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المعارضة تحّذر: ال حّل إال بصعود المنصة.. وغير ذلك »عبث«
ومصادر مقربة من المحمد: رئيس الوزراء يرّجح كفة المواجهة

الخراف�ي: االس�تجواب ي�درج بجلس�ة 8 ديس�مبر وآم�ل أن يتمك�ن 
المجل�س من إنهاء هذه الموضوعات باألخوة والمحبة والحرص على االس�تقرار

الت�ام  االس�تعداد  عل�ى  تأكي�ده  المحم�د  ع�ن  تنق�ل  معصوم�ة 
للتعام�ل مع االس�تجوابات وصع�ود المنص�ة.. وتتمنى تخفيف ح�دة التوتر

االس�تجواب مضم�ون  مناقش�ة  نس�تطيع  ال  والتش�ريع«:  »الفت�وى 
 أو محاوره أو إحالته للمحكمة الدس�تورية بس�بب نظر أحد محاوره أمام القضاء

البراك: ال لإلحال�ة أو التأجيل.. الطبطبائي: الرئيس س�يصعد المنصة
الحربش: طي ملف الذمة المالية للنواب.. الصيفي: نطالب بمواجهة االستجواب

المسلم قّدم استجوابه لرئيس الوزراء في محورين: مصروفات ديوان رئيس الحكومة وتضليل الرأي العام والنواب في موضوع الشيكات النيابية

هايف : مسؤولون في »التربية« 
أكدوا إخراج الموسيقى

 من معدل »المتوسط«
ق���ال النائب محمد هايف ان 
هناك تراجعا حدث فيما يتعلق 
بتدريس مادة املوسيقى من قبل 
وزارة التربية، مؤكدا انه تلقى 
اتصاال من قبل بعض املسؤولني 
في ال���وزارة أخبروه بأن هناك 
تراجعا وتغييرا في الش���هادات 
خاصة في املتوسط وانه مت اخراج 
املادة من املعدل. وأضاف هايف 
في تصريح ل� »األنباء« انه ينتظر 
كذلك ان تخ���رج من املعدل في 

التعليم الثانوي.

عالوة األوالد 75 دينارًا 
والسماح للعسكريين بالتصويت 

وحل األندية ب� »القضاء«
التش���ريعية  اللجنة  وافقت 
البرملانية أمس على رفع عالوة 
األوالد من 50 الى 75 دينارا، كما 
أقرت السماح للعسكريني من رجال 
الشرطة والدفاع بالتصويت في 
االنتخابات أسوة برجال احلرس 
الوطني. ووافق���ت اللجنة على 
تخفيض سن الناخب من 21 الى 
18 عاما وإسقاط الفوائد املتجمدة 
في البنوك، وأقرت حل جمعيات 
النفع الع���ام واألندية بناء على 
حكم قضائ���ي وليس من خالل 

وزير الشؤون.

البورصة تحت ال� 7 آالف نقطة

الدولة لم تصدر سندات 
أو صكوكًا وفق قانون »االستقرار«

 هشام أبوشادي
هوى املؤشر العام للبورصة دون حاجز ال� 7 آالف نقطة أمس 
بفعل عمليات البيع امللحوظة على أسهم الشركات القيادية والتي 
تراجعت أسعار أغلبها بشدة، األمر الذي دفع أسعار أسهم الشركات 
الرخيصة للتدهور. فقد انخفض املؤشر السعري 139.8 نقطة ليغلق 
على 6918.4 نقطة بانخفاض نس���بته 1.98%، كما انخفض املؤشر 
الوزني 10.06 نقاط ليغلق على 388.19 نقطة بانخفاض نس���بته 
2.53%. وجاء الهبوط احلاد ملؤشري السوق ليعكس تدهور احلالة 
النفس���ية ألوساط املتداولني وجتاهل السلطتني لتداعيات تدهور 
السوق على البنوك والشركات في مختلف القطاعات، األمر الذي 

يفاقم من األزمة االقتصادية التي متر بها البالد.

قال وزير املالية مصطفى الشمالي ان الدولة لم تقم حتى تاريخه 
بإصدار أي سندات أو صكوك أو تقدمي أي دعم حكومي ألي من البنوك 
وشركات االستثمار تنفيذا ألحكام املرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 
بشأن تعزيز االستقرار املالي، جاء ذلك في كتاب أرسله الشمالي لرئيس 
مجلس األمة تنفيذا للمادة 31 من هذا القانون والتي تنص على ان تقدم 
احلكومة الى مجلس األمة والى ديوان احملاسبة تقريرا نصف سنوي 
وتقريرا آخر سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة 
وكل الدعم احلكومي تنفيذا ألحكام هذا املرس���وم بالقانون مشتمال 

على اسماء البنوك وشركات االستثمار املستفيدة منها.

»الفراعنة« والجزائر يستعدان للمواجهة الفاصلة في أم درمان
هدف متعب »القاتل«، تسبب في وفاة

 عدد من الجزائريين       ص 50

د.منيرة العروج: 
يك�تشف�وا  لم  العلم�اء 
طري�ق�ة لمنع الس�ك�ر

صفحات متخصصة بمناسبة 
اليوم العالمي للسكر    ص24 - 27

د. هشام فؤاد: 
أكث�ر  م��ن  الخ�لي��ج 
إص�ابة  الع�الم  مناط�ق 
 %25 بنس��بة  بالس�كر 

حاالت  طب�ي:  تقرير 
الس�كر في »التعاون« 
إلى س���ت��زداد 
 4 ماليي�ن عام 2030

األنباء  االقتصادية

)أسامة البطراوي( )متين غوزال(النائب د.املسلم خارجا من املجلس أمس بعد ان قدم صحيفة استجوابه لرئيس الوزراءسمو الشيخ ناصر احملمد يطلع على منوذج ملستشفى جابر الذي مت توقيع عقد إنشائه أمس

مريم بندق � حسين الرمضان 
 موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 

 سامح عبدالحفيظ
استبق النائب د.فيصل املسلم 
حالة االنتظار والترقب في الساحة 
السياسية بإيداعه استجوابه لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد لدى األمانة العامة ملجلس 
األمة مكونا من 33 صفحة ويحتوي 
على 4 وثائق في محورين: األول 
ع����ن مصروفات دي����وان رئيس 
احلكومة، والثاني حول تضليل 
النواب والرأي العام في موضوع 
الشيكات النيابية، حيث كان وكيل 
ديوان رئيس احلكومة صرح سابقا 
بعدم صدور أي شيكات للنواب من 
رئيس احلكومة. رئيس مجلس 
األمة جاس����م اخلراف����ي أعلن انه 
تسلم االستجواب وأبلغ به رئيس 
الوزراء، موضحا انه سيدرج على 
جدول أعمال جلسة 8 ديسمبر، آمال 
ان يتمكن املجلس من انهاء مثل هذه 
املواضيع باألخوة واحملبة واحلرص 
على االستقرار. استجواب رئيس 
احلكومة كان حاضرا ايضا على 
جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء 
الذي عقد مس����اء أمس، باالضافة 
الى االستجوابات احملتملة ومنها 
مساءلة وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد ووزير األشغال والبلدية 
د.فاضل صفر ووزير املالية، واكدت 
مصادر مقربة من رئيس الوزراء 

أنه يرجح كفة املواجهة. 
لكن م����ن جهة اخ����رى افادت 
مصادر قانونية في إدارة الفتوى 
والتشريع بأن اإلدارة لن تستطيع 
البت في إحالة استجواب املسلم 
للمحمد إلى احملكمة الدستورية من 
عدمها، ولن تستطيع كذلك مناقشة 
مضمون االستجواب لتفنيد محاوره 
وتبيان ما إذا كانت به ش����بهات 
دستورية من عدمها، والسبب ان 
احملور اخلاص مبصروفات ديوان 
أمام  رئيس احلكوم����ة معروض 
القضاء. وأشارت املصادر الى انه 
في حال متت إحالة االس����تجواب 
لإلدارة من قبل احلكومة فإن ردنا 
سيكون: »من غير املالئم قانونا 
النظر في موضوع مازال معروضا 
أمام القضاء«، مشددة على انه »بعد 
صدور احلكم ميكننا ابداء الرأي«. 
وزير املواص����الت ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األم����ة د.محمد 
أكد جاهزية احلكومة  البصيري 
للتعامل مع كل االستجوابات وفقا 

لألطر الدستورية والقانونية.
أما مقدم االس����تجواب النائب 

د.فيصل املس����لم فق����ال انه قدم 
استجوابه أمس حتى ال يدرج على 
جدول أعمال جلس����ة 17 اجلاري 
التي خصصت ملناقش����ة قضية 
القروض وقان����ون العمل وهيئة 

سوق املال.
الرس����مي باسم كتلة  الناطق 
النائب مس����لم  الش����عبي  العمل 
ان إحالة االستجواب  البراك قال 
ل� »الدستورية« أو »التشريعية« 
أو تأجيله أو مناقشته في جلسة 
س����رية كلها خي����ارات مرفوضة 
لدى الكتل����ة وليس أمام الرئيس 
سوى صعود املنصة والرد على 
جميع احملاور. عضو كتلة التنمية 
واإلصالح النائب د.وليد الطبطبائي 
متنى من رئيس احلكومة صعود 
املنصة وقال: سمعت من أطراف 
عدة أن س����موه سيعتلي املنصة 
لكس����ر احلاج����ز النفس����ي ف����ي 
استجواب رئيس احلكومة، وأكد 
عض����و الكتلة نفس����ها د.جمعان 
الكتلة الستجواب  احلربش دعم 
املسلم داعيا لطي ملف الذمة املالية 
للنواب، أما النائب صيفي الصيفي 
فطالب احملمد مبواجهة االستجواب 
واإلجابة عنه. ف����ي املقابل قالت 
النائب����ة د.معصوم����ة املبارك ان 
هناك تأكيدات عن س����مو رئيس 
مجلس الوزراء انه على استعداد 
ت����ام للتعامل مع االس����تجوابات 

وصعود املنصة.
واضافت ف����ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان هناك قبوال مسبقا 
ملبدأ االستجوابات وصعود املنصة، 
متمنية تخفيف حدة التوتر في هذه 
املرحلة وأال يربك هذا االستجواب 
جدول األولويات وأال يضيع وقت 
املجلس في االستجوابات وطرح 

الثقة أو ما شابه ذلك.

»عمومية الكرة« زّكت الفهد رئيسًا لالتحاد 
وانتخبت معه  4 أعضاء بحضور »فيفا« و»األولمبية الدولية«

أوصت برفع عدد األعضاء إلى 14.. و»فيفا« يتحفظ مبدئياً على نتائج االنتخابات

مؤمن المصري  - عبداهلل العنزي - فهد الدوسري � عبدالعزيز جاسم
زّك���ت اجلمعية العمومية غير العادية الحتاد كرة القدم التي 
عقدت أمس، بإشراف من االحتادين الدولي واآلسيوي لكرة القدم 
واللجنة األوملبية الدولية، الشيخ طالل الفهد رئيسا جديدا لالحتاد 
وانتخبت هايف املطيري نائبا للرئيس ومانع احليان وعبداللطيف 
الدواس وطالل املعصب أعضاء،كما رفعت »العمومية« توصية 
الى االحتاد اجلديد برفع عدد األعضاء إلى 14 عضوا بالتنس���يق 
مع االحتادين الدولي واآلسيوي، متجاهلة قرار احلل الذي صدر 
عن الهيئة العامة للشباب والرياضة بحق ادارات اندية »التكتل«. 
وعكس���ت هذه األجواء انطباعا لدى هذه االندية بأنها ستحظى 
بتأييد دولي يؤدي الى إلغاء قرار الهيئة باعتبار تدخال حكوميا 
في ش���ؤون االحتادات قد يترتب عليه وقف النش���اط الرياضي 
الكويت���ي دوليا، رغم ان وفد »فيفا« ابدى »حتفظا« مبدئيا على 
االنتخابات بناء على كتاب تلقاه من اللجان املعينة باالندية حول 
عدم ش���رعية اجلمعية العمومية. يأتي ذلك فيما قرر »محامون 
م���ن أجل الرياضة« رفع دعوى قضائية على الهيئة على خلفية 

قرارها حل مجالس إدارات ال� 10 أندية.

حماد: سنطلب تكليفها بإعداده على هامش جلسة الغد ونصّوت عليه

»المالية« تفاجئ النواب بطلب تأجيل تقرير القروض
فاجأت اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية أمس النواب 
بإعالنه��ا التوج��ه للطلب من املجل��س التأجيل في إعداد 
تقريرها حول قضية معاجلة القروض للمزيد من الدراسة. 
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح 
صحافي إنه من املهم إجناز تقرير فني وموضوعي يوضح 
جميع االقتراحات ويحدد كلفة املش��اريع على املال العام 
و»كل تأخي��رة فيها خيرة«. وأوضح العنجري أن اجلانب 
احلكومي قدم خالل اجتماع اللجنة أمس بعض اإليضاحات 

واألرقام واألمثلة حلاالت املواطنني املتعثرين في س��داد 
القروض، مش��يرا إلى أن النقاش ش��مل جميع اآلراء ومت 
التطرق لقضية الفوائد والعوائد املتعلقة بالبنوك التجارية 
واإلس��المية. وحول نفس املوضوع قال النائب سعدون 
حماد إنه سيطلب مع نواب آخرين تكليف اللجنة باستعجال 
تقريرها عن القروض على هامش جلس��ة الغد والتي كان 
مقررا فيها سلفا مناقشة املوضوع و»سنصوت على االقتراح 

في اجللسة نفسها كما وعدنا الشعب الكويتي«.

دينار  مليون   99 الشطي: 
أرباح »التج�اري« وتحويلها 
لمخصصات والبنك يحتفظ 
ب� 90 مليون�ًا في حساب 
ص38 المرحل�ة     األرب�اح 

الخراف�ي:  42 فلس�ًا 
ربحية »الخليج للكابالت« 
في 9 أش�هر و 51 مليونًا 
إجمال�ي مبيعاته�ا رغم 
تداعيات األزم�ة    ص38

عبدالسالم: »برقان« يسجل 
أرباحًا  دينار  مليون   13.5
تش�غيلية  بأرباح  صافي�ة 
ملي�ون   83.7 تج�اوزت 
دين�ار بزي�ادة 5%    ص40

 إدراج »الكويتي�ة � الصيني�ة االس�تثمارية« بالبورصة 24 الج�اري    ص38

أرباحًا  تحقق  »زين«  البنوان: 
صافي�ة ب�� 195.7 مليون 
دين�ار ل� 9 أش�هر وقاعدة 
ع�م��الء المجم�وع��ة 
ص39 مليون�اً   72 بلغ�ت 

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة مشاريع الكويت فيصل العيار:

45.6 مل�ي�ون دين�ار 
ص�اف�ي�ة  أرب��اح�ًا 
ل� »مش�اريع الكويت« 
عن  ال� 9 أشهر بواقع 
ص40 فلس�ًا    43.04

 F1 ح�ص�د  ال�بن�ك 
جودة  لتصنيف  األعلى 
االئتمان والقدرة الفائقة 
االلتزامات  سداد  على 
ص32 األج�ل  قصي�رة 

رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي
 عبدالمحسن الحنيف في حوار ل� »األنباء«: 

التفاصيل ص8و9

التفاصيل ص35

التفاصيل ص49


