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صالح البابطني

األنباء  االقتصادية

مقررة جلنة الشؤون االجتماعية النائبة د. أسيل العوضي ترد على استفسارات النواب 
)متين غوزال(خالل مناقشة قانون العمل وتبدو رئيسة اللجنة د. روال دشتي النائبان أحمد السعدون ومسلم البراك يعترضان بشدة على بعض مواد قانون العمل في القطاع األهلي خالل جلسة أمس النائب مبارك الوعالن يقدم صحيفة استجوابه للوزير د. فاضل صفر إلى أمني عام مجلس األمة عالم الكندري

مزاد االستجوابات.. مفتوح
استجواب  الخالد جاء في محور واحد عن تضليل الشعب والمجلس وارتكاب أخطاء 
تتنافى ويمين القسم الدستوري والوزير أكد صعوده المنصة »إذا كان االستجواب دستوريًا«

البراك والوعالن قدما استجوابيهما لوزيري الداخلية والبلدية.. وأبو رمية يستعد لمساءلة وزير الدفاع.. وفوضى جلسة أمس أجّلت إقرار قانون العمل

»التمييز« تؤيد عدم خضوع 
»بيتك« والبنوك اإلسالمية 
للقانونين 8 و9 لسنة 2008

مؤمن المصري
قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة 
التمييز برفض وقف تنفيذ حكم 
إلغاء ق����رار الرهن العقاري حلني 
الفصل في الدعوى. وكانت محكمة 
االستئناف قد أيدت حكم أول درجة 
املقدم من احملام����ي فهد احلبيني 
ضد قرار احملكم����ة الكلية بإلغاء 
ق����رار وزارة العدل باالمتناع عن 
اتخاذ اإلجراءات واألمر بالس����ير 
التصرفات  نحو تس����جيل وقيد 
ال����واردة عل����ى عقارات الس����كن 
اخلاص وعدم خضوع بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( والبنوك االسالمية 
ألحكام القانونني رقمي 8 و9 لسنة 

.2008

دخول المحفظة يحّد من هبوط البورصة 
و»أجيليتي«: سنوقع عقودًا مع الجيش األميركي بداية العام

هشام أبوشادي ـ محمود فاروق
قلل��ت عمليات الش��راء امللحوظة التي قام��ت بها احملفظة 
املالية احلكومية من خس��ائر سوق الكويت لألوراق املالية الذي 
تراجع في أول نصف س��اعة من بداية التداول امس مبقدار 110 
نقاط، اال ان هذه اخلس��ائر تقلصت في نهاية التداول الى 70.8 
نقطة ليغلق على 6705.3 نقاط لتصل خسائر املؤشر العام في 
اليومني املاضيني الى 272.5 نقطة، فيما بلغت اخلسائر السوقية 

نحو 1.8 مليار دينار منها 400 مليون دينار خسائر أمس. 
وقد تركزت عمليات الشراء من قبل احملفظة احلكومية على 
بعض االسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك، ورغم تأكيد شركة 
اجيليتي انها ليست ممنوعة من احلصول على عقود جديدة من 
اجليش االميركي، اال أن سهمها واصل االنخفاض لليوم الثاني 
 على التوالي باحلد االدنى. وأكد مصدر مس��ؤول في الش��ركة 
ل� »األنباء« أن هناك عقودا سيتم جتديدها مع اجليش االميركي 

مطلع 2010 وفقا لالتفاقيات املوقعة سابقا.

1.8 مليار دينار الخسائر السوقية في يومين العملة الخليجية الموحدة 
تنطلق من الكويت

بيان عاكوم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح التزام 
دول اخللي����ج باالعالن عن قيام العملة 
املوحدة في عام 2010، مش����يرا الى انه 
وبعد تصديق 4 دول من مجلس التعاون 
على اتفاقية االحتاد النقدي سيتم االعالن 
من قمة الكويت عن انطالق عربة العملة 

اخلليجية املوحدة.

ناصر المحمد ومحمد الصباح: سنرّد  دستوريًا

جهود أسيل وروال

بخصوص االس��تجوابات التي قدمت، قال كل من سمو الشيخ ناصر 
احملم��د والش��يخ د.محم��د الصباح »ال غراب��ة في هذا األم��ر وهذا حق 
دستوري للنائب« الفتني إلى أن الرد عليها سيكون بالقنوات الدستورية.

طالب عدد من النواب بينهم صالح املال ود.روال دشتي ود.أسيل العوضي 
وم��رزوق الغامن س��مو رئيس الوزراء بصعود املنص��ة محذرين من تهرب 
احلكومة من مواجهة االس��تجوابات. جاء ذل��ك بينما رأى د.وليد الطبطبائي 
 أن تقدمي االس��تجوابات دفع��ة واحدة يذكرنا بأج��واء 1986 عندما مت احلل 
غير الدس��توري. كما رأى كل من النائبني د.أسيل العوضي وصالح املال أن 

منح شيك لنائب حتى ولو كان من احلساب اخلاص ليس ممارسة سليمة.

متيزت مقررة جلنة الشؤون االجتماعية د.أسيل العوضي خالل جلسة 
امس بسرعة بديهتها التي كانت حاضرة طوال مناقشة مواد قانون العمل 
في القطاع االهلي. واس��تطاعت خالل اعتالئه��ا املنصة الرد على جميع 
 االستفسارات النيابية املتعلقة بتعديل مواد القانون. كما بذلت رئيسة اللجنة 
د.روال دش��تي مح��اوالت كبيرة لتأمني التوافق على م��واد القانون لكن 

الفوضى التي سادت اجللسة لم تسعفها في ذلك.

ببحث مدى دستورية استجوابه 
مرتني على املوضوع ذاته. من جهته 
قال د.صفر ايضا انه مستعد لصعود 
املنصة وسيقوم بالرد على محاور 
االس����تجواب وتفنيدها في جلسة 

املناقشة. 
 وبعكس التنظيم والتنس����يق 
اللذين ميزا األداء احلكومي خالل 
جلسة الثالثاء، مما جنح في تأجيل 
قضية القروض بدت الفوضى سمة 
أداء الوزراء خالل جلسة أمس والتي 
اخفق املجلس فيها  باقرار املداولة 
الثاني����ة لقانون العمل في القطاع 
االهلي بسبب كثرة التعديالت على 
مواد القانون واتساع هوة اخلالف 
النيابي على تفاصيل تلك التعديالت 
حيث اضطر رئيس اجللسة عبداهلل 
الروم����ي لرفع اجللس����ة وتأجيل 
الى جلس����ة  القان����ون   مناقش����ة 
8 ديسمبر. وبعد انتهاء اجللس���ة 
قدم����ت مج�موعت����ان نيابيت����ان 
 طلبني لعقد جلسة خاصة بتاريخ 
6 ديسمبر املقبل الستكمال مناقشة 

القانون واقراره نظرا الهميته.

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
بعد أيام من تقدمي اس����تجواب 
لرئيس الوزراء وفيما بدا أنه مزاد 
مفتوح لالستجوابات يضع مستقبل 
العالقة بني الس����لطتني في خانة 
التكهن مباهيتها، ويفتح  يصعب 
الب����اب  أمام جمي����ع االحتماالت، 
قدم النائبان مسلم البراك ومبارك 
الوع����الن - كما تعهد كل منهما - 
استجوابني لكل من وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد ووزير األشغال 
والبلدية د. فاضل صفر على التوالي. 
ولم يتوقف االمر عند هذا احلد، حيث 
اكد النائب د.ضيف اهلل بورمية انه 
لم يلوح باستجواب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك وامنا هو عازم 
على اس����تجوابه. وقال د.بورمية 
بعد انتهاء اجللسة انه يدرس اآلن 
التوقيت املناسب لتقدمي استجوابه. 
استجواب اخلالد، جاء في محور 
واحد حول قضية اللوحات االعالنية 
في فترة االنتخابات النيابية السابقة 
متهما اياه بتضليل الشعب واملجلس 
وارتكاب اخطاء تتنافى وميني القسم 
الدستوري. اما استجواب د.فاضل 
صفر  فجاء في 6 محاور: االول حول 
االعتداء على ثوابت الدستور وكسر 
مبدأ حتقيق العدالة، والثاني عن 
جتاوزات ومخالفات ادارية وتضليل، 
اما احملور الثالث فجاء عن جتاوزات 
العام، وج����اء احملور  امل����ال  على 
الرابع ع����ن مخالفات في الفتاوى 
والتحقيقات القانونية واخلامس 
عن التخبط في اتخاذ القرارات، اما 
السادس فكان عن محطة مشرف. 
رئيس املجلس جاسم اخلرافي قال 
انه تسلم االستجوابني وابلغ بهما 
احلكومة حيث ادرجهما على جدول 
اعمال جلسة 8 ديسمبر بحيث تتم 
مناقشة استجواب رئيس الوزراء 
اوال ثم وزير الداخلية يليهما وزير 
االشغال والبلدية. وزير الداخلية 
اكد ان����ه على اس����تعداد لصعود 
املنصة اذا كان االستجواب دستوريا 
في اشارة الى ان احلكومة ستقوم 

»نيسان«  البابطين:  صالح 
من   %20 على  تسـتحوذ 
المحلي  السيارات  سوق 

شائعات  ينفي  »المركزي« 
أسـهم  علـى  الحجـز 
متعثرة لشركات  مرهونة 

ص 38

ص 33

»GUST« احتفلت بتخريج 
في  طلبتهـا  مـن  فوج 
البكالوريوس  برنامجي 
الـعليـا والـدراسات 
 فـي كل التخصصـات 
المتاحة بالجامعة  ص22

النفط فوق الـ 80 دوالرًا 
والذهب قــرب 

الـ 1150 لألونصة   ص 42

مختارون ومناطق

مختار الرابية فارس النون لـ »األنباء«:

 محطة صرف العارضية تهدد 
والبد  بكارثة  والبيئـة  الناس 
ص26 البديـل  إيجـاد  من 

التفاصيل ص 40
»خيرهـا فـي غيـرهـا« لـ الفـراعنـة  ص49 المغامس: عثرنا على رفات عراقيين بالكويت ص4

أهل القانون

الصباح:  فوزية  المحامية 
متقّدم  الكويت  في  القضاء 
على مثيله في دول الخليج

ص29

رئيس الوزراء إلى إيران السبت
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد س����يغادر إلى إيران يوم السبت 
املقبل على رأس وفد رسمي واقتصادي 

التفاصيل ص39في زيارة رسمية تستغرق يومني.

التفاصيل ص5

التفاصيل ص12 - 20

اسـتجواب صفر عن االعتداء على ثوابت الدستور والمخالفات اإلدارية والتضليل وتجاوزات 
على المال العام ومخالفات في التحقيقات القانونية والتخبط في اتخاذ القرارات ومحطة مشـرف

مطالبة نيابية بصعود المنصة.. واستحضار أجواء 1986 !


