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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى البالد مساء أمس وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ والوزراء

الحكومة مصرّة: سنواجه

األنباء  االقتصادية

نائ�ب العض�و المنت�دب  في ش�ركة 
للمق�اوالت  المش�تركة  المجموع�ة 
د.نبيل عبدالحليم في حوار مع »األنباء«:

دين�ار  ملي�ون   353  
مش��اري�ع  ح�ج�م 
المشتركة«  »المجموعة 
ص32 التنفي�ذ    قي�د 

»الوطني« يحتفل بتخريج 
أول دفعتين من متدربي 
جامعة »الوطني«     ص36

»عل�ي الغانم وأوالده« 
تطلق سيارة »جوست« 
أنتجته شركة  أقوى ما 
»رولز – رويس«       ص38

الهارون: الكويت من أولى 
الدول في مكافحة غسيل 
وإقليميًا محلي�ًا  األم�وال 

ص39

محمد الصب�اح باإلنجليزية والفرنس�ية واإليطالية 
والعربية:  سنواجه االستجوابات  ومللنا من  تكرار ذلك
العمير: الحكومة تجس النبض واالس�تقالة واردة إذا  فش�لت  »السرية«

الحويل�ة و حماد يرفضان  الس�رية ويدع�وان الحكومة إل�ى المواجهة

المس�لم: االس�تجواب اتهام علني صري�ح وعلى رئيس ال�وزراء أن يردّ بش�كل علني أمام الش�عب

الحريتي: ليس من اإلنصاف رفض الس�رية قبل سماع المبررات

أس�يل: موقفي من »ع�دم التع�اون« أحدده بعد س�ماع الردود

الفه�د:الحكومة  س�تصعد المنصة وس�تتعامل
 م�ع االس��تج�وابات ف�ي إط�ارها الدس�ت�وري

مريم بندق � حسين الرمضان � اسامة ابو السعود � بشرى الزين � سامح عبدالحفيظ- عبدالهادي العجمي
بينما عاد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد إلى 
البالد أمس بعد زيارة خاصة الى سلطنة عمان وعلى بعد 
ساعات من جلسة الثالثاء املرتقبة، استمرت احلكومة على 
اصرارها بشأن مواجهة االستجوابات، وهو ما أكده أكثر من 
وزير. فقد أكد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح على أن احلكومة ستواجه االستجوابات 
وقال »بألفاظ اجنليزية وعربية وفرنسية وإيطالية«: نعم 
سنواجه االستجوابات ومللنا من تكرار ذلك. التأكيد الثاني 
جاء على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
والذي قال ان احلكومة س����تصعد املنصة وستتعامل مع 
االستجوابات في إطارها الدستوري. على اجلانب النيابي 

وبحسب مصادر برملانية مطلعة فإن ال� 24 ساعة املاضية 
لم تك����ن مريحة للحكومة في ظل تس����ارع نيابي إلعالن 
رفض سرية اجللسة، ولذلك يتوقع نواب ان تتجه األمور 
نحو التأجيل كخطوة أولى متهيدا للتعديل احلكومي بعد 
القمة اخلليجية، اال ان رئي����س مجلس االمة اعلن انه لم 
يتلق اي طلب لتأجيل االستجوبات. وأشارت املصادر الى 
ان أبرز الس����يناريوهات املطروحة هو إما احلصول على 
األغلبية الالزمة لسرية اجللسة أو استقالة احلكومة. وهذا 
ما أكده النائب د.علي العمي����ر ل� »األنباء« بأن »احلكومة 
اآلن في مرحلة جس النبض واذا وجدت ان طريق اجللسة 
السرية مسدود فس����تتجه لتقدمي استقالتها ولن حتضر 
جلسة الثالثاء«. من جهته، أكد النائب د.فيصل املسلم ان 
االستجواب اتهام علني صريح وعلى رئيس الوزراء ان يرد 

بش����كل علني أمام الشعب، وقال املسلم اذا كانت اجللسة 
علنية فسنقنع الشعب اما اذا كانت سرية فسنقنع 10 نواب 
لتقدمي »عدم تعاون«. النائب حسني احلريتي قال انه ليس 
من اإلنصاف ان نرفض السرية قبل سماع مبررات احلكومة، 
فيما قالت النائبة د.أسيل العوضي ل� »األنباء«: »ان موقفي 
من عدم التعاون س����أحدده بعد سماع ردود الوزراء على 
احملاور«. اما النائبان د.محمد احلويلة وس����عدون حماد 
فأعلنا رفضهما ملبدأ السرية وطالبا احلكومة باملواجهة. هذا 
وخاطب 3 وزراء أمس األمانة العامة ملجلس األمة مطالبني 
بتمكينهم من إجراء بروڤات الستجواباتهم بالتتابع بدءا 
من صباح اليوم، وقام أعضاء مكتب النائب األول ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك بزيارة قاعة اجللسة لالطمئنان 

على جاهزيتها.

إغالق 3 طرق رئيسية
خالل القمة الخليجية

أمير زكي
في خطوات تكرس مزيدا من االستعدادات النعقاد قمة التعاون ال� 
30 في الكويت 14 اجلاري، تبدأ وزارة الداخلية ابتداء من اليوم تنفيذ 
قرار احلجز الكلي على عموم قوى الداخلية وارتداء املالبس امليدانية 
الزرقاء مع حمل األسلحة والذخيرة. وأكد مصدر أمني مطلع ل� »األنباء« 
ان 3 مسارات سيتم تأمينها ملرور مواكب القادة، منها مساران في حالة 
حدوث أي مشكالت في الطريق الرئيسي احملدد. وأشار الى ان الطيران 
احملوري سيكون له دور بارز في توجيه ورصد أي خلل في البروڤة 
التي ستجرى غدا بدال من اليوم نظرا الرتباطات امنية ألجهزة وزارة 
الداخلية، وتشمل البروڤة إغالق بعض الشوارع وحتويل املسارات 
في البعض اآلخر، حيث ان القادم من املدينة ابتداء من طريق الرياض 
وامللك فيصل يحّول إلى الدائري اخلامس بعد اليرموك مباشرة، كما 
ان القادم من اجلهراء ال����ى الدائري اخلامس يحّول ميينا الى طريق 
املطار على ان يحّول القادم من الساملية عن طريق الدائري اخلامس 
الى طريق امللك عبدالعزيز باجتاه املدينة بعد اجلابرية مباشرة. أما 
الطرق التي سيتم اغالقها فهي الشارع احملاذي ملدرج املطار عن طريق 
الدائري السابع، وكذلك طريق املطار احملاذي للقاعة األميرية وطريق 
الدائري اخلامس مع امللك عبدالعزيز باالجتاهني وأيضا اخلارج من 

املطار يحول باجتاه شارع الغزالي.

ارتياح  لتحقيق الكويت أرباحًا ب� 1.1 مليار دوالر
من بيع حصتها في »سيتي غروب«

هشام أبوشادي � أحمد يوسف 
 منى الدغيمي � أحمد مغربي

وسط أجواء تفاؤلية مع 
ع����ودة الل����ون األخضر إلى 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وارتف����اع مؤش����رها الع����ام 
34 نقطة ف����ي بدايات تداول 
األسبوع أمس أعلنت الهيئة 
العامة لالستثمار عن خطوة 
اعتبرتها األوساط االستثمارية 
مبثابة شمعة أضاءت وسط 
العاملية،  ظالم دامس لألزمة 
حيث استكملت »الهيئة« بيع 
حصتها في مجموعة سيتي 
املصرفية )س����يتي غروب( 
محققة أرباحا إجمالية بلغت 
1.1 مليار دوالر أي ما يعادل 

بروڤة غدًا لتحويل وإقفال مسارات محددة

الكويت لن تدعو  نجاد إلى قمة »التعاون«
مريم بندق

هيمن امللف اإليراني على اجتماعات اللجنة 
الكويتية � املصرية املشتركة رغم تعدد القضايا 
التي تضمنها البحث. نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أكد عدم توجيه 
الكويت دعوة للرئي���س اإليراني أحمدي جناد 
بحضور القمة اخلليجية التي تستضيفها الكويت 
14 املقبل. وأوضح الش���يخ د.محمد الصباح ان 
البيان اخلتامي للجنة املشتركة يتضمن تفعيل 

مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
برص���د ملياري دوالر للمش���روعات الصغيرة 

واملتوسطة.
من جهته، حّذر وزير اخلارجية املصري أحمد 
أبوالغيط إيران من ان املواجهة مع املجتمع الدولي 
بشأن امللف النووي عواقبها وخيمة على املنطقة 
ككل، مشددا على ان هناك التزاما مصريا دائما 
بأمن اخلليج. وقال: مصر تقف مع الس���عودية 

ضد أي تهديدات.

بدر السعد

36.7% عائدا على رأس املال 
املس����تثمر، حي����ث جاء ذلك 
على الرغم من األزمة املالية 
العاملية واملشاكل التي أصابت 
القط����اع املصرفي في العالم 
بأضرار كبيرة، واجلدير ذكره 
املنت����دب للهيئة  أن العضو 
العامة لالستثمار بدر السعد 
كان قد أعلن استثمار »الهيئة« 

3 مليارات دوالر في »سيتي 
غروب« على ش���كل أس���هم 
ممتازة في شهر يناير من العام 
املاضي. وقد رصدت »األنباء« 
ترحيبا ملحوظا لدى األوساط 
الهيئة،  االستثمارية بخطوة 
مؤكدين انها تعزز الدور املهني 
واالستثماري الذي تقوم به في 

التفاصيل ص33إدارة استثماراتها.
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