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Al-Anbaa Friday 14th August 2009 - No 11993 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 23 من شعبان 1430 ـ 14 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

اللجنة الحكومية توصي بعدم حضور »الطارئة« 
أكدت أن نصف الطلبات المقدمة ال يستحق أصحابها صرف بدل تعطّل عن العمل.. والحكومة تبحث عن حلّ وسط لعدم إغضاب النواب 

معصوم�ة تتلقى تهديدًا من مجهول والرومي يدعو الجتماع عام لالبتعاد عن الطائفية
الحربش لمناقش�ة اس�تعدادات الحكومة إلنفلونزا الخنازير ف�ي دورة طارئة 

مريم بندق � حسين الرمضان
 ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

وسط االنتقادات النيابية 
املوجهة للحكومة حول عدم 
اتخاذها  قرارا نهائيا بشأن 
حضورها الدورة البـــرملانية 
الطارئة املقررة 19 اجلاري 
واملخصصة ملناقشة قضية 
املســــرحني وقانون العمل 

فــــي القطاع األهلــــي، قالت مصادر 
وزاريــــة لـ»األنباء« إن اللجنة التي 
شكلها وزير املالية لدراسة القضية 
أجنزت تقريرها الذي سيعرض في 
جلسة مجلس الوزراء االثنني املقبل. 
وأوضحت املصادر أن التقرير يؤكد 
عدم وجــــود ما يســــتدعي حضور 
احلكومة للجلسة الطارئة، مشيرة 
إلى أن أكثر من نصف الطلبات املقدمة 
ال يستحق أصحابها صرف بدل تعطل 
عن العمل، حيث إن بعض املسرحني 
قدم شــــهادات صادرة من شــــركات 
إلى  موقوفة وأخرى وهمية محالة 
النيابة. لكن مصادر حكومية أخرى 
قالت لـ »األنباء« انه رغبة في استمرار 
التعاون بني السلطتني تبحث احلكومة 
عن حلول وســــط منها اتخاذ قرار 

بحضور اجللسة بشرط 
االلتزام مبرسوم الدعوة 
مع التوصية بعدم إقرار 
قانــــون العمل وإرجائه 
املقبلــــة. من  للــــدورة 
جانب آخر، تلقت النائبة 
د.معصومة املبارك أمس 
على بريدها في مجلس 
األمة رســــالة تهديد من 
مجهول حوت عبارات وألفاظا استدعت 
توجهها ملخفر الصاحلية وتسجيل 
قضية حملت رقم 2009/310. إلى ذلك، 
أعــــرب رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبــــداهلل الرومي عن أمله في اتفاق 
النواب على ميثاق شــــرف للتوقف 
عن التصريحــــات املثيرة للنعرات 
النائب  الطائفية. من جهته، كشف 
د.علي العمير عن توجه لدى الرومي 
لعقد اجتماع عام للنواب لدعوتهم 
لالبتعاد عن الطائفية وعدم إقحامها 
فــــي التجاذبات السياســــية. وعلى 
صعيد آخر، قــــال النائب د.جمعان 
احلربش إن مناقشــــة اســــتعدادات 
احلكومة ملواجهــــة مرض إنفلونزا 
اخلنازير حتتاج لتقدمي طلب لعقد 

دورة برملانية طارئة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي ورئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني والشيخ جابر العبداهلل وكبار الشخصيات

صاحب السمو عاد إلى البالد  ص3
)محمد ماهر(مركبة تابعة ألمن الدولة تنقل املتهم )أ.ك( إلى النيابة حيث جرى التحقيق معه

د. معصومة املبارك

مبارك الساير يشهد افتتاح مركز قطع الغيار اجلديد

»الساير« تفتتح مركزًا جديدًا 
لقط�ع غ�ي�ار ت�وي�وتا 
ص18 ولكزس في الصليبية  

الشبكة المتهمة باإلرهاب: األساسيون 4 والشركاء 2 
وملفات أمن الدولة خالية من أي أدلة مادية سوى الكمبيوترات

إفاداتهم فيما يخص القضية. 
وأكدت املصادر أن اعترافات 
املتهمـــني كانـــت صريحـــة 
وواضحة »وضوح الشمس« 
ودون أي إكراه سواء أمام امن 
الدولة أو النيابة وأكدوا فيها 
أنهم كانـــوا يعتزمون تنفيذ 
عمليات إرهابية لزعزعة أمن 
الكويت، وأشارت  واستقرار 
إلـــى أن ما ضبطه رجال أمن 

الدولة هو كمبيوترات فقط. 
وعبرت املصادر عن اعتقادها 
بـــأن املتهمـــني تخلصوا من 
أشـــياء كانت ستستخدم في 
عملياتهم. مـــن جهة ثانية، 
وكإجراء احتـــرازي صدرت 
تعليمـــات لقطـــاع احلرس 
الوطني باالنتقال إلى مواقع 
حساسة للقيام مبهام حراستها 

ومن بينها سفارات.

مؤمن المصري � محمد الجالهمة
فيما اجتمع وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد بالقيادات 
األمنيـــة واطلع على ســـير 
التحقيقات مـــع املتهمني في 
الشـــبكة اإلرهابيـــة، خضع 
املتهم »أ.ك« لتحقيق استمر 
النيابة بحضور  ساعتني في 
محاميـــه. وأبلغـــت مصادر 
مطلعة »األنباء« بأنه »ال وجود 
ألســـلحة أو مواد متفجرة أو 
شرائط ڤيديو مت ضبطها مع 
املتهمني« وأن النيابة تعتمد في 
حتقيقاتها على امللفات احملالة 
إليها من أمن الدولة والتي ال 
تتضمن أي أدلة مادية سوى 
الكمبيوترات. وقالت املصادر 
إن إجمالي املتورطني الرئيسيني 
في الشبكة 4 إضافة إلى اثنني 
شـــريكني لهم وأوضحت أنه 
ينتظر إصدار مذكرات استدعاء 
لنحو 15 شـــخصًا معظمهم 
أقارب للمتهمني لالستماع إلى 

»أ.ك« خضع لتحقيقات النيابة أمس حوالي ساعتين ومذكرات استدعاء ل� 15 من أقارب المتهمين

مراعاة للمصلحة العامة وحسن سير التحقيق

رأي غرفة التجارة والصناعة في قانون العمل بالقطاع األهلي    ص4

حصلت »األنباء« على نسخة من رسالة التهديد التي تلقتها النائبة 
د.معصومة املبارك والصورة املرفقة بها، اال انها متتنع عن نشـــرها 

حرصا على املصلحة العامة وحسن سير التحقيق.
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