ان وزير اإلعالم اليزال في مرحلة 
اخلطر السياس�ي رغم توافر أغلبية 
تؤيده إال ان حراك الفريق املؤيد 
لالستجواب ميتلك قوة فاع��لة 
أكث����ر ول�ديه أوراق يس����تطيع 
من خالله����ا التأثير على قناعات 

النواب وأهمها الضغوط الشعبية 
والقواعد االنتخابية، مستدركة 
بأن الوزير سيتخطى االستجواب 

و»يعدي« ب� »صعوبة«.
وأمس انتهى أعضاء كتلة العمل 
الوطني من حتديد موقفهم حول 
طرح الثقة بالوزير، حيث قررت 
الكتلة ترك األمر حسب قناعة كل 
نائب للتصويت على القضية في 

جلسة الغد.
 مص����ادر م����ن الكتل����ة قالت 
ل� »األنباء« ان أحد نوابها سيتحدث 
مؤي����دا للوزي����ر معارضا لطرح 
الثقة فيما س����يتجه اثنان لطرح 
 الثقة بالوزي����ر والتزال مواقف 
3 من أعضاء الكتلة غامضة لكنها 

تتجه نحو االمتناع.
وش����هد مكت����ب النائب احمد 
الس����عدون ام����س اجتماعا مهما 

ضم����ه والنائبني مس����لم البراك 
وخالد الطاحوس، حيث استضافوا 
الن�ائبة د.أسيل العوضي وتباحثوا 
معها حول موقفها من طرح الثقة. 
مصادر مطلعة قالت ل� »األنباء« 
أن قرار د.أس����يل هو تأييد طرح 
العب����داهلل، فيما  الثقة بالوزير 
أحملت مصادر اخرى الى امكانية 
امتناعه����ا، مع اإلش����ارة إلى أنه 
احتمال ضعيف، ليبقى عدد مؤيدي 
طرح الثقة 22 نائبا حتى اآلن مع 

احتساب صوتها ضمنهم.
السلفي عقدوا  التجمع  نواب 
أمس اجتماعا ضم خالد السلطان 
ود.عل����ي العمير، حي����ث انتهى 
االجتماع الى قرار يقضي بامتناع 
أحدهما ع����ن التصويت ورفض 
اآلخر لطرح الثق����ة مع امكانية 

حديث احدهما مع الوزير.

الناطق الرس����مي باسم كتلة 
العمل الشعبي النائب مسلم البراك 
قال في تصريح صحافي امس ان 
وزي����ر اإلعالم وإن جنا من طرح 
الثقة عن طري����ق عدد األصوات 

فإنه لن ينجو سياسيا.
م����ن جانب����ه، نف����ى النائب 
صال����ح امل����ال الني����ة أو التوجه 
الستجواب وزير الشؤون د.محمد 

العفاسي.
وقال املال في تصريح صحافي 
ردا على ما أش����يع عن مقايضة 
القرارات  احلكومة اصدار بعض 
التي حتقق مطالب لكتلة العمل 
الوطني مقاب����ل عدم طرح الثقة 
بوزير االعالم: ليس من أخالقياتنا 
 التفاوض ف����ي القضايا الوطنية 
أو عق����د صفقات تب����ادل مواقف 

سياسية جتاه أي قضية.

تدوير باألوقاف خالل أيام

أسامة أبو السعود
علمت »األنب��اء« من مصادر 
خاص��ة ان مالم��ح التدوير في 
قيد  االوق��اف اصبح��ت  وزارة 
التنفيذ وال تنتظر س��وى توقيع 
الوزير املستش��ار راشد احلماد. 
ولفت��ت املص��ادر ال��ى احتمال 
االق��ل  عل��ى  وكالء   3 تدوي��ر 
في ال��وزارة اضافة ال��ى تدوير 
7 مديري��ن وع��دد من رؤس��اء 
االقس��ام. وكش��فت املصادر ان 
احتم��ال االعالن عن التدوير في 

غضون األيام القليلة املقبلة.

التحقيق في قضية الوزير البحريني يشمل 4 عواصم عربية
والمواطنة )أ.ع.ر(: طلب مني 300 ألف الفتتاح »بلياردو«

أمير زكي ـ مؤمن المصري ـ محمد الجالهمة
أمرت النيابة أمس باستمرار حجز املواطنة اخلمسينية )أ.ع.ر( املتهمة بالتورط 
في شبكة غسيل األموال، املتهم فيها الوزير البحريني منصور بن رجب وبينما أكد  
مص����در أمني ما انفردت »األنباء« بنش����ره أمس من ان املواطنة ضبطت وبحوزتها 
ش����يك بقيمة 9 ماليني يورو، الفتا إلى ان الشيك صادر من نيجيريا، أنكرت املتهمة 
أمس معرفتها بأي عمليات غسيل أموال، مدعية أمام النيابة أن عالقتها بالوزير بن 
رجب تقتصر على أنها طلبت منه مس����اعدتها للحصول على قطعة أرض من أجل 
إقام����ة صالة بلياردو في البحرين وأن الوزير طل����ب منها 300 ألف دينار بحريني 
لذلك. هذا وعلمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن تنسيقا أمنيا يجري حاليا بني كل 

من البحرين والكويت ولبنان والقاهرة جلمع كل أطراف القضية.
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سـن  رفـع  الروضـان: 
انتهـاء الخدمـة ألعضاء 
إلـى  التدريـس  هيئـة 
75 عامـًا معـروض على 
المـدنية«   »الخــدمـة 

على  تـرّد  »الداخليـة« 
مالحـظات »المحاسبة«: 
بالخارج  للعالج  اإليفاد 
موافق لقواعد »الصحة« 
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األڤنيوز في مرحلته الرابعة:
فندقان ومركز صحي وخدمات راقية

بداح العنزي
أوص����ت اللجنة الفني����ة في املجلس البلدي خ����الل اجتماعها أمس 
باملوافقة على املرحلة الرابعة من مش����روع األڤني����وز املتضمن إقامة 
فندقني )5 جنوم، 4 جنوم( إضافة الى مكاتب ومركز صحي ومس����جد 
ومعهد مبس����احة 105 آالف متر مربع. وق����ال رئيس اللجنة م.عبداهلل 
العنزي ان هذا املشروع جهد مميز ومساهمة من القطاع اخلاص جلعل 
الكويت من الدول املتقدمة، مشيرا الى انه مت استعراض مشاريع مشابهة 
لألڤنيوز في العالم مضيفا أن املرحلة الرابعة متطورة وتليق بسمعة 

الكويت اخلارجية.

مخطط جلزء من املدينة الترفيهية التي ستتضمنها املرحلة الرابعة من األڤنيوز
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بريطانيا  تطرد ديبلوماسيًا إسرائيليًا  بسبب استخدام 
الموسـاد جوازات سـفر بريطانية مـزورة  ص54


