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خالد الطاحوس يتحدث للصحافيني عن استجوابه 
وأسباب انسحاب »الشعبي« من اجللسة السرية  

تهنئة متبادلة بني الرئيس جاسم اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد 
ل ل األعما )متين غوزال(بعد رفع  استجواب الطاحوس من جدو

Al-Anbaa Wednesday 9th June 2010 - No 12292يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 26 جمادى اآلخرة 1431 ـ 9 يونيو 2010 الـــعـدد:

سالح »السرّية« الحكومي.. فعّال !
الطاحوس عرض مادة استجوابه على الصحافيين بعد االنسحاب االحتجاجي لـ »الشعبي«.. والخرافي تمنى أن تكون جميع جلسات االستجوابات سرية .. والمال: استجواب  الرياضة صيفي وسنناقشه ولو في جلسة سرية   

األمير استقبل المشاركين في أسطول الحرية: نقدر مواقفكم 
في أداء واجبكم اإلنساني لتخفيف معاناة الفلسطينيين ص3

)محمود الطويل(الوزير العريضي مستقبال الزميل عدنان الراشد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس التركي عبداهلل غول

ولي العهد أمام مؤتمر القمة الثالث للتفاعل في إسطنبول: 
االلتزام بمبادرة السالم العربية  يساهم في حل قضية فلسطين    ص4

وزير األشغال اللبناني غازي العريضي لـ »األنباء«:  الموقف النيابي الكويتي من المبادرة 
العربية سبّاق.. ومصلحة لبنان باالمتناع عن التصويت على العقوبات ضد إيران  ص16

»التربية« اعتمدت القرار   رقم »1« الخاص باالمتحانات واإلجازات والدوام   ص10

الحكومة أودعت 160 مليونًا للزيادات 
وبدء الصرف مع راتب يونيو

اتحاد المصارف: مخالفات وشبهات 
»زين«.. البورصة خضراءفي تعديالت »المعسرين« الجديدة

السهم يعود للتداول اليوم 

مريم بندق
كش���فت مصادر حكومية ل� »األنب���اء« ان احلكومة أودعت 
160 مليون دينار لصرف الزيادات واملكافآت املالية اعتبارا من 
ش���هر يونيو اجلاري وبأثر رجعي م���ن ابريل املاضي. وقالت 
املصادر: قامت وزارة املالية باعتماد املبلغ على االعتماد التكميلي 
للميزانية وإيداعه البنك املركزي على ان يقوم خالل هذا االسبوع 

باإلجراءات املطلوبة إزاء البنوك.

صرح رئيس مجلس إدارة احتاد مصارف 
الكويت حمد املرزوق بأن التعديالت اجلديدة 
املزمع إدخالها على مش���روع قانون صندوق 
املعس���رين الذي وافقت علي���ه اللجنة املالية 
واالقتصادية مبجلس األمة واملزمعة مناقشته 
في جلس���ة خاصة اليوم ين���طوي على عدد 
من الش���ب����هات واملخالفات الدستورية التي 
ستجعل الطريق إلى الطعن بعدم دستورية 
القان���ون في حال إق���راره متاحا، عالوة على 

بع���ض املالحظات الفنية واملهنية التي ينبغي تداركها لدى مناقش���ة 
مشروع القانون.

هشام أبوشادي
أنع����ش اإلعالن عن االنتهاء من صفقة »زين � 
افريقيا« وحتويل األموال أمس، البورصة بعد أيام 
سيطر على املؤشر خاللها اللون األحمر. وباملناسبة 
قال الرئيس التنفيذي ملجموعة »زين« نبيل بن 

 سالمة في مؤمتر صحافي أمس ان الشركة قامت بس�داد 4 مليارات دوالر
 ل� 60 بنكا من إجمالي املبالغ التي تسلمتها من ش���ركة »بهارتي« الهندية 
والبالغة 7.8 ملي����ارات دوالر. وأض����اف انه مت إرس����ال جميع البيانات 
التي ط����لبتها ال���بورصة حول الصفقة وانه س����يتم توزيع األرباح على 

املساهمني غدا اخلميس.
من جانبه، اكد رئيس مجلس اإلدارة أس����عد البنوان ان سهم الشركة 

سيعود للتداول اليوم.

حمد املرزوق

التفاصيل ص46 و47 التفاصيل ص45

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
جنح سالح »السرية« احلكومي في 
إزاحة استجواب سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد املقدم من النائب 
خالد الطاحوس من على جدول أعمال 
مجل����س األمة بعد اس����تناد اجلانب 
احلكومي إلى األغلبية النيابية املؤيدة 
له في حتويل جلسة املناقشة أمس الى 
سرية. هذا اإلجراء الالئحي أثار حفيظة 
نواب التكتل الشعبي حيث نفذ األربعة 
أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد 
الطاحوس وعلي الدقباسي ما لّوحوا 
به سابقا وانسحبوا من اجللسة أثناء 
إجراء التصويت على سريتها. وفور 
ظهور نتيجة التصويت مبوافقة 39 
عضوا على حتويل اجللسة الى سرية 
و19 معارضا نادى الرئيس جاس����م 
اخلرافي على النائب الطاحوس العتالء 
املنصة أكث����ر من مرة ونتيجة لعدم 
تواجده في القاعة اعتبر االستجواب 
مزاال من جدول األعمال بحكم الالئحة 
الداخلية. التكتيك احلكومي الذي نفذ 

تنوي طرحها على مادة االستجواب. 
إلى ذلك، قال النائب أحمد السعدون 
انه قد تكون هناك استجوابات أخرى 
قادمة س����واء لرئي����س احلكومة أو 
لغيره من الوزراء، بينما أكد النائب 
مسلم البراك ان استجواب الطاحوس 
سيبقى مستمرا وسيطرح مرة أخرى 
في الوقت املناسب. بعد ذلك عرض 
النائب خالد الطاحوس مادة استجوابه 
على شاش����ة عرض أمام الصحافيني 
تضمنت احصائيات وصورا ومقاطع 
ڤيديو تبني حال����ة ووضع منطقة أم 
الهيمان. وأك����د النائب صالح املال ان 
كتلة العمل الوطني عقدت مساء أمس 
األول اجتماع����ا ق����ررت خالله تقدمي 
استجوابها لسمو رئيس الوزراء خالل 
دور االنعقاد احلال����ي. وقال املال في 
تصريح للصحافيني مبجلس األمة أمس 
ان استجوابنا سيكون »صيفيا« وسوف 
نناقشه اذا قدم حتى لو صوت املجلس 

على مناقشته في جلسة سرية.

في جلسة أمس بخطى ثابتة وواثقة 
حمل رسالة واضحة حول املواجهة 
احلكومية ألي اس����تجواب للرئيس 
مستقبال. رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي قال انه يتمنى ان تتم مناقشة 
جميع االس����تجوابات وطلبات طرح 
الثقة في جلسات سرية »ألننا لسنا 

في ملعب كرة قدم والنقاش ال يتطلب 
حضور اجلماهير«، مش����ددا على ان 
السرية ال تعني افراغا للدستور وإال 
ملا وضعها املش����رع. من جهته، قال 
الناطق الرسمي باسم احلكومة د.محمد 
البصيري ان احلكومة ستوزع على 
التفاصيل ص6- 8وسائل اإلعالم اليوم الردود التي كانت 

التفاصيل ص9


