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استجوابا الوعالن لصفر والبراك للخالد يُقدّمان اليوم
بـ 33 صوتًا بينها أصوات الحكومة مقابل 31 خالل جلسة عاصفة وحافلة بالسجاالت والدموع

مصادر حكومية لـ »األنباء«: سـنظهر مرونة كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة واللجنة المالية بشـأن تعديالت »المعسرين«
المجلس يرفض رفع الحصانة عن الطاحوس وبورمية في قضية أمن الدولةسحب تكليف لجنة التحقيق في »المكلسن« وإحالته إلى ديوان المحاسبة
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

الشيخ سالم العبدالعزيز

النائب د.ضيف اهلل بورمية في مداخلة له باجللسة خالل مناقشة 
)متين غوزال(رفع احلصانة عنه 

النائب د. روال دشتي بعد انتهائها من الرد على اتهامات النائب 
سعدون حماد في قضية الفحم املكلسن »أقسم للشعب الكويتي 

إنني لم أتعد على املال العام وودوني النيابة«
النائب م. خالد الطاحوس يتحدث عن احتجازه في أمن الدولة 

قبل رفض املجلس رفع احلصانة عنه 

محافظ المركزي يعقب على الزميلة مريم بندق بخصوص صندوق المتعثرين

السفير السعودي د. عبدالعزيز الفايز  لـ »األنباء«: 

أ.د.إبراهيم الحمود في دراسة متخصصة:

مدير إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان:

ال نتوقع انخفاض عدد الحجاج والمملكة اتخذت 
التدابير لمواجهة  إنفلونزا الخنازير  

حتمية الميزانية الملحقة للسـلطة 
ص24 اسـتقاللها   لتعزيز  القضائية 

المشرع أقر بالوظيفة القضـائية لـ »الفتوى 
والتشريع« و»الدسـتـورية« حسمتها   ص7

العبدالعزيز: لم نتلق طلبًا من »المالية 
المقترضيـن  بإحصـاء  البرلمـانيـة« 
 %40 على  التزاماتهـم  تزيـد  الذين 
وخفض الحد األدنى إلى هذه النسبة 
كلفة كبيـرة على المـال العام ص5

البورصة تنهار.. وتوقعات بعودة 
قوية للمحفظة الحكومية

هشام أبوشادي
أثار التدهور احلاد للبورصة امس ردود 
أفعال قوية لدى احلكومة، حيث ذكرت مصادر 
رفيعة املستوى لـ »األنباء« ان هناك توقعات 
بعودة قوية للمحفظة احلكومية في تعامالت 
اليوم األربعاء لوقف انهيار األسعار، خاصة 
مع تراجع اســــعار اغلب أســــهم الشركات 

القيادية دون حاجز الدينار، األمر الذي أعاد 
الى أذهان أوساط املتداولني أجواء بدايات 
األزمة العاملية قبل عام. فقد انخفض املؤشر 
السعري 201.7 نقطة ليغلق على 6776.1 نقطة 
بتراجع نسبته 2.89%، كما انخفض املؤشر 
الوزني 18.60 نقطة ليغلق على 373.79 نقطة 

بانخفاض نسبته %4.74.

إجازة العيد 5 أيام مبدئيًا

)تغطية خاصة ص 37 ـ 39(

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ

مع جناح احلكومة خالل جلسة 
مجلس االمة امس ومن خالل تكتيك 
مدروس، في تأمني االغلبية الالزمة 
الى جلسة  القروض  لتأجيل قضية 
23 ديســـمبر املقبل، ســـُيقدم اليوم 
اســـتجوابان جديدان حيث سيقدم 
الوعالن اســـتجوابه  النائب مبارك 
 إلى وزير األشـــغال ووزير البلدية 
د. فاضل صفر، كما ســـيقدم النائب 
إلى وزير  البراك اســـتجوابا  مسلم 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد.   
وعودة إلى جلسة املجلس أمس 
فقد شـــهدت منذ بدايتها ســـجاالت 
عدة بني النواب وحتولت في بعض 
االحيان الـــى الرتابة التي تســـبق 
عاصفة من التصعيد ســـواء باجتاه 
احلكومـــة او فيما بني النواب، إال أن 
السلطة التنفيذية حافظت على تواجد 
وزرائها والنواب املؤيدين للتأجيل، 
للتصويت على طلب اللجنة املالية 
البرملانية مبنحها مهلة حتى جلسة 
23 ديســـمبر املقبل لتقدمي تقريرها 
عن القـــروض حيث متكنت من ذلك 
بشـــق األنفس وبفارق صوتني كان 
من املمكن ان يؤدي انتقالهما ألي كفة 
إلى قلب املوازين. وقد حصل اقتراح 
»املالية« على 33 صوتا باملوافقة مقابل 
31 صوتوا بعـــدم املوافقة من أصل 

احلضور 64 عضوا.
الى ذلك علمت »األنباء« من مصادر 
حكومية رفيعة ان هناك مرونة كبيرة 

لتقريب االختالف في وجهات النظر 
بني احلكومة واللجنة املالية البرملانية 
حول نسبة االلتزامات الشهرية للذين 
تشملهم التعديالت اجلديدة لقانون 
صندوق املعســــرين. وخالل ســــير 
اجللسة وعلى بند الرسائل الواردة، 
قرر املجلس سحب التكليف الصادر 
للجنة التحقيق في مشــــروع الفحم 
املكلســــن وايقافها عن عملها واحالة 
امللف لديوان احملاسبة لتقدمي تقرير 
عنه خالل 3 أشهر. سبق ذلك اتهام من 
رئيس اللجنة النائب سعدون حماد 
للنائبة د.روال دشتي باستفادتها من 
املشــــروع حيث أقسمت د.دشتي من 
خالل نقطة نظام انها لم تقم بالتعدي 
على املال العام ثم حتشــــرج صوتها 
وسالت دموعها. وامس رفض املجلس 
طلب النيابة العامة رفع احلصانة عن 
النائبني د.ضيف اهلل بورمية وخالد 
الطاحوس في قضيــــة جنايات أمن 
الدولة، حيث دافع النائب مرزوق الغامن 
عن الطاحوس، مؤكدا انه مؤيد لطلبات 
رفع احلصانة حتى عن نفسه اال انه 
يدافع عن الطاحوس العتراضه على 
طريقة التعاطي مع قضيته. كما وافق 
املجلس على رفع احلصانة عن النواب 
د.فيصل املسلم ود.ضيف اهلل بورمية 
ومحمد هايف وخالد السلطان ومرزوق 
الغامن وسعدون حماد في قضايا جنح 
صحافة، باالضافة الى املوافقة على 
اجتماع اللجنة التعليمية مع رؤساء 
حترير الصحف ملناقشة تعديل قانون 

التفاصيل ص 8 ـ 10املرئي واملسموع.

الســـعودية  بعـــد أن أعلنت 
ان اليوم هو أول أيام شـــهر ذي 
احلجة وان يوم وقفة عرفات يوافق 
اخلميس 26 اجلاري، فإن اجازة 
العيد ســـتكون 5 أيـــام بداية من 
اخلميـــس 26 اجلاري الى االثنني 
30 منه، اال اذا قرر مجلس الوزراء 
متديد اإلجازة إلى بقية االسبوع.
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