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األنباء الرياضية (١٩ ـ ٢٦)

الحكومة تؤكد جهوزيتها في الموعد المحدد وضمانها لـ «السرية»
والمعارضون «واثقون» من قوة موقفهم ويتوقعون التأجيل

مريم بندق ـ ماضي الهاجري
بانتظار احلســــم وجالء الصورة، استمر 
أمس تدفق الرســــائل املتبادلــــة بني احلكومة 
واملعارضة بشأن جلســــة ٨ ديسمبر املرتقبة 
ملناقشــــة االســــتجوابات الـ ٤، وكل واثق من 
نفسه فيما يشــــبه احلرب النفسية، فمصادر 
احلكومــــة تؤكد انها ليســــت بحاجة للتأجيل 
وانها «ستواجه وفق الدستور»، وفيما يخص 
االستجواب املقدم لرئيس الوزراء ال ترى قدرة 
لدى الطرف اآلخر لتوفيــــر األصوات لتوقيع 

طلب «عدم التعاون».
وباملقابل يتمســــك املؤيدون لالستجوابات 
بأنه اذا صعد املســــتجوبون املنصة فإن أحد 
االستجوابات نتيجته باتت محسومة وال يحتاج 
الى شرح مطول، اما بالنسبة الستجواب رئيس 
احلكومة فعدد رافضي «السرية» أصبح رسميا 
٢٦ ومن السهل ان يرتفع الى ٣٢ اذ ان عددا مهما 
من النواب لم يحسموا أمرهم بعد بانتظار موقف 

الشارع املترقب، على حد قول هذه املصادر. 
في اجلانب احلكومي قالت مصادر وزارية 
في تصريحات لـ «األنباء» ان احلكومة لن تطلب 
تأجيل مناقشة االستجوابات األربعة في جلسة ٨ 
ديسمبر اجلاري، مؤكدة ان «األمور زينة ووضع 
احلكومة ممتاز»، وقد عزمت أمرها على مواجهة 
االستجوابات في اجللسة ذاتها بعد ان تطلب 
حتويلها الى «ســــرية» وستتعامل وفق األطر 
الدســــتورية لكل استجواب على حدة «وسمو 
رئيس الوزراء سيصعد املنصة وهو عازم على 

ذلك».  وأكدت املصادر ان احلكومة ستبذل جهدها 
لطي ملف االستجوابات في اجللسة واالنتهاء 
من هذا امللف للعودة الى تنفيذ خطة التنمية 
والقضايا الرئيسية والقوانني التي تصب في 
صالح الكويت واملواطنني بالتعاون مع األغلبية 
النيابية التي تؤيد احلكومة في ذلك. واستدركت 
املصادر قائلة: واآلن نقــــول للمواطنني «اهللا 
يكون فــــي عونكم فقد تأخرنا كثيرا في إجناز 
ما تطمحون اليه». ودعت املصادر البعض الى 
تذكر أسماء النواب الذين طلبوا حتويل جلسة 
استجواب وزير الداخلية األسبق الشيخ محمد 
اخلالد الى ســــرية. على صعيد متصل، قالت 
مصادر نيابية مؤيدة للحكومة ان األخيرة أبلغت 
مؤيديها بأنها عقدت العزم على دخول جلسة 
االستجوابات «غصنب على اللي ما يبي» وسيتم 
جتاوز هــــذه األزمة وتطبيق الالئحة الداخلية 
للمجلس على كل نائــــب يحاول اخلروج عن 
أدب احلوار في أثناء املناقشة.  وأكدت املصادر 
بدورها: سيتم جتاوز هذه األزمة، فلدينا بالتعاون 
مع احلكومة واألغلبية املؤيدة لها القدرة على 
الرد في إطار الدستور والقانون والعدد الكافي 
للتصدي لكل من يحاول عرقلة سير اجللسة 
وأصبح «قرار احلكومة ال رجعة فيه». وأعلنت 
املصادر: ستطلب احلكومة حتويل اجللسة الى 
سرية وتلقائيا ســــيتم التصويت بعد إخراج 
وســــائل اإلعالم واجلمهور مــــن قاعة عبداهللا 
الســــالم. وأكدت ان احلكومة يحق لها حتويل 
اجللسة الى ســــرية كأداة دستورية كفلها لها 

الدستور. واستدركت قائلة: ان البعض يحاول 
خلق جو من اإلرهــــاب، داعية إياهم الى تقبل 
الدميوقراطية فإذا أيدت األغلبية النيابية طلب 
احلكومة بسرية اجللسة فعليهم تقبل نتائج 
الدميوقراطية. وأكدت أيضا ان مقدم استجواب 
سمو رئيس الوزراء لن يحصل على أصوات ١٠ 
نواب لتأييد طلب عدم التعاون، مشيرة الى ان 
عدد النواب املؤيدين لعلنية اجللسة يتراوح 
بــــني ١٤ و١٦ نائبا فقط، مســــتطردة: حتى اذا 
قدم طلب عدم التعاون فاحلكومة متلك أيضا 
األغلبية النيابية التي ســــترفض الطلب عند 
التصويت عليه. وفي اجلانب اآلخر، تســــتمر 
النــــدوات والتحركات حلشــــد التأييد لعلنية  
االســــتجواب ورفض الســــرية، حيث أعلنت 
احلركة السلفية انها ستنظم مؤمترا صحافيا 
يشارك فيه األمناء العامون للقوى السياسية 
الدميوقراطي  الوطني واملنبر  التحالف  ومنها 
واحلركة الدستورية واحلركة السلفية وحزب 
األمة والعدالة والتنمية. إلى ذلك، أكدت مصادر 
مقربة من كتلة التنمية واإلصالح انها «مرتاحة 
متاما لألجواء» وواثقة من النتيجة التي سيتابعها 
الشعب الكويتي حتى لو حتولت اجللسة الى 
سرية «رغم شكوكنا في ذلك»، مجددة التأكيد 
على ان «من ليس لديه ما يخاف عليه ال يطلب 
السرية، خاصة ان الناس على اطالع تفصيلي 
على كل ما يجري». هذا وتترقب األوساط حديث 
د.فيصل املسلم الى قناة اجلزيرة مساء اليوم 

والذي سيتحدث فيه عن أجواء االستجواب.

طرفا المواجهة يجمعان أوراقهما استعدادًا لـ ٨ ديسمبر.. والحرب النفسية في أعلى مستوى

روال لـ «األنباء»: نرفض انتهاك
الكرامات ولن نقبل بالتعسف

ــار  االنتص ــع  م ــنصوت  س ــا  انن ــتي  دش د.روال  ــة  النائب ــت  قال
ــى ما تقدمت  ــتور بحذافيره، ومت ــنطبق الدس لكرامات اآلخرين وس
ــرية فهذا حق لها ونحن سنصوت وفق األطر  ــة س احلكومة بطلب جلس
ــتي في تصريح لـ «األنباء»: سنعمل مبواد  ــتورية، وأضافت د.دش الدس
الالئحة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك أغلبية نيابية ستنتصر للحق وكرامات 

األشخاص، ولن نقبل بالتعسف في استخدام األدوات الدستورية.

الطبطبائي لـ «األنباء»: ليس هناك
 حتى اآلن طلب موّقع لـ «عدم التعاون»

ــتجواب اصبح امرا  واقعا وعلى ــال النائب د.وليد الطبطبائي ان االس ق
ــتجواب. واكد لـ «األنباء» انه  احلكومة املواجهة والرد على محاور االس
ــيرا الى ان اعداد  ــس هناك حتى اآلن طلب موقع  لـ «عدم التعاون»، مش لي
ــة بدأت تفكر في التأجيل  ــرية في تزايد وان احلكوم النواب الرافضني للس
ــمو الرئيس.  وتابع د.الطبطبائي: هناك ما يقارب ١٣  ــتجواب س ــأن اس بش
ــاباتها. ــيجعل احلكومة تعيد حس ــددوا مواقفهم وهو ما س ــوا لم يح عض

«التأمينات»: مركزنا المالي ال يسمح بزيادة
سقف الراتب التقاعدي إلى ١٧٥٠ دينارًا

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
التأمينات  جددت مؤسســـة 
االجتماعية تأكيدها على ان مركزها 
املالي ال يســـمح بتلبية االقتراح 
برغبة الذي تقدم به النائب علي 
الدقباســـي لرفع ســـقف الراتب 
التقاعدي الى ١٧٥٠ دينارا. وجاء 
ذلك في رد رفعه مدير عام املؤسسة 
فهد الرجعان الـــى وزير املالية، 
وجاء فيه: ان مؤدى االقتراح برغبة 
املشار اليه هو زيادة احلد األقصى 

للمرتب اخلاضع للتأمني األساسي 
بواقع ٥٠٠ دينار شـــهريا دفعة 
واحدة، وهو األمر الذي سيترتب 
عليه زيـــادة التزامات صناديق 
املؤسسة بشكل مفاجئ باعتبار 
ان املعاش التقاعدي يحسب على 
أساس املرتب األخير كقاعدة عامة. 
وأضافت املؤسسة: كما ان املادة ٢ 
من قانون التأمينات االجتماعية 
تقضي بأن يكـــون تعديل احلد 
األقصى للمرتب املنصوص عليه 

فيها في احلدود التي يسمح بها 
املركز املالي لصندوق تأمني الباب 
الثالث اخلاص بتأمني الشيخوخة 
والعجز واملرض والوفاة للعاملني 
الغيـــر ومن فـــي حكمهم،  لدى 
وتسري هذه املادة على العسكريني 
بحكم اإلحالة الواردة باملادة ١٨ من 
قانون معاشات ومكافآت التقاعد 
للعسكريني، مبا يعني ان أي رفع 
للحد األقصى للمرتب سيسري 
كذلـــك على هؤالء العســـكريني. 

وأشارت املؤسسة الى ان تكلفة 
املدة السابقة على الرفع مرتفعة 
وتترتـــب عليها أعبـــاء إضافية 
ال قدرة لصنـــدوق الباب الثالث 
على حتملها، كما ان من شـــأنها 
التأثير على صندوق العسكريني، 
لذلك فإن املركز املالي لصناديق 
التأمينات ال يســـمح برفع احلد 
األقصى للمرتب بواقع ٥٠٠ دينار 
شهريا دفعة واحدة، مما يتعذر في 

ضوئه االستجابة لالقتراح.

ڤييرا الكرة الكويتية ناصر فرج:ڤييرا الكرة الكويتية ناصر فرج:
كاظمة قادر على الفوز بالدوري كاظمة قادر على الفوز بالدوري 

الممتاز بفضل خبرة بالتشي الممتاز بفضل خبرة بالتشي 
ودعم اإلدارة وطموح الالعبينودعم اإلدارة وطموح الالعبين

رونـي يواصـل تألقه 
داخـل  وإبـداعـه 
الملعـب وخـارج 

العالم  كــأس  انطالق 
لألنديـة السادسـة في 
المقبل  األربعاء  «أبوظبي» 

وكاالت: عقـــد مجلس وزراء نيبال اجتماعا 
فوق جبل ايفرست أمس في محاولة للفت انتباه 
العالم لتداعيات أزمة تغيرات املناخ، حيث اطلق 
الـــوزراء في اجتماعهم «األكثـــر ارتفاعا» على 
مستوى العالم دعوة للدول الغنية لتحمل مزيد 
من املسؤولية جتاه تداعيات ارتفاع درجة حرارة 
األرض. يذكر ان وزراء حكومة املالديف عقدوا 
اجتماعا حتت سطح البحر في اكتوبر املاضي 
في محاولة منهم للفت أنظار العالم ملا يتعرض 
له أرخبيل بلدهم املكون من ١٢٠٠ جزيرة جراء 
تغيرات املناخ. وبحســـب الئحـــة االنبعاثات 
املســـببة لالحتباس احلراري في العالم حتتل 
دول اخلليج صدارة الالئحة ومن بينها الكويت 
بـ ٣٥ طنا من ثاني أكسيد الكربون للفرد سنويا، 
وتســـبقها كل من قطر بـ ٥٥ طنـــا واإلمارات 

بـ ٣٨٫٨ طنا.

الكويت ودول الخليج تتصدر قائمة الدول المسببة لالحتباس الحراري

أعضاء احلكومة النيبالية بعد اجتماعهم التاريخي فوق قمة إيفرست

(ا.ف.پ)وزراء حكومة نيبال أثناء اجتماعهم 

حكومة نيبال فوق «إيفرست»: احذروا تغّير المناخ

التفاصيل ص٣١

القطيفي:  عبدالرحمـن 
عملت ١٣ عامًا في البحر 
بحارًا  سـنـوات   ٤ منها 
و٣ «سيبًا» و٦ «تبابًا»  ص٨و٩

من الماضي

عبدالرحمن القطيفي

قرعة مونديال ٢٠١٠  تسـفر عن ٨ مجموعات متكافئة.. وممثل العرب يواجه إنجلترا وأميركا وسلوڤينيا   ص٢٠

القاهرة: أكثر من ٨٠ مفقودًا
جراء تصادم عبارتين في النيل

رشيدـ  رويترز: فقد أكثر من ٨٠ شخصا اثر 
حادث تصادم بني عبارتني لنقل الركاب اصطدمتا 
في النيل مبصر وقال شهود عيان ان عبارة ركاب 
غرقت في نهر النيل أمام مدينة رشيد مبحافظة 
البحيرة شــــمال مصر وان عشرات الركاب في 
عداد املفقودين. وذكر احد الشــــهود ان العبارة 
كانــــت قادمة من مدينة مطوبس مبحافظة كفر 
الشيخ وغرقت بعدما اصطدمت بعبارة أخرى 
قادمة من مدينة رشــــيد. وتابع قائال: انه كان 
على منت العبارة القادمة من مدينة مطوبس وان 
االصطدام تسبب في سقوط ركاب العبارتني في 
املاء، وأردف «متكنت من العوم والوصول إلى 
رشــــيد». وصرح محافظ البحيرة اللواء محمد 
شعراوي بأن احلادث وقع عند الساعة الـ٥ من 
مساء أمس وان فرق اإلنقاذ هرعت على الفور، 
حيث مت انقاذ عدد من الركاب بينهم ٦ مصابني 
مت نقلهم للعالج مبستشفى رشيد، ومت تشكيل 
غرفة عمليات وتكليف فرق بالبحث عن بعض 

املواطنني املفقودين.


