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Al-Anbaa Monday 9th November 2009 - No 12080 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 21 من ذي القعدة 1430 ـ 9 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

 ولنا رأي

 لنواجه جميعًا من يلعب بالنار
 ال ميكن للكويت وأهلها إال أن يســـتنكروا االعتداء السافر 
للمتمردين احلوثيني على حدود اململكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، ومحاولتهم توسيع رقعة الصراع الداخلي اليمني 
وتصديره الى دول مجلس التعاون بشكل يعزز الشكوك حول 

أهداف التمرد ومحركاته ومراميه.
  عندما تعلن الكويت ان أي اعتداء على السعودية هو اعتداء 
على الكويت، فهذا عني احلقيقة وتعززه أسباب كثيرة، ألنه ينبع 
من روح األخوة بني الشعبني الشقيقني والروابط التاريخية 
واألسرية التي جتمعهما، وينطلق من مفهوم أهمية الشقيقة 
الســـعودية واستقرارها بالنســـبة لكل دول مجلس التعاون 
خصوصـــا ودول املنطقة عموما، كمـــا ال ميكن للكويتيني ان 
ينسوا موقف اململكة املشرف مبواجهة الغزو الصّدامي الغاشم 

للكويت عام ١٩٩٠.
  إن مـــن يحاول العبث بأمن املنطقة إمنا يلعب بالنار التي 
سترتد عليه، ويجب أن نكون جميعا على مستوى من الوعي 
واحلذر والوحدة ملواجهة كل املؤامرات التي تواجهنا وتسعى الى 
تفريقنا واستهداف جبهاتنا الداخلية وخليجنا اآلمن بطوابير 
خامسة في كل مكان يحركها املستفيدون من اضطراب املنطقة 

واملتضررون من رؤية الوحدة والتماسك في دولنا.
  إن الكويت متضامنة مع السعودية الى جانب الدول اخلليجية 
والعربية الشقيقة التي أعربت عن مساندتها للمملكة وقيادتها 
في مواجهة املخطط الذي يســـتهدف أمنها واستقرارها، ومن 

ورائه أمننا واستقرارنا جميعا. 

 أكدتا حصانة النائب ودعتا إلى الكشف عن كل مالبسات القضية 

 «الشعبي» : «الشيك» شبهة .. «وحدس» تدعو المحمد للكشف عن مدفوعاته للسياسيين
  مصادر سياسية: الحكومة لن تنجز في ظل التسابق الستجواب رئيس الوزراء 

 معصومة: موقف األمير يمثّل كل الكويتيين..وليكفّ اليمن عن الغمز واللمز  القروض ٤٨٩٣٨٥ بمديونية ٥٫١٦٠ مليارات  دينار والفائدة ١٫٥٥٠ مليار 
 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

   ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  األحداث املتتابعة التي شــــهدها يوم أمس تعكس 
غليــــان األجواء السياســــية على أكثــــر من صعيد، 
خصوصا جلهة معاجلة قضيتي الشــــيك والقروض 
وتطورات قضية املتمردين احلوثيني. فعلى صعيد 
قضية الشــــيك النيابي، أصدرت احلركة الدستورية 
اإلســــالمية «حدس» أمس بيانا قالت فيه ان رئيس 
الوزراء مطالب بالكشف عن أهداف املدفوعات املالية 
التي قدمها للنواب والسياســــيني والتحلي بشجاعة 
االستقالة. واكدت «حدس» ان استخدام األموال عامة 
كانت أو خاصة في العمل السياسي خطير، وهو يعد 
جرمية «سياسية» اذا ارتبط بتبني مواقف معينة أو 
االمتناع عن مواقف أخرى.  فيما أصدرت كتلة العمل 
الشعبي بيانا أيضا أكدت فيه «ان إصدار الشيك تصرف 
غير مقبول ومثير للشبهات»، مطالبة بالكشف عما 
إذا كانت هناك شــــيكات أخــــرى أم ال.  واضاف بيان 
«الشعبي»: هناك محاوالت محمومة جتري للتغطية 
على أمر الشــــيكات املريب والتســــتر عليه، بدال من 
التوضيح املستحق ملالبساته والكشف بشفافية عن 
حقيقتــــه وابعاده، ونطالب بالكشــــف عما اذا كانت 
هناك شيكات اخرى قدمت من رئيس الوزراء لنواب 
باملجلس احلالي او املجالس السابقة. في غضون ذلك، 

عبرت مصادر سياسية رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ«األنباء» عن عدم االرتياح من حالة الشــــد الالفتة 
من قبل بعض أعضاء مجلس األمة. وأكدت املصادر 
ان احلكومة لن حتقق أي اجنازات في ظل التهديدات 
املتالحقة باالستجوابات، مضيفة أن «احلكومة تعرف 
خطتها وتعمل على إجنازها وتدرك الى أين تســــير، 
ولكن لألسف، بعض النواب ال نعلم الى أين يسيرون 
وإلى ماذا يهدفون؟! وزادت: ما نراه اآلن على الساحة 
السياسية ان بعض النواب يتسابقون الى تسجيل السبق 
في تقدمي اســــتجواب لســــمو رئيس الوزراء ليظهروا 
مبظهر «البطولة الزائفة التي ســــتكون على حســــاب 
الوطــــن ومصالح املواطنني». إلى ذلك  قدمت احلكومة 
بياناتها للجنة املالية البرملانية التي كانت تبحث مشكلة 
القروض، حيث أعلن مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن 
العنجري ان هناك ٤٨٩ ألفا و٣٨٥ قرضا برصيد مديونية 
٥ مليارات و١٥٩ مليونا و٩٨٩ ألف دينار بفائدة قدرها 
مليــــار و٥٤٩ مليونا و٩٨٩ ألفا. مــــن جهتها، صرحت 
د.معصومة املبارك بأن اليمن لديه مشكلة داخلية في 
ضبط األحداث مع املتمردين، واصفة عالقة الكويت مع 
الســــعودية بأنها راسخة، وان تصريح صاحب السمو 
األمير والذي تضمن ان أمــــن اململكة أمن الكويت جاء 
معبرا عن كل شرائح الكويتيني، مطالبة اجلانب اليمني 

بان يكف عن الغمز واللمز. 

 بيان توضيحي من سـلمان دعيج الصباح    ص٦

 «غرفة التجارة.. مسيرة وطن» بقلم خالد المضاحكة

 أضحت مادة املوسيقى في القاموس السياسي أيضا من مبررات استجواب رئيس 
الوزراء ، هذا ما برز أمس بعدما هدد النائب محمد هايف باستجواب رئيس الوزراء 
ــيقى، فيما علق النائب فيصل الدويسان بقوله ان «التهديد  ــبب حصص املوس بس
باستجواب رئيس احلكومة هو عزف للحن جنائزي على عمر مجلس األمة». بينما 
قال السيد محمد املهري ان املوسيقى إذا استخدمت في املجال السليم كتربية االوالد 

وحب الوطن وحب االبوين فانها وسيلة لرقي وتطور املجتمع. 

 هل يعيد التاريخ نفسه؟ سؤال طرح امس بقوة عقب سجال بني النائبني 
ــة املالية التي كانت تناقش  ــلم البراك وخلف دميثير بعد اجتماع اللجن مس
اقتراحات القروض. فبعد سجال مماثل بني نفس النائبني وبعد اجتماع للجنة 
ــكلة ذاتها، مت حل مجلس االمة في تاريخ ١٦  ــها التي كانت تبحث املش نفس
ــجال بنحو ٣ اسابيع، فهل يعيد التاريخ نفسه  مارس املاضي بعد ذلك الس

ايضا باحلل؟ 

 سجال البراك ودميثير.. هل يعيد التاريخ نفسه؟ ..و الموسيقى  تعني أيضا استجواب الرئيس!

 صاحب السمو وصل إلى تركيا 

 األمير لخادم الحرمين: قواتنا المسلحة مستعدة 
للمشاركة في طرد المعتدين من المملكة    ص٣و١٧

ــمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا كبار مستقبليه لدى وصوله  صاحب الس
  مطار اتاتورك الدولي  امس ويبدو الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد 

 التفاصيل ص٩و١٦ 

 التفاصيل ص٥ - ٩ 

 التفاصيل ص٨ 

 القالف: كل التأزيم 
هدفه رأس سمو الرئيس

  بعد بيانــــي «حدس» 
النائب  و«الشعبي» قال 
حســــني القالف قطعا ان 
التــــأزمي هدفه رأس  كل 
سمو الرئيس، اما الكالم 
عن االســــتقالة وكشف 
األموال فهو من األالعيب 
السياســــية ونقول لهم: 
«التحــــدي بيننا وبينكم 
الدســــتورية  القنــــوات 
والقانونية، ان كنتم ادعياء 
للحقيقة». فباألمس كانت 
«الداو» وبعدها «الداخلية» 
واليوم «دروس املوسيقى» 
و«كالم احملامــــي» واهللا 

العالم بالغد. 
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