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عبـدالرزاق الصانـع فقيـد الكويـت   ص5

السلطان لـ »األنباء«: المجلس باق ألربع سنوات والوزراء جميعًا مستمرون
استجواب وزير الدفاع انتهى بتوصيات.. ووزير الداخلية لـ »األنباء«: ملتزم بحماية المال العام وبإذن اهلل سنصل إلى بر األمان .. والطبطبائي يلّوح باستجواب جديد للخالد

اإلى مقام �ساحب ال�سمو اأمير البالد

ال�سيخ/ �سباح الأحمـد الجابـر ال�سبـاح

و�سمــو ولــي الـعـهــد

ال�سيخ/ نـواف الأحمـد الجابـر ال�سبـاح

ورئي�س مجل�س الأمة

ال�سيد/ جا�ســـم محمـــد الخـــرافي

و�سمــو رئيــ�س مجلــ�س الوزراء

ال�سيخ/ نا�سر المحمد الأحمد ال�سباح

عائلتاال�صانع واملرزوق

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يجزيهم خري اجلزاء

منال اأحمد حممد املرزوق

يتقدمون بجزيل ال�سكر والمتنان

ولكل من �ساركهم العزاء بوفاة

فقيدتهم املرحومة باإذن اهلل تعاىل

البرلمان العراقي  يستدعي المالكي لالستجواب 

»األولمبية الدولية« تطالب بإعادة إدارات األندية المنحّلة
وتعديل القوانين الرياضية.. وإال فاإليقاف أول يناير

األردن: الرفاعي رئيسًا للوزراء 
لمعالجة »ثغرات واختالالت« حكومة الذهبي 

»فكر 8« ينطلق برعاية أميرية لبحث التكامل االقتصادي العربي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يرافقه صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل لدى دخول سموهما الفتتاح 
املؤمتر ويبدو رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي
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بغداد ـ وكاالت: قرر البرملان 
العراقي  استدعاء رئيس الوزراء 
نوري املالكي ووزيري الداخلية 
جواد البوالني والدفاع عبدالقادر 
جاسم العبيدي ومسؤولني آخرين 
الستجوابهم اليوم في اتهامات بـ 
»التقصير في حماية املواطنني« 

بعد تفجيرات الثالثاء، وهو ما 
اعتبره املالكي استغالال ألغراض 
انتخابية،  سياســــية ودعايــــة 
متعهدا بإجراء تغيير في اخلطط 
واالستراتيجيات األمنية و»تغيير 
املواقــــع« لعدد من املســــؤولني 

األمنيني.

عبداهلل العنزي
تلقى وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
رسالة من مدير عالقات اللجان األوملبية الوطنية بيري ميرو، 
يجدد فيها مطالبته بإعادة مجالس إدارات األندية املنحلة دون 
تأخير الى مناصبهم الشـــرعية املنتخبة في 2008، مؤكدا ان 
اللجنة األوملبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو إجراءات ميكن 

ان تتخذ من اللجان املؤقتة لألندية بالنسبة للجنة األوملبية 
أو على مستوى االحتادات الرياضية، ومذكرا بأنه إذا لم يتم 
االنتهاء من تعديل القوانـــني الرياضية لتكون متطابقة مع 
مبادئ احلركة األوملبية قبل حلول 31 اجلاري، فإن قرار املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية سيكون نافذا على الفور بتوقيف 

اللجنة األوملبية الكويتية بتاريخ 1 يناير املقبل. 

عواصمـ  وكاالت: بعد تأجيل االنتخابات النيابية العامة وحل مجلس 
النواب، قبل العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني استقالة حكومة نادر 
الذهبي،  وكلف ســـمير الرفاعي بتشـــكيل احلكومة األردنية اجلديدة.  
ونقل بيان عن امللك عبداهلل الثاني قبوله استقالة حكومة نادر الذهبي، 
وتكليفه الرفاعي بتشـــكيل حكومة جديدة »تبني على ما حققه وطننا 
الغالي من إجناز وتقدم، وتعالج ما اعترى املسيرة من ثغرات واختالالت«. 
وطلب العاهل األردني من حكومته اجلديدة تبني إصالحات في القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية واإلعالمية.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - أسامة دياب

شكلت السابقة التي شهدتها املسيرة 
الدميوقراطية خالل جلسة 8 ديسمبر 
اجلاري والتي امتدت حتى ســـاعات 
الفجـــر األولى من صبـــاح امس نقلة 
نوعية في مسيرة العالقة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية بعد مناقشة 4 
استجوابات دفعة واحدة وبشكل تتابعي 
كان اهمها مساءلة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الذي اعتلى املنصة كأول رئيس 
حكومة يواجه االســـتجواب. مصادر 
مطلعـــة جددت تأكيدها لــــ »األنباء« 
ان احلكومـــة باتت علـــى ثقة مطلقة 
بتأييد األغلبية النيابية لسمو رئيس 
الوزراء في أثناء جلسة التصويت على 
طلب عدم التعاون املقررة 16 اجلاري 
وجتاوزه حاجز الثقة، خصوصا بعد 
بيان التأييد الذي أصدره 29 نائبا على 
هامش جلسة أمس األول مبساع بدأتها 
النائب د.روال دشتي وبدعم من عدد من 
النواب ومـــن الفريق الوزاري املكلف 
بالتنسيق، تبعه تأكيـــدات بوجــــود 
7 نواب آخرين يقفون بجانب رئيس 
الوزراء، وما عزز موقف احلكومة وقوته 
انتهاء استجواب النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع بتوصيات نيابية 
ولم يصل لتقدمي طلب طرح الثقة. أما 

فيما يخص وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد، فقد قالت املصادر ان احلكومة 
تقـــوم اآلن برصد ردة الفعل النيابية 
التصويت على طرح  ومقارنة نتائج 
الثقة في استجوابه السابق مع أجواء 
اســـتجوابه احلالي، مرجحة جتاوزه 
هو اآلخر حاجز الثقة وحصوله على 
أغلبيـــة نيابية ولو بفارق ضئيل بني 
املؤيدين واملعارضني. وبينت املصادر ان 
جلسة االستجوابات األربعة ستحول في 
املستقبل دون تسابق النواب على تقدمي 
االستجوابات دفعة واحدة، باإلضافة 
لكونها منحت احلكومة الثقة بنفسها، 
وأكدت ان االستجوابات ليست »بعبع«. 
ورأت املصادر ان نتائج اجللسة انعكست 
إيجابيا على احلكومة والشارع، حيث 
شـــعرت احلكومة باالرتياح، وتقبل 

الشارع األمر بالروح نفسها.
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
أكد من جانبه لـ »األنباء« التزامه بنهج 
الشـــفافية املطلقة حلماية املال العام 
بنسبة 100%، وان هذا االلتزام سيكون 
ماثال أمام اهلل والوطن واألمير واملواطنني 
»وبإذن اهلل ســـنصل الى بر األمان«. 
وأضاف: أقول من حق ممثلي الشعب 
ان يتساءلوا عن مصير أي أموال عامة، 
ونحن كممثلـــني للحكومة من واجبنا 
ان جنيب وجميعنا حماة للمال العام. 

النائب خالد السلطان أكد لـ »األنباء« 
ان قضية حل مجلس األمة من عدمه أمر 
انتهى، مشددا على ان املجلس باق ألربع 
سنوات، وموضحا ان وزير الداخلية باق 
في منصبه وكذلك جميع الوزراء. من 
جانبه قال النائب مرزوق الغامن ان ما 
كنا نطالب به حتقق ولم يعد مقبوال أن 

تتهرب احلكومة من االستجوابات.   
من جهته قال النائب محمد هايف ان 
التأزمي لن ينتهي أو يتوقف وان مدت 
احلكومة يد التعاون فسنصافحها وعلى 
الوزراء تصحيح اخطائهم. من جانب 
آخر، شككت مصادر نيابية في إمكانية 
انعقاد جلسة اليوم املخصصة ملناقشة 
قانون احلقـــوق املدنية واالجتماعية 

للبدون بسبب عدم اكتمال النصاب.
الـــى ذلك، لـــّوح النائـــب د.وليد 
الطبطبائي بتقدمي اســـتجواب جديد 
لوزير الداخلية على خلفية ما وصفه 
بتعسف الوزارة في التعامل مع 6000 
عامل وافد يحملون إقامات صاحلة إال 
أن »الداخلية« تالحقهم بسبب ما يسمى 
بالشركات الوهمية، مضيفا ان جلنة 
حقوق اإلنسان البرملانية ستستدعي 
الوزير ملناقشته في هذه القضية، وهدد 
باالستجواب إذا لم تتراجع الوزارة عن 

تعسفها في هذا املوضوع.

رئيس  دولة اإلمارات في حوار 
مع رئيس مجلس إدارة  »كونا«

اسـتطاعت  الخليـج  دول  زايـد:  بـن  خليفـة  الشـيخ 
بفضل مـا تتمتـع بـه اقتصاداتها مـن مرونة ومـا تملكه 
من قاعـدة اقتصادية قوية أن تتجـاوز الكثير من صعوبات 
األزمـة العالميـة وتحافـظ علـى مسـتوى نمـو مقبول

حــريصون عــلـى أن تكـون قـرارات قــمـة 
مع  ومتناسـبـة  التحـديـات  بمسـتوى  الكويـت 
المتغيـرات والمسـتجـدات اإلقليميـة والدوليـة

التكامل بين دول مجلس التعاون ممارسة مستمرة  ماضية
 في طريقها إلى هدفها النهائي وهو قيام الوحدة الخليجية

عالقـاتنا بالكويت تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى  
وهي دائمـا سباقة في مد يدها إلخوانهـا في المنطقة
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رئيس اإلمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد متحدثا إلى رئيس مجلس 
إدارة »كونا« الشيخ مبارك الدعيج
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