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عائلتا الفرح والعبدالجادر
تـنــعــيـــان

ببالغ الحزن والأ�سى فقيدهما الغالي المغفور له باإذن اهلل تعالى

عبدالعزيز خلف را�شد الفرح
والد كل من:  فواز، فوزي، في�سل وخلف

عن عمر يناهز 79 عامًا

وقد ووري جثمانه الرثى يوم اأم�س الثنني املوافق 2010/6/7

تقبــل التعــازي
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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

الحكومة جاهزة بالثالثة.. والطاحوس جاهز بمفاجأة
رئيس الوزراء يردّ على االستجواب ببيان مكتوب ويفند  شفهياً محوره.. وضمن المتحدثين المؤيدين له نواب  من الدائرة الخامسة

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة -  ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
باتت احلكومة أكثر ثقة بقدرتها على جتاوز جلسة 
مجلس األمة اليوم والتي أصبح في حكم املؤكد ان تتم 
خاللها مناقش���ة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد املقدم من النائب خالد الطاحوس في جلسة 

سرية ضمنت لها األغلبية.
 مصادر وزارية قالت ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء 
استعرض »جهوزية« مواجهة االستجواب بثالثة طرق، 
كاش���فة عن ان احملمد س���يلقي بيانا مكتوبا في البداية 
يتضمن سردا جلميع اإلجراءات التي قامت بها احلكومة 
ممثلة في اجلهات املختصة ملواجهة املصانع امللوثة وكذلك 

اخلطوات التي نفذتها حلماية البيئة. 
ويتضمن البيان إلقاء مسؤولية ما آلت إليه األوضاع 
البيئي���ة على احلكومة واملجلس مع���ا، مطالبا املجلس 

بإقرار قانون حماية البيئة املعروض عليه.
 وقالت املصادر ان رئيس احلكومة لديه االس���تعداد 
الكامل للرد ش���فهيا على أي استفس���ارات أو مداخالت 

يطرحها النواب. 
وكشفت املصادر عن ان من ضمن النواب املتحدثني 
املؤيدين لرئيس الوزراء نوابا من الدائرة اخلامسة، مؤكدة 

ان األغلبية التي تؤيد رئيس احلكومة مريحة جدا. 
وأجرى الطاحوس أمس بروڤة الستجوابه في قاعة 
عبداهلل السالم، مطالبا النواب بتمكينه من علنية اجللسة 

حتى يبني لهم ما لديه من مستندات. 
ووعد الطاحوس مبفاجأة في االستجواب اليوم. وأمس، 
أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي، ان احلكومة من 
حقها طلب س���رية املناقشة على ان يتم التصويت على 

الطلب في جلسة سرية أيضا. 
م���ن جانبه، قال الناطق الرس���مي باس���م احلكومة 
د.محمد البصيري ان خيار احلكومة ملواجهة االستجواب 
س���يعلن اليوم ولن يخرج عن إطار الدس���تور »ونحن 

جاهزون«.

»بهارتي« تحّول 7.9 مليارات دوالر
من قيمة »زين ـ أفريقيا«

هشام أبوشادي
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ل� »األنباء« عن ان 
شركة »بهارتي« الهندية قامت أمس بتحويل قيمة صفقة 
»زين � أفريقيا« إلى حساب الشركة األم »زين«. وقالت 
املصادر ان األموال احملّولة تبلغ حوالي 7.9 مليارات دوالر، 
وإن توزيعات الش����ركة التي اقرتها اجلمعية العمومية 
والبالغة نحو 650 مليون دينار س����تحّول بدورها الى 
الش����ركة الكويتية للمقاصة بعد غد اخلميس، متهيدا 
لتحويلها الى حساب املساهمني، واضافت املصادر انه 
من املتوقع اقامة احتفال كبير في امس����تردام للتوقيع 
النهائي على الصفقة خالل أيام. ومن شأن هذه التطورات 
ان توقف النزيف املتواصل في سوق الكويت لألوراق 
املالية. واضافت املصادر انه يتبقى من قيمة الصفقة 700 
مليون دوالر سيتم دفعها نهاية العام احلالي، باالضافة 
الى 400 مليون دوالر س����يتم حتويلها بعد االنتهاء من 

حتويل رخصة »زين � الكونغو«.

عجلة االعتصامات واإلضرابات دارت
ومطالبات دولية بإلغاء القرار 625

بشرى شعبان
تزامنا مع دوران عجلة االعتصامات 
واإلضرابات أمس في »دور الرعاية« 
وغدا في »البلدية« احتجاجا على عدم 
إقرار كوادر وبدالت مالية لفئات عديدة، 
بحث الوفد العمال����ي في جنيڤ مع 
أطراف دولية القرار رقم 625 واللجنة 
املنبثقة عنه، وأك����دت تلك األطراف 
ضرورة إلغاء القرار واللجنة إفساحا 
لعودة األمور لطبيعتها. وكان نحو 
20% من موظفي »الرعاية االجتماعية« 

قد نفذوا اعتصاما أمس مراعاة لعدم 
تعطي����ل العمل بناء على طلب نقابة 
الش����ؤون، وقد نظم����وا اعتصامهم 
احتجاجا على عدم إقرار كادر وظيفي 
لهم، وأعلنت نقابة البلدية ان تنظيم 
اإلضراب غدا يأتي بهدف حتقيق العدالة 
في منح املزايا املالية والبدالت، مؤكدة 
ان »مطالب العاملني في البلدية عادلة«. 
الوقت نفس����ه يعتزم مزارعون  في 
االعتصام اليوم أم����ام مجلس األمة 

للمطالبة بحقوقهم.

20% من موظفي »الرعاية« اعتصموا أمس و»البلدية« غدًا

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )33 ـ 41(

الزميل عدنان الراشد  مع الوزير غازي العريضي واألمير منصور بن 
عبدالعزيز في جناح »األنباء« باملعرض املصاحب للملتقى

دية
صا

القت
ء  ا

ألنبا
الدولي ا الملتقى  انطالق 

للتشغيـل  التاســع 
الدول  فـي  والصيانـة 
العربية في بيروت برعاية 
و»األنـبـاء«  الحـريري.. 
 )محمود الطويل(راع إعــالمي  ص48

رونالدو ومولر وبكنبـاور وبوفون يتصدرون تصنيف األفضل

مباراة  عقب  شخصًا   20 إصابة 
الشمالية وكوريا  نيجيريا 

الزوجات الشـهيرات يعرضن 
قمصان أبطال الكأس السبعة
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)متين غوزال( تقاطع بني د. محمد البصيري وخالد الطاحوس عكس التباين في املواقف قبل ساعات من مناقشة االستجواب

التفاصيل ص13 ـ 16


