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شرطي أصيب في املواجهات مع أنصار املعارضة اإليرانية خالل اشتباكات ذكرى عاشوراء أمس )أ.پ(

مجلس الوزراء يحيل »المرئي والمسموع« إلى »القانونية« بصفة االستعجال.. والبراك: ملتزمون ببيان »اإلنقاذ«  .. و الطبطبائي يطالب العبداهلل باالستقالة ..  و»الداخلية« تحذّر من نشر التحقيقات السرية

األغلبية النيابية ليست »بّصامة« وإذا لم تتحول 
الكويت من »ورشة كالم« إلى »ورشة عمل«

 فلن تستطيع الحكومة االستمرار
االستجواب حق دستوري..  لكن الحفاظ 

على جديته واجب      ص22 - 24

نائ��ب رئي��س التحري��ر املدي��ر الع��ام الزمي��ل عدن��ان الراش��د والزميل 
)متين غوزال(حسني الرمضان يتابعان جانبا من الندوة

كنت ومازلت وسأظل رافضا للتعسف 
ضد أي أحد وسأظل أدافع عن حق أي 
متهم في الدفاع عن نفسه، خصوصا 
أننا في دولة مؤسسات. من جانبه، 
نفى النائب مسلم البراك أنه تطرق 
الى قضية الطلب من القضاء احلكم 
الفضائية،  بإغالق قناة »س���كوب« 
مشيرا الى أنه ال ميلك ان يطلب هذا 
األمر من القضاء. وشدد على ضرورة 
االلتزام ببيان جلنة اإلنقاذ الوطني وما 
ورد فيه، مطالبا وزير اإلعالم بإغالق 
قناة »سكوب« وان تصدر احلكومة 
بيانا تعتذر فيه للشعب وكذلك بإقالة 
وزيري اإلعالم والداخلية. من جهته، 
طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزير 
اإلعالم أيضا باالستقالة. هذا وحذرت 
الداخلية أمس اإلعالميني من  وزارة 
نش���ر أو تس�����ريب التح���قيق���ات 

السرية.

وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 
العب����داهلل الذي كان حاضرا اجتماع 
جلنة الظواهر السلبية الدخيلة على 
املجتمع، وناقش معها ملف الوحدة 
الوطني����ة. وأكدت املص����ادر ان قرار 
استجواب العبداهلل لم يكن نهائيا إمنا 
طرح من أجل التشاور على ان جتمع 
اآلراء في اجتماع الحق يعقد مس����اء 
اليوم لتأكيد السيناريو املطروح أو 
تغييره. وأمس أكد رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ان تصريحه السابق 
الذي انتقد فيه إجراءات إلقاء القبض 
على اجلويهل لم يكن دفاعا عنه أو عما 
قام به، بل كان موجها الى اإلجراءات 
األمنية املبالغ فيها خ����الل اعتقاله. 
وأش����ار الى أنه صرح س����ابقا بذات 
التوجه عندما شعر بوجود تعسف 
ضد النائب����ني د.ضيف اهلل أبورمية 
وم.خالد الطاحوس وغيرهما. وأضاف: 

مريم بندق - حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
فيما جدد مجلس الوزراء تأكيده 
على اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة 
بحماية الوحدة الوطنية وإحالته مساء 
أمس مشروع قانون بإجراء تعديالت 
على قانون املرئي واملسموع إلى اللجنة 
الوزارية القانونية بصفة االستعجال 
إلقراره في اجتماع مقبل متهيدا إلحالته 
ملجلس األمة، تسارعت اخلطى النيابية 
الداعية لتفعيل املس����اءلة السياسية 
ضد أعضاء احلكومة بش����كل حثيث 
لتوازيها سلس����لة م����ن االجتماعات 
التنس����يقية بدأت من����ذ صباح أمس 
استهلها أعضاء »الشعبي« باجتماع في 
مكتب النائب أحمد السعدون باملجلس. 
مصادر مطلعة أبلغ����ت »األنباء« ان 
النواب تداولوا جميع السيناريوهات 
املطروح����ة، حي����ث كان األقرب الى 
التطبيق الذهاب باجتاه اس����تجواب 

)متين غوزال(وزير النفط واإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل في مجلس األمة أمس

75 عامًا 
من الشـقاء

 إلى الـرخاء    ص2
بقلم اللواء

جاسم علي المنصوري

ماضي الهاجري
أكدت مصادر نيابية مطلعة أن عددا من النواب 
قرروا تقدمي طلب لعقد جلسة خاصة ملناقشة 
اقتراح زيادة ع����الوة األبناء وبدل اإليجار بعد 
مناقشة جدولة املديونيات في 5 يناير املقبل. 
وقالت املصادر النيابية ل� »األنباء« إن احلكومة 
ليس لديها مانع من زيادة عالوة األبناء، مشيرة 
إلى أن هناك تنسيقا حكوميا حول ذلك خصوصا 
في ظل موجة الغالء التي يعيشها العالم واألزمة 

االقتصادية التي أملت بجميع دول العالم.

أعلن رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي 
أن وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي أبلغه بنية احلكومة التقدم بطلب عقد 
جلسة خاصة األربعاء املقبل ملناقشة تقرير جلنة 
الشباب والرياضة البرملانية بشأن تعديالت قانون 
الرياضة. وأشار اخلرافي إلى أن رئيس اللجنة 
النائب مرزوق الغامن أبلغه كذلك بأن عشرة نواب 
يرغبون في تقدمي طلب للغرض ذاته، موضحا 
أن الوزير العفاس����ي وعد بتوجيه رسالة إلى 
املجلس بشأن اجللسة اليوم االثنني. من جانبه، 
قال النائب الغامن إن طلب عقد اجللسة جاء بعد 

التنسيق املسبق مع اجلانب احلكومي.

 إشارات حكومية بالموافقة 
على زيادة عالوة األبناء

جلسة خاصة لمناقشة تعديالت 
قانون الرياضة األربعاء المقبل

الدور على وزير اإلعالم
في »األنباء« اليوم

ندوة »األنباء« حول االستجوابات ومرحلة ما بعد 
صعود رئيس الوزراء المنصة والمطلوب 

من السلطتين في ظل التطورات األخيرة )2 ـ  2(

د.عزب: إنشاء مقر ألندية الليونز 
في الكويت قرار بأيدي الكويتيين.. 
ودعاة لـ »األنبـاء«: هذه النوادي 
ص17 يهودية  ماسـونية  حركة 

128 أسـماء  تعلن  التربيـة 
الفنييـن  الموجهيـن  مـن   
ورؤسـاء األقسـام اجتـازوا 
ص7 »اإلشـرافية«   مؤجـل 

األنباء  االقتصاديـة

لالسـتثمار  صفقـة  »بيتـك«: 
العقاري المباشـر في شيكاغو  
بقيمة 242 مليار دوالر    ص37

اإلمـارات توّقـع  صفقة مع 
كونسـرتيوم كـوري لبنـاء 
بقيمـة  نوويـة  مفاعـالت 
ص42 دوالر   مليـار   20.4

المسلم: جميع حقوق دائني 
»دار االستثمار« مضمونة ولم 
نطلب أي خفض في القيمة 
الشـركة  أصول  وتحويـل 
تمثل  التـي  اللجنـة  إلـى 
ص41 الدائنـة      إيران: قتلى وجرحى بينهم نجل شقيق البنـوك 

الموسوي  في اشتباكات »عاشوراء« 
 طهران � وكاالت: اتفقت املصادر الرس���مية واملعارضة على 
عنف ودموية االشتباكات التي جتتاح إيران منذ أيام وأسفرت 
أمس عن مقتل علي موس���وي جنل احد أشقاء الزعيم املعارض 
مير حسني موس���وي. وبذلك يرتفع عدد ضحايا املواجهات مع 
الشرطة في ذكرى عاشوراء أمس الى خمسة قتلى بحسب املواقع 
اإلصالحية، إضافة الى إحراق عدد من السيارات اخلاصة وأخرى 

التفاصيل ص 44تابعة للشرطة بحسب املصادر الرسمية.

التفاصيل ص  3 ـ 5 و9

الجويهل أمام النيابة: لم أسع إلى زعزعة أركان النظام االجتماعي في البالد ص 9


