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الحكومة: 36 نائبًا يؤيدون اعتالء المحمد المنصة في جلسة سرية
ومصادر نيابية تشّكك: الفريق الوزاري يراجع حساباته من جديد

جوهر يرفض مبدأ السرية ألنه »ال مبرر له« 

األنباء  االقتصادية

ديون  س�داد  تأجيل  إعالن 
دب�ي يهز األس�واق  ص22

لم�اذا تكاد تك�ون الكويت 
العال�م  ف�ي  األول  البل�د 
االس�تثمارات؟ هج�رة  في 

لالستثمار  دوالر   100
دوالرًا  تقابل  الخارجي 
18 ص  داخ�اًل  واح�دًا 

تقري�ر رويترز حول تبني 
مجموعة  الخلي�ج  دول 
من السياسات لتخفيف 
مش�كلة ش�حّ  السيولة 

ص 20

األمطار تتسبب في إلغاء المصليات.. وصالة العيد في المساجد 6.36 صباحًا  ص8

ليبيا خالفت الجميع.. وأعلنت أم�س الخميس أول أيام العيد!  ص26

مريم بندق � حسين الرمضان
استمرت الضبابية تغلف األجواء السياسية في 
ظل عدم ظهور التوجه احلكومي بصورة نهائية إزاء 
االســـتجوابات الـ 4 وعلى رأسها استجواب رئيس 
احلكومة، وإن كانت قد رشحت أنباء حصلت عليها 
»األنباء« من مصادر وثيقة االطالع تفيد بعزم احلكومة 
أمرها جتاه صعود احملمد املنصة لكن في جلسة سرية. 
وقالت املصادر ان االتصاالت احلكومية التي يقودها 
نائب رئيس الوزراء للشـــؤون االقتصادية ووزير 
اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد استقرت على هذا 
التوجه، مضيفة ان هذه االتصاالت التي تتم بجهود 
الوزيرين د.محمد البصيري وروضان الروضان أسفرت 
عن تأمني 36 نائبا مؤيدين لطلب احلكومة في جلسة 
8 ديسمبر املقبل ملناقشة االستجواب في جلسة سرية 
على أن تتم املناقشة في اجللسة نفسها. واستدركت 
املصادر قائلة ان احلكومة ال تخشى تقدمي طلب عدم 
تعاون، موضحة انه بحسب الالئحة الداخلية يؤجل 
التصويت على الطلب ملدة أسبوع وتاليا سيرفض 
مـــن قبل الـ 36 نائبا. وذكـــرت ان النواب الرافضني 
لسرية اجللسة والذين قد يقدمون طلب عدم التعاون 
يتراوح عددهم بني 12 و14 نائبا على أقصى تقدير، 
مؤكدة انهم ال يشكلون أي خطورة تذكر على »تكتيك« 
احلكومة في جتاوز استجواب الشيخ ناصر احملمد، 
كاشفة ايضا عن ان األسماء محصورة ومعروفة بكل 
دقة.  وردا على سؤال حول مصير االستجوابات الـ 3 
األخرى، أكدت املصادر انها ستناقش ايضا في إطار 
مبدأ املواجهة الذي وضعته احلكومة عنوانا رئيسيا 
لها وإذا انتهى املجلس من متطلبات القمة اخلليجية  
ومناقشة استجواب رئيس الوزراء وبقي وقت كاف 
فلن متانع احلكومة في املناقشـــة باجللسة ذاتها أو 
تطلب تأجيلها ملدة أسبوعني فقط. في املقابل شككت 
مصـــادر نيابية في هذا التوجـــه، مؤكدة ان الفريق 
الوزاري، أو ما ُسمي باللجنة الوزارية املكلفة ببحث 
احلالة القائمة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
قرر إعادة حساباته على ضوء ردود الفعل النيابية 

املرصودة خالل الفترة القليلة املاضية. وأشـــارت 
املصادر الى ان الفريـــق الوزاري يقوم اآلن بعملية 
حتليل بناء على تلك الردود، التي وصف أغلبها بأنها 
كانت سلبية وليست في صالح احلكومة، صاحبها 
امتعاض ورد فعل عكسي حتى من النواب املؤيدين 
للتوجهات احلكومية جراء بعض التصريحات التي 
أطلقها نواب صنفت وفق املنظور احملظور في العرف 
البرملاني وتعارضها مع املبادئ الدستورية. وأوضحت 
املصادر ان بعض األطراف نصحت اللجنة الوزارية 
بأن تصريح بعض النـــواب بتأييدهم ملبدأ حتويل 
جلسة اســـتجواب رئيس احلكومة الى سرية قبل 
االســـتماع الى مرافعة املؤيديـــن واملعارضني ليس 
في صالح احلكومـــة، كما انه يظهر التحالف املعلن 
بينهم وبـــني اجلانب احلكومـــي. وزادت بقولها ان 
تركيز الفريق الوزاري علـــى البحث عن مخرج أو 
معاجلة الستجواب رئيس احلكومة فقط وترك باقي 
االســـتجوابات وفقا ملبدأ الفرضيات أوجد شيئا من 
الفتور لدى أطراف نيابية معينة جلهة التفاعل مع 
مطالب احلكومـــة، خصوصا ان هناك تقاطعات بني 
تلك األطراف النيابية والوزراء اآلخرين املستجوبني. 
من جانبه، رفض النائب د.حسن جوهر مبدأ سرية 
االســـتجوابات مشـــيرا الى انه ال مبرر ملناقشة أي 

استجوابات في جلسة سرية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

األمير: المجد للكويت وشعبها
 والرفعة للعرب والمسلمين

تبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه 
واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية واالسالمية، 
وذلك مبناسبة حلول عيد االضحى. كما تلقى 
صاحب الســـمو األمير برقيات تهان من سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي، وسمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني، ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشـــيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، والنائب 
األول لرئيس مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع 
الشـــيخ جابر املبارك. هذا، وقد بادلهم سموه 
التهاني بالعيد مقدرا لهم ما أعربوا عنه من كرمي 
املشاعر نحو الوطن العزيز والشعب الوفي مع 
الدعاء للكويت وشعبها باملجد، ولألمتني العربية 

واالسالمية بالعزة والرفعة.

أكثر من 2.5  مليون حاج أتموا الوقوف بعرفة
ص4 و5 و26

ش�ابات مصريات يطلقن أول »راديو للمطلقات« في العالم العربي ص26 التفاصيل ص3

رئيس الوزراء اإليطالي مرحبا بسمو الشيخ ناصر احملمد  )التفاصيل ص3(


