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 الملكـة رانـيـا: 
الحفاظ على هوية 
القـدس واجب 
علـى كل عربـي
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 عودة إدارات األندية بقوة القانون 
 منظمو ندوة النيباري أوصدوا الباب في وجه الجويهل وأعلنوا عدم اسـتكمالها تجنباً لتكرار أحداث الصليبخات 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ عادل الشنان ـ مبارك الخالدي

  في انتصار قضائي ألندية التكتل، أصدرت 
محكمة التمييز أمس حكما بإلغاء قرار الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الصادر بحل مجلس 
إدارة نادي القادسية الرياضي، كما أيدت حكم 
محكمة االستئناف اإلدارية الثانية الذي صدر 
من قبل بإلغاء قرار هيئة الشــــباب والرياضة 
الصادر بحل مجلسي ناديي الشباب الرياضي 
والفحيحيل الرياضي وإعادة مجالس اإلدارات 

املنحلة إلى ممارســــة مهامها. وأفســــح احلكم 
بشــــكله القانوني اجلديد املجال لعودة بقية 
مجالس األندية املنحلة وهي اجلهراء والتضامن 
والصليبخات واليرموك والنصر والســــاحل 
وخيطــــان. وعلى ضوء ذلك أصبح لزاما على 
مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة االجتماع 
التخاذ قرار بسحب قرار حل مجالس األندية 

العشرة. 
  وخالل جلسة مجلس األمة أمس وافق املجلس 
على رفع احلصانة عن النائب مبارك الوعالن في 

قضية جنح صحافة، ورفض رفعها عن النواب 
مسلم البراك ومحمد هايف وسيد حسني القالف 
ودليهي الهاجري. وأمس أيضا عقد النائب السابق 
عبداهللا النيباري نــــدوة بديوانه عن «حماية 
الدستور» حيث تواجدت القوات اخلاصة ورجال 
األمن في محيط ديوان النيباري قبل بدء الندوة 
بساعات. وقال الناشط السياسي محمد اجلويهل 
انه متوجه إلى مقر الندوة حلضورها، متمنيا من 
أصحاب الندوة حمايته، وأضاف «أحّمل مسؤولية 
النيباري».  الســــابق عبداهللا  سالمتي للنائب 

وفور شيوع توجه اجلويهل الى مقر الندوة أبلغ 
املنظمون قوات األمن عدم رغبتهم في استقبال 
اجلويهل واعتباره «من غير املرغوب فيهم»، وما 
ان حضر اجلويهل حتى أوصد املنظمون الباب 
في وجهه ومنعوه من الدخول. وفي هذه األثناء 
قامت القيادات األمنية بإبــــالغ منظمي الندوة 
بضرورة االلتــــزام بالتعليمات وعدم التجمهر 
أمام مقرها ما حدا بالنيباري واملنظمني التخاذ 
قرار بعدم استكمال الندوة تفاديا لتكرار أحداث 

الصليبخات. 

 حكم  «التمييز» جاء في صالح أندية التكتل  

 د. حسن جوهر وحسني احلريتي وبعض النواب يفرقون بني عدنان املطوع وفالح الصواغ ود. جمعان احلربش   (هاني الشمري)  (متين غوزال)  القوات اخلاصة داخل أحد الباصات قبيل انتقالها إلى مقر ندوة النيباري 

 شركة بلير ستحصل 
  على ٤٣ مليون دوالر مقابل 

استشارات للكويت 
 ذكرت صحيفة «ديلي 
ميل» أمس أن شركة رئيس 
الوزراء البريطاني األسبق 
توني بلير ستحصل على 
٢٧ مليون جنيه إسترليني 
أي مــــا يعــــادل نحــــو ٤٣ 
مليون دوالر مقابل تقدمي 
للحكومــــة  استشــــارات 

الكويتية.
  وقالت الصحيفة إن هذا 
املبلغ سيرفع حجم األرباح 
التي حصل عليها بلير منذ 
فــــي يونيو  ترك منصبه 
٢٠٠٧ إلى نحو ٤٠ مليون 

جنيه إسترليني.

 من أجواء  الجلسة  

 مشادة بين القالف والمسلم 

 .. وامتدت إلى الصواغ والحربش والمطوع

 أثناء حديث النائب سيد 
حسني القالف حول بند رفع 
احلصانة تطرق إلى األحداث 
األخيـــرة التـــي تزامنت مع 
ندوات «إال الدستور» موجها 
النائب د.فيصل  الى  حديثه 
املسلم ومحمال إياه مسؤولية 

ما آلت اليـــه األوضاع، األمر 
الـــذي أثار حفيظة املســـلم 
ليقـــوم بالرد عليه معترضا 
في سجال بني الطرفني اضطر 
معه الرئيس جاسم اخلرافي 
إلى رفع اجللسة مؤقتا لتهدئة 

األوضاع. 

 بعد رفع اجللـــسة تطورت 
إلى مشــــادة كالمية  األوضاع 
الصـــــواغ  فـــــــــالح  بـــــــــني 
ود.جمعــــان احلربش وعدنان 
املطوع علــــى خلفية ما جرى 
بني املسلم والقالف، األمر الذي 

اضطر عددا من النواب للتدخل 
بني الطرفني وإبعاد بعضهما عن 
بعض خوفا من تطور األمور الى 
ما ال حتمد عقباه، حيث جرى 
إخراج املطوع من القاعة واإلبقاء 

على الصواغ بني النواب. 

 رحلة نجاح 

المخيزيم:   بـدر 
النجاح في عالم 
االقتصاد اإلسالمي

والمعرفـة  الخبـرة  على  يتوقـف     
والتخطيط الجيد لمواجهة األزمات

 تنمية مذهلة.. 
اقتصاد متنوع.. 

وديموقراطية 
مشهودة  ص٢٨و٢٩

 «لؤلؤة الخليج» تحتفل بعيدها 
الوطني التاسع والثالثين

 البحريـن..  

 ص٣٠ و ٣١ 

 التفاصيل ص٥ 

بقرار  تطعن   السـويد 
اإلفراج عن مؤسـس 
والقضاء  ويكيليكـس 
البريطانـي يبقيه ٤٨ 
سـاعة رهن االحتجاز 
  لنظر االستئناف ص٤٥ 

 تباين حول جدول األولويات

 «كوندور العالمية»  تقدم أقل األسعار 
  في مناقصة أوبريت «اليوبيل الذهبي»

ــم على جدول األولويات الذي  ــة أمس اعتراضه  أبدى عدد من النواب خالل جلس
ــه احلكومة باإلضافة إلى األولويات  ــره مكتب املجلس وذلك على ضوء ما تقدمت ب أق
النيابية. وتساءل النواب أنفسهم: كيف يخلو اجلدول من بعض القضايا ذات االهتمام 
الشعبي مثل قضية البطالة والتوظيف وتوفير فرص العمل للمواطنني؟! وفي الطرف 
ــن في جدول األولويات الذي أقره مكتب  ــكلة ال تكم اآلخر رأى نواب آخرون ان املش
ــات  ــل اجللس ــزام باجلدول خالل دور االنعقاد وتسلس ــل في عدم االلت ــس، ب املجل
واإلكثار من اقتراحات تقدمي مواضيع على غيرها. وشدد هذا الفريق على ان االلتزام 
ــتها سيحقق الكثير من اإلجنازات، خصوصا ان هناك قوانني  بهذه األولويات ومناقش

حتتاج الى وقت طويل من النقاش الحتوائها على مواد عديدة. 

 علمت «األنباء» ان ٣ شركات قد تقدمت الى املناقصة اخلاصة باالوبريت اخلاص 
ــتقالل الكويت، والذكرى العشرين لتحرير الكويت    مبناسبة اليوبيل الذهبي الس
ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم. 
وقالت مصادر مطلعة انه بعد فتح مظاريف وزارة االعالم تبني ان اقل االسعار مقدمة 

من شركة كوندور العاملية. 

 التفاصيل ص٨ - ١٠ 

 التفاصيل ص٨ - ١٠ و١٤ 


