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Al-Anbaa Tuesday 3rd November 2009 - No 12074 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 15 من ذي القعدة 1430 ـ 3 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

 األنباء  االقتصاديـة األنباء  االقتصاديـة

 شيخـة البحر: «الوطني» 
قـّدم قروضـًا لـمـدة 
وصـلت إلى ٢٢ عامًا 

لبعض المشاريع   

دينـار  مليـار   ١٫٨  «الُجمـان»: 
  قــروض  ٣٣ شـركة عقاريـة 
  مدرجـة بالنصـف األول ص٤١

الغريـر: الكويـت لها  عبدالعزيـز 
في  اسـتراتيـجيــة    أهمــيـة 
ص٣٧  المشـرق  بنـك  توسـعات 

بنـك  المـرزوق:   حـمد 
الكويت والشرق األوسط 
العـائـد  فــي  األول 
ص٣٥  األصــول     علـى 

 البراك لـ «األنباء»: إحالة الخالد نفسه لمحكمة الوزراء لن تعفيه من االستجواب 
 الحكومة: سـنواجه االستجوابات حتى لو قُدمت لرئيس الوزراء شرط أن تكون دستورية 

 المسلم يتوعد الحكومة بالرد على جواب «مصروفات الرئيس» في جلسة اليوم ويؤكد عدم اقتناعه بمضمونه 

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

«األنباء»:   الحميدي الشـمري لـ 

اليمنية  اإلرهاب»  «مكافحة 
حققـوا معـي واتهمونـي: 
الرصـاص  أطلقـت  «أنـت 
عـلــى نفسـك»    ص١٣ 

 د.مـحمـود الـزهـار: 
ليـسـت  «حمــاس» 
ورقـة بيد إيـران.. ولن 
«إسـرائيل»  بـ  نعترف 
كـدولة أبـــداً   ص ٥ 

 رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس األمة 
د.يوسف الزلزلة في حوار خاص لـ «األنباء»:

يحتم على رئيـس الوزراء تشـكيل لجنة تحقيق 
وأنـا متيقـن مـن أنـه سـيأخذ القـرار الصحيح 

 ناصـر المحمـد إصالحي ولكن بعـض الوزراء
األمـة  مجلـس  مـع  التعـاون  يريـدون  ال     

 االسـتجواب حـق دسـتوري تحت قبـة عبداهللا 
السـالم لكن ال داعـي السـتعراض العضالت في 
وسـائل اإلعالم فهناك مـن ال يعـرف كتابة ورقة 
 ٢٣ و   ٢٢ ص  المسـاءلة   صحيفـة  فـي  واحـدة 

الداخليـة  وزيـر   سـاندنا 
فـي االسـتجواب إلعالنـه 
إلـى  «اإلعالنـات»  تحويـل 
اآلن  يثـار  ما  ولكن  النيابـة 
وتناقضات  تشـويش  مـن 

 الحكومة..  تطعّمت 

 توجه للتمديد للقيادات العسكرية ٣ سنوات  
 أمير زكي

  علمـــت «األنباء» ان اللجنة الرباعية املشـــكلة من وزارتي الداخلية 
والدفاع الى جانب احلرس الوطني واالطفاء انتهت من مسودة مقترح 
يتضمن التمديد للقيادات في تلك القطاعات ملدة تصل الى ٣ سنوات مع 
استمرارية االمتيازات املالية املمنوحة لها حاليا.  وقالت مصادر مطلعة ان 
هذا املقترح والذي يتضمن ايضا زيادة في بدالتهم سيعرض على مجلس 
الوزراء خالل اجللستني املقبلتني، مشيرة الى ان كفة التمديد تبدو أكثر 
ترجيحا خاصة في ظل التسرب الكبير الذي حــــدث مؤخـرا في القيادات 
الوسطى والعليا، الى ذلك أصدر وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلـــالد 
٦ قـــرارات تتضمن تدويرا بني وكالء وزارة الداخلية املســـاعدين فيما 
احتفظ وكالء الداخلية لشؤون املرور والتعليم الشرطي واملنافذ ونظم 
املعلومات مبناصبهم، كما تضــمنت القرارات الوزارية تدويرا وتســكينا 
لبعض الشـــواغر داخل الوزارة فيما التزال هناك شواغر رغم التدوير 
الذي شمل أكثر من ٤٠ ضابطا من رتب لواء وعميد وعقيد ومقدم.  إلى 
ذلك كشـــــــف مصدر امني انه سيصدر قرار بتعيـــني وكيـــل الداخلية 

الفــريق أحمد الرجيب وكـــيل أول على الدرجة املمتازة. 

 حنان عبدالمعبود
  قـــال وزير الصحـــة د.هالل الســـاير انه مت تطعيـــم اعضاء مجلس 
الوزراء ضـــد ڤيروس «اتش ١ ان١» مجددا تأكيده ان الطعم آمن ومطابق 
للمواصفـــات الطبيـــة العاملية، الى ذلـــك اعلنـــت وزارة الصحة الوفاة

 التفاصيل ص٤  الـ ٢٠ بإنفلونزا اخلنازير ملريضة في العقد الثالث من العمر. 

 التفاصيل ص٦ - ٩ 

 ٤ وكالء مساعدين في «الداخلية» احتفظوا بمناصبهم 

 التفاصيل ص١٢ 

x

 

 نواب وأهالي مشرف اعتصموا مطالبين بنقل المحطة بعيداً عن المساكن  ص٤  

 ص٣٨ 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  واجهت احلكومة أمس التصعيد السياسي 
مـــن النواب باعـــالن اســـتعدادها للتعاطي 
مـــع جميع االســـتجوابات حتـــى لو قدمت 
لرئيس الوزراء ألنها متلك األغلبية النيابية 
بشـــرط واحـــد: ان تكون دســـتورية، وفق 
ما أعلنته مصادر حكوميـــة وثيقة االطالع 
لـ «األنبـــاء». هذا وكان يوم أمس قد شـــهد 
طلب وزيـــر الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد 
رســـميا احالته حملكمة الوزراء منعا لكثرة 
اللغـــط وتأكيده  علـــى نزاهته بخصوص 
قضية االعالنات االنتخابية. وعلى الفور رد 
النائب  مسلم البراك على اخلالد في تصريح
 لـ «األنباء» مؤكدا ان الوزير بإحالته نفسه 
حملكمة الوزراء إمنا اعطى اعترافا مبسؤوليته 

اللوحـــات بعد ان  في قضية 
مارس انواع التضليل متسكا 
باملنصب. وقال البراك ان ما قام 
به وزير الداخلية إمنا يعكس 
التـــي وصلت  العبث  حالـــة 
إليها احلكومة وال يعفيه من 
االستجواب، مستغربا إحالة 
الوزير نفسه وهي التي ال تتم 
إال عن طريق مجلس الوزراء، 
مجددا الدعوة الى انه ليس أمام 

وزير الداخلية إال االستقالة أو مواجهة املساءلة 
السياســـية والتي ارجئت إلى ما بعد جلسة 
املديونيات في ١٧ اجلاري. وحول ما ذكره رئيس 
مجلس الوزراء عن وجود اسئلة تعجيزية من 
قبل النواب توجه للوزراء قال البراك: بعض 
وزرائك يا سمو الرئيس متقاعسون لألسف 

الشديد ويتعمدون التأخر في 
اإلجابة، متسائال: ملاذا لم يجب 
العديد من  املالية عـــن  وزير 
االسئلة التي وجهت له والتي 
يفرزها بانتقائية وال يتبع آلية 
املخاطبة املتبعة، بل إنه يرسل 
االجابات لبعض الصحف وليس 
الى النواب. ودعا البراك رئيس 
الوزراء الـــى االنتباه للوزراء 
قائال: لو انتبه الرئيس للوزراء 
وأدائهـــم ملا حدثت أخطـــاء. وفي هذا االطار 
أعلـــن رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي 
تسلم األمانة العامة للمجلس اخلميس املاضي 
اإلجابة عن سؤال النائب د.فيصل املسلم حول 
مصروفات ديوان رئيس الوزراء، مستدركا: 
لم يكن هناك متســـع من الوقـــت إلحالتها 

للعضو في اليوم نفسه أما اآلن فإنها أحيلت 
اليه. وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان أكـــد ان احلكومة أحالت 
اجابتها عن سؤال املصروفات في ٢٩ أكتوبر 
املاضي، متمنيا مـــن النائب التأكد من ذلك. 
وفي رد فعل سريع قال املسلم انه «من املضحك 
املبكي اعتبار الروضان ما أرسله اجابة، ومن 
احملزن قبول رئيس املجلس لهذا اجلواب»، 
متوعدا احلكومة بالرد عليها خالل جلسة 
اليوم. فعاد الروضان ليرد قائال: انه استنادا 
إلى حكم احملكمة الدستورية ال نستطيع 
اإلجابة عن هذا الســـؤال ألنه منظور أمام 
القضاء، إضافة إلى أن الرئيس غير مختص 
باإلجابة عن القضايا اإلدارية واملالية في 
ديوانه، بل ُيســـأل عن السياسات العامة 

للحكومة.

 مسلم البراك 


