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األنباء  االقتصادية

الطاحوس عن اس�تجوابه لوزير المالية: س�يتم في الوقت المناس�بهايف عن تلويحه بمساءلة وزيرة التربية: »الجدول مزدحم ولما نخلص يصير خير«
جلسة 8 ديسمبر تكتسب صفة »التاريخية« بإدراج رابع استجواب فيها.. إن ُعقدت!دميثي�ر: أتوق�ع تعليق مجل�س األمة قريبًا لس�نتين أو 3 س�نوات

رياح االستجوابات تواصل هبوبها باستجواب رابع قدمه بورمية لوزير الدفاع من 4 محاور.. ونواب يحّذرون: إما المواجهة أو االستقالة

س�عد الحريري: لبن�ان أمام 
تحم�ل  جدي�دة  انطالق�ة 
االقتصادي للنه�وض  فرص�ًا 

»فنية البورص�ة« أقرت إدراج 
»الخل��يجي�ة الم�غاربي�ة« 
واالستثمار«  لإلجارة  و»المسار 
ف�ي الس���وق ال�رس�مي

تعميمًا  يصدر  »المركزي« 
جديدًا للبنوك وشركات 
االستثم�ار اإلس�المية 
القصوى  الح�دود  حول 
للع�م�ي�ل ال�واح�د

ص24

ص27

ص29

الحكومة تتمسك ب� »ُأطر دستورية« ال تستثني »اإلحالة« و»عدم التعاون« 
وجابر المبارك يؤكد: ملتزم بالدستور والقسَم وجاهز لصعود المنصة

مصر مستاءة من اعتداءات الجزائريين
والشغب وصل فرنسا احتفااًل بالتأهل للمونديال

قيلولة

بقلم: 

صالح الشايجي

معالج�ة أوضاع الطلبة ف�ي الجامعات 
غي�ر المعت�رف به�ا م�ن الحاصلي�ن 
ص9 العالي«  »التعلي�م  موافق�ة  عل�ى 

صفر: ال لفتح محالت سوق الطيور

»الزراعة« ترد إرسالية أغنام »مريضة« إلى بلد المنشأ

»الصحة«: 31.2 مليون دينار رواتب نوفمبر

بداح العنزي
كش����فت مصادر مطلعة أن وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة د.فاضل صف����ر رفض قرار 
السماح بفتح  البلدي بشأن  املجلس 

محالت سوق الطيور. 
وأوضحت املصادر أن الوزير علل 
رفضه مبخالفة القرار ألحكام الفقرة 
األخيرة من املادة 12 من قانون البلدية 

.2005/5

محمد راتب
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية أنه����ا قامت أمس 
بحجب ومنع دخول إرس����الية أغنام 
قادمة من إحدى الدول بعد التأكد من 
إصابتها مبرضي حمى الوادي املتصدع 

واللسان األزرق. 

وأكدت الهيئ����ة في تصريحها أنها 
اتخذت قرارها بعد القيام بفحص هذه 
اإلرس����الية، ومن ثم أعادتها الى بلد 
املنشأ بعد التأكد من اإلصابة بهذين 
املرضني، مشددة على أنها لن تسمح 
بدخول أي إرس����الية يشتبه بوجود 

إصابة فيها الى الكويت.

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة املساعد 
للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي 
بأن هناك زيادة في نس����بة الرواتب 
املق����ررة لهذا الش����هر، حي����ث بلغت 
31 مليون����ا و200 أل����ف دينار، وبني 
العس����ماوي ان هذه الزيادة قد تكون 
بس����ب����ب العطالت واإلجازات التي 

يتم صرفها.
م����ن جانب آخ����ر، أع����ادت وزارة 
الصحة تشكيل جلنة ضبط احلضور 
واالنصراف والتفتيش على مواعيد 
الدوام بكل القطاعات في الوزارة برئاسة 
مدير إدارة السجل العام والدوام جنيب 
العوضي ومراقب السجل العام والدوام 

علي حبيب كمقرر.

م�ا جئ�ت ألكتب عل�ى »تورت�ة« عيد الدس�تور 
عبارات النفي الس�وداء ولكن جئت ألبارك.. ثم 
أنتحي جانب�ا أذرف دمعي بصمت دامع!  ص39

وزير السياحة اللبناني فادي عبود يرد 
عبر »األنباء« على منتقدي تعيينه: 

حّسنوا  »التيار«  وزراء 
%5 الوطنية  مكانته 
والعم�اد عون ليس 
حزبه عل�ى  حك�راً 

 )التفاصيل ص2(واجهت كتيبة األمن في »الحرس الوطني« بالتعاون مع شركة أميركية أعمال شغب تمكنت من إبطالها وضبط مثيريها وذلك خالل تمرين عملي أجرته أمس

النائب د. ضيف اهلل بورمية يقدم صحيفة استجوابه للنائب األول ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك إلى أمني عام مجلس األمة عالم الكندري  الشيخ جابر املبارك

وكاالت: ل���م تنته ذيول املب���اراة الفاصلة بني 
اجلزائر ومصر في أم درمان بفوز »اخلضر« 0-1، 
وتأهلهم ملوندي���ال 2010، حيث أعربت اخلارجية 
املصرية عن »اس���تيائها البال���غ إزاء االعتداءات 
التي قام بها مواطن���ون جزائريون على مواطنني 
مصري���ني« عق���ب املباراة، واس���تدعت الس���فير 
اجلزائري لدى القاهرة إلبالغه بذلك، كما استدعت 

سفيرها لدى اجلزائر للتشاور. وفي اإلطار نفسه، 
سجلت بعض الصدامات في اخلرطوم، وتعرضت 
حافالت كانت تقل مصريني بني أم درمان واملطار 
 للرش���ق باحلجارة. وقال أحد الش���هود »أصيب 
عدد من  األشخاص بجروح بينهم امرأة أصيبت في 
رأسها«.  فيما حتولت احتفاالت اجلزائريني بالتأهل 

الى احداث شغب كبيرة في فرنسا. 

مريم بندق � حسين الرمضان  - موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري - عبدالهادي العجمي

واصلت رياح االس���تجوابات 
هبوبها عل���ى احلكومة مع تقدمي 
النائب د.ضيف اهلل بورمية امس 
اس���تجوابه املتوقع للنائب األول 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
واعالن رئي���س مجلس األمة على 
الفور ادراجه في جلسة 8 ديسمبر 
إلى جانب االستجوابات املوجهة الى 
رئيس الوزراء ووزيري الداخلية 
واالشغال ما يعطي لتلك اجللسة 
اذا ما  املرتقبة صفة »التاريخية« 
كتب لها ان تعقد! وفي تعليق مباشر 
على تقدمي االستجواب قال الشيخ 
جابر املبارك في بيان رسمي: »انا 
ملتزم بالدس���تور وبالقَسم الذي 
أديته أمام صاحب الس���مو األمير 
وأمام الشعب الكويتي، ومن البديهي 
ان ألتزم بأحكامه ومواده وأصعد 
املنصة«. التصريحات النيابية من 
جانب النواب »الوسطيني« الذين ال 
ميك���ن للحكومة جتاهل أصواتهم 
بدت حازمة جلهة ضرورة ان تواجه 
احلكومة االس���تجوابات بصع�ود 
املنصة »ألن احلكومة غير القادرة 
على املواجهة ال تستحق أن تستمر 
وحتى ال يبقى االس���تجواب أداة 
ابتزاز من خالل اساءة استخدامه« 
وهذا ما يجعل احلكومة من وجهة 
نظر النواب  أمام خيارين ال ثالث 
لهما: املواجهة أو االستقالة. ولكن 
في املقابل، واصل اجلانب احلكومي 
التأكيد على أن احلكومة ستواجه 
االستجوابات وتتعامل معها وفق 
األطر الدس���تورية، كما جاء على 
لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد وهو 
كالم ينس���جم م���ع التصريحات 
السابقة لكل من سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائبه الشيخ 

د.محمد الصباح. 
ف����ي نف����س االط����ار اوضحت 
مطل�ع����ة  وزاري����ة   مص�������ادر 
 ل� »األنباء« ان اخليارات الدستورية 
ال تس����تثني االحال����ة الى احملكمة 
الدستورية أو طلب التأجيل أو حتى 
رفع كتاب عدم التعاون.بينما اكدت 
مصادر أخ����رى من داخل احلكومة 
أيضا ان مجلس الوزراء سيواصل 
استكمال االجراءات التي تواجه بها 
احلكومة سيل االستجوابات، مضيفة: 
في الوقت الذي تؤكد فيه احلكومة 

على احلق الدستوري للنواب في 
التي  أداة االس����تجواب  استخدام 
كفلها الدستور فإن الدستور كفل 
لها حقوقا ومنها االحالة للمحكمة 
الدستورية كأحد اخليارات املتاحة 
فانه من غير املتوقع ان يصعد أي 
وزير املنصة بحال وجود شبهات 
دستورية باالستجواب املقدم له. 
 عودة ال���ى النواب فقد ضّمن 
النائ���ب د.بورمي���ة اس���تجوابه 
الدفاع 4 مح���اور االول  لوزي���ر 
يختص بالعالج باخلارج والثاني 
مبش���روع مصانع الثلج والثالث 

بانفجار االدي���رع والرابع بفريق 
ديوان احملاس���بة والتدقيق على 
اعمال الوزارة. وقال « د. بورمية 
ل� »األنب���اء« إنه ال خير في وزير 
ال يس���تطيع الصعود للمنصة، 
وال خي���ر في نائب ي���رى اخلطأ 
الص���ارخ وال يقّومه وفق أدواته 
الدستورية، مؤكدا أن االستجواب 
ظاهرة صحية.  في غضون ذلك، 
وبينما تردد ان استجوابني اضافيني 
س���يقدمان خالل ساعات لكل من 
وزي���رة التربية ووزي���ر املالية، 
الذي  النائب محمد هايف  اوضح 

ح باس���تجواب وزيرة التربية  لوَّ
ان »اجل���دول مزدحم وملا نخلص 
يصير خير«، بينما اكد النائب خالد 
الطاحوس ان اس���تجوابه لوزير 
املالي���ة خيار الي���زال قائما لديه 
لكنه سيقدمه في الوقت املناسب. 
وبغي���اب الصورة احلاس���مة ملا 
سيكون عليه املوقف احلكومي برز 
تصريح للنائب خلف دميثير اعلن 
فيه انه في ظل ما يج���ري يتوقع 
تعليقا للمجلس بني س���نتني و3 
س���نوات في اعصار مضاد لرياح 

االستجوابات.

)متين غوزال(

التفاصيل ص9

ص33

التفاصيل ص 36 و37

)رويترز(أفراد شرطة فرنسيون من مكافحة الشغب يقفون أمام سيارة محطمة في شارع مبدينة روبيه شمال فرنسا

التفاصيل ص 3�7

نشاط حكومي بارز.. ورئيس الوزراء إلى طهران اليوم
قالت مصادر سياس��ية مطلعة إن احلركة املكثفة لسمو رئيس الوزراء 
الش��يخ ناصر احملمد جلهة رعاية املناس��بات وافتتاح املش��اريع وزيارته 
الي��وم على رأس وفد كبير الى طهران والتي كش��فت عنها »األنباء« امس 
تشير  الى ان احلكومة مستمرة في نشاطها بشكل طبيعي وهو ما يوحي 

بأن احلكومة متيل إلى املواجهة هذه املرة برأي املصادر.

التصويت على رفع الحصانة
لفتت مص��ادر نيابية الى أن خروج النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
الش��يخ جاب��ر املبارك من جلس��ة التصويت على رفع احلصان��ة عن د.ضيف اهلل 
بورمي��ة يوم الثالثاء املاضي يؤكد ان املبارك ليس��ت لديه خصومة ش��خصية مع 
د.بورمية، وأعربت املصادر عن استغرابها من إقدام د.بورمية على تقدمي استجوابه 
للمبارك في اليوم التالي مباشرة، رغم تأكيدها على أن االستجواب حق دستوري.


