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Al-Anbaa Friday 6th November 2009 - No 12077 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 18 من ذي القعدة 1430 ـ 6 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

 فيصل المسلم لـ «األنباء»: أريد الحقيقة
 محامي رئيس الوزراء: للمحمد الحق كمواطن بحرية التصرف في ماله الخاص دون حسـيب أو رقيب إال اهللا وضميره..وسنقاضي المسلم ومن سّرب الشيك

 قال إنه تحدث ٢٢ دقيقة في سجال حول القضية بحضور أعضاء السلطتين ورّد عليه وزيران دون أن يطلب أحد شطب الكالم أو يعترض 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
  تسارعت أمس أحداث قضية الشيكات النيابية 
التي أثارها النائب د. فيصل املســـلم مبعطيات 
جديدة فارضة نفســـها على الساحة السياسية 
والتصريحـــات النيابية ومتقدمة على ما عداها 
من القضايا األخرى. رد رئيس الوزراء جاء عبر 
بيان حملاميه اخلاص عماد السيف، اكد خالله ان 
سمو الشيخ ناصر احملمد سيتخذ جميع اإلجراءات 
القضائية والقانونية ضد املسلم، باإلضافة الى من 
تثبت مسؤوليته القانونية في البنك الذي سرب 
منه الشيك في تتبع حسابه الشخصي. واستند 
البيان إلى املادة ١٨ من الدستور اخلاصة بحرية 
التصرف في األموال اخلاصة واملادة ٣٠ املتعلقة 
باحلرية الشـــخصية، كما ان سرية احلسابات 
البنكية مكفولة حسب القانون، ولرئيس احلكومة 
احلق كمواطن في حرية التصرف في ماله اخلاص 
دون حســـيب أو رقيب إال اهللا وضميره. وفور 
صـــدور البيان علق النائب املســـلم انه حتدث 
خالل ســـجاله مع احلكومة ملـــدة ٢٢ دقيقة عن 
الشـــيك وبوجود اعضاء املجلس من السلطتني 
واملستشارين ولم يعترض احد أو حتى يطلب 
شـــطب الكالم، فما الذي اســـتجد؟ ونحن نريد 
احلقيقة. واضاف في تصريح خاص  لـ «األنباء»: 
قمت بعرض صورة الشيك مرتني وسلمتها للوزير 
روضان الروضان بيـــده ورد علي هو والوزير 
د.محمد البصيري ونشر ذلك في املضابط ووسائل 
اإلعالم فهل ســـيقوم رئيس احلكومة مبقاضاة 
كل هـــؤالء. وزاد بقولـــه: حديثي كان كالما بني 

املجلس واحلكومة وما طلبته توضيح للمعلومة 
من احلكومة لكنها لم تستجب. مصادر نيابية 
قالت لـ «األنباء» ان ٧ نواب التقوا سمو رئيس 
احلكومة مســـاء أمس األول وحتدثوا معه عن 
قضية الشيك حيث اكد لهم انه صادر من أمواله 
اخلاصة كما اكد لهم انه ســـيدعم ويقف بجانب 
أي وزير يعمل ويتم استجوابه اما من ال يعمل 
فعليه اجللـــوس في بيته. وأمس صدرت ردود 
فعل نيابية عن قضية الشيك قال خاللها النائب 
حســـني القالف ان احملاوالت املستميتة إلسقاط 
رئيس احلكومة مصيرها الفشل الذريع في حني 
اعتبرت النائبـــة د.معصومة املبارك ان قضية 
الشيك مستهجنة بسبب وجود شيك شخصي 
بيد من ليس له عالقة به. اما النائب علي الراشد 
فقال: اذا ُقدم استجواب لرئيس احلكومة حول 
الشيك فسنقوم بدراســـة مدى دستوريته، كما 
طالب النائب محمـــد املطير احلكومة بضرورة 
الرد على املســـلم وتوضيح املعلومات اخلاصة 
بالقضية. اما النائب فيصل الدويســـان فابدى 
خشيته من زلزلة النظام املصرفي في البالد جراء 
قضية الشيك. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر 
مقربة من النائب املســـلم انه سيعقد االسبوع 
املقبل مؤمتـــرا صحافيا يعلن خالله موقفه من 
قضية مصروفات ديوان رئيس احلكومة وقضية 
الشـــيك. على الصعيد نفسه، ترددت معلومات 
عن توقيف اثنني من موظفي أحد البنوك احمللية 
وإحالتهما الى التحقيق بسبب تسريبهما للشيك 

الذي يخص رئيس مجلس الوزراء. 

 الروضان يشكل فريقًا إلغالق المصانع المخالفة
 مريم بندق

  أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان كلف 
بتشكيل فريق عمل من اجلهات املختصة لتنفيذ 

قرار مجلس الوزراء املتخذ في جلسته األسبوع 
املاضي بإغالق مصانع أم الهيمان املخالفة للسالمة 
البيئية. وأشارت املصادر إلى ان التنفيذ سيكون 

خالل فترة قصيرة جدا لن تتعدى الشهر. 

 التفاصيل ص٦ و ٧ 

 بعد تقليده الوسام األعلى للشمس الساطعة من قبل امبراطور اليابان اكيهيتو في احتفال اقيم بالقصر 
االمبراطوري وهو من األوسمة الرفيعة التي تمنحها اليابان لألفراد المتميزين الذين قدموا مساهمات كبيرة 
لتعزيز العالقات بيـن البلدين، اكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـيخ جابر المبارك 
ان التعاون الدفاعي بين الكويت واليابان ثابت ومبني على التفاهم المتبادل والمبادئ االخالقية.  ص٥

 الشيخ جابر املبارك بعد تقلده الوسام األعلى للشمس الساطعة مع سفيرنا في طوكيو عبدالرحمن العتيبي 

 مجلـس الـوزراء: دراسـة جدوى اسـتمرار «األشـغال»
    في تنفيذ المشاريع اإلنشـائية نيابة عن الوزارات ص٥

 وفيات إنفلونـزا الخنـازير ترتفـع إلى ٢٢  ص٤

 الكويت تحتفل بالذكرى الـ ١٨ إلطفاء  آخر بئر من آبار النفط التي أشعلها النظام الصدّامي 

 م. سـارة أكبـر لـ «األنباء»: أحـاول 
أن أمحو من ذاكرتي الدخان األسود 
والحرائق واأللغام وأسترجع لحظات 
عودة الكويت من دون دخان ص ٢ و ٣ 

الخـرافـي   عـــادل 
التحــــاد  رئيسـًا 
المنـظمات  الهندسية 
كبيرة  الكويت  الدولية: 
وسـأعمل  بإمكانياتهـا 
على خدمة المهندسين 
العالم  ص١٥  فـي كل 

 وزير خارجيـة إسـرائيل ليبرمان يهاجـم الكويت: «مـا فعلته 
بالفلسـطينيين بعد حرب الخليج األولى جريمة حرب» !  ص١٦

 م. عادل اخلرافي متوسطا عددا من املهندسني واملهندسات بعد انتخابه رئيساً 
الحتاد املنظمات الهندسية الدولية 


