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Al-Anbaa Tuesday 14th December 2010 - No 12480يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 8 من محرم 1432 ـ 14 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 أحمد الفهد: أنجزنا 
مشـاريع  من   ٪٢٥
التنمية.. والخطة لن 
باالضطرابات  تتأثـر 
السياسـية ص٤٣

مـن  تطلـب   «اإلعـالم» 
وسائل اإلعالم عدم انتقاد 
األمـر األميـري واحترام 
إثارة  عن  والبعد  القانون 
عن   تنشـره  فيما  الفتنـة 
ص٨  األخيـرة   األحداث 
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 الحكومة ترّحب باالستجواب والمحمد يواجهه ٢٨ الجاري
 مصدر حكومي لـ «األنباء»: عدد النواب المؤيدين للسـرية والرافضين لطلب عدم التعاون سيكون «مفاجأة» للمستجوبين
 نأسـف بشـدة لعدم االمتثال للتعليمات المباشـرة والواضحة من صاحب السـمو في لقائه مع رؤسـاء التحرير

 رئيس الوزراء يصعد المنصة في جلسة سرية رغم أن نية المساءلة «عدم التعاون» والطلب جاهز من اآلن!

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا النائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. محمد الصباح خالل جلسة مجلس الوزراء أمس 

 استجواب رئيس الوزراء عن انتهاك
  أحكام الدستور والتعدي على الحريات

احلكومة تعمدت تعطيل أعمال 
مجلس األمة عبر افقاد النصاب 
لبعض اجللسات لغرض رفع 
النائب د.فيصل  احلصانة عن 

املسلم، األمر الذي يعتبر هدرا 
ملبدأ احلصانة املوضوعية للنواب 
أمر يتحمل مســـؤوليته  وهو 
السياسية رئيس الوزراء بصفته، 

واعلـــن رئيس مجلـــس االمة 
جاسم اخلرافي ان االستجواب 
ادرج على جدول أعمال جلسة 

٢٨ اجلاري.

 قدمه البراك والحربش والمال من محور واحد

 النواب د. جمعان احلربش ومسلم البراك وصالح املال بعد تقدميهم صحيفة االستجواب إلى أمني عام مجلس األمة عالم الكندري 

 الرجعان: رفع الحد األقصى للمرتب في التأمين  إغالق مكتب «الجزيرة»  في الكويت 
 فيما أغلقت شبكة اجلزيرة اإلخبارية مكتبها في منطقة حولي وأطفأت األساسي إلى ١٥٠٠ من أول أبريل المقبل

أنواره مساء أمس تنفيذا لقرار وزارة اإلعالم بسحب اعتماد ترخيصها 
ومنع مراســـليها ومصوريها من ممارســـة أي نشاط في الكويت، أبدت 
الشـــبكة اإلخبارية أسفها لهذا القرار مؤكدة أنها ملتزمة باالستمرار في 

تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن. 
  مـــن جانبها، قالت اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيني انها تلقت 
مبزيد من األسف نبأ قرار احلكومة الكويتية إغالق مكتب قناة اجلزيرة 
وســـحب التراخيص واالعتماد املمنوح ملراسليها. وترى اللجنة أن هذا 

القرار ضربة حلرية اإلعالم والتعبير. 

 صرح مدير عام املؤسســــة العامــــة للتأمينات االجتماعية فهد 
الرجعان بأن مجلس ادارة املؤسســــة فــــي اجتماعه املنعقد االحد 
املاضــــي قرر املوافقة علــــى رفع احلد األقصــــى للمرتب اخلاضع 
للتأمني األساسي من ١٢٥٠ د.ك إلى ١٥٠٠ د.ك شهريا، على أن يعــمل 
بهــــذا احلد اعتبارا من ٢٠١١/٤/١ ومن ثم فال يســــري احلد املذكور 
إال على املوجودين في اخلدمة بهذا التاريخ، وال يشــــمل من انتهت 

خدمتهم قبل ذلك. 
 

É¡eó≤J π°UGƒJ

ÚH Égõ«“h

á«àjƒµdG ∞ë°üdG

ó©°üdG πc ≈∏Y

(29-28) áëØ°U

É¡eó≤J π°UGƒJ

ÚH Égõ«“h

á«àjƒµdG ∞ë°üdG

ó©°üdG πc ≈∏Y

(29-28) áëØ°U

 انتحاري ستوكهولم املفترض 
تيمور عبدالوهاب 

 وزير اخلارجية اإليراني السابق 
منوچهر متكي

ستوكهولم   انتحاري 
وعد «قاعدة» العراق 
وكان  بالهجـوم 
  له أعـوان   ص٤٦

 نجاد يقيل متكي 
صالحي  ويعّيـن 
مشرفًا على الخارجية 
اإليرانيـة  ص٤٦

 «بلومبرج»: «اتصاالت» 
تقتـرب مـن اقتراض 
١٢ مليار دوالر إلتمام 
صفقـة «زيـن»  ص٣٧ 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
  ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
  قـــدم النواب مســـلم البراك 
ود.جمعــــان احلربش وصالح 
املال أمس اســــتجوابا لســــمو 
رئيس مجلـــس الوزراء الشــيخ 
نـــاصر احملمد بصفته، وجاء 
في ١٣ صفحة ووقع في محور 

واحد فقط.
  وارتكــــز االســــتجواب في 
انتهــــاك احكام  محوره علــــى 
الدستور والتعدي على احلريات 
العامة، مشددا في ديباجته على 
ان الناس احرار بالفطرة ولهم 
آراؤهم وأفكارهم وهم احرار في 
الغدو والرواح فرادى ومجتمعني 
وفي التفرق والتجمع مهما كان 
عددهم مــــا دام عملهم ال يضر 

باآلخرين. 
  واعتبـــر االســـتجواب ان 

 مريم بندق
  أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
سيصعد املنصة ملناقشة االستجواب في جلسة سرية 
٢٨ اجلاري «ولــــن يطلب التأجيل». وقالت املصادر: 
بالرغم من التيقن من ان الهدف من االستجواب هو 
تقدمي طلب عــــدم تعاون مع رئيس الــــوزراء إال ان 
احلكومة ترحب باالستجواب وسوف تتعامل معه وفق 

األطر الدستورية والقانونية باعتباره حقا دستوريا 
لكل نائب، مشيرة الى ان األغلبية النيابية من النواب 
العقالء واحلكماء يؤيدون السرية ويرفضون طلب 
عدم التعاون املتفق على تقدميه عقب جلسة املناقشة 
واجلاهــــز من اآلن. وعن عدد هــــؤالء النواب أجابت 
املصادر: العدد أكثر بكثير من العدد املطلوب، وسيكون 
مفاجأة للمستجوبني. وأعربت املصادر عن األمل في ان 
ينظر النواب الى أداة االستجواب مبعناها الدستوري 

الراقي في ظل ما أعلنه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من انه لن يكون هناك حل ملجلس األمة 
«الذي سيكمل سنواته األربع»، معربة عن أسفها لعدم 
االمتثال للتعليمات املباشرة والواضحة من صاحب 
السمو. وكشفت املصادر عن ان هناك عددا كبيرا من 
النواب الراغبني في التحدث تأييدا لرئيس الوزراء، 
الفتة الى ان الكويت ستجتاز هذه األزمة وسينتهي 

االستجواب عند حدود املنصة. 

 التفاصيل ص٦ـ٩ 

 التفاصيل ص٥ 

 «السكنية»: توزيع ٣٢٧ قسيمة في مدينة صباح األحمد 
السكنيـة للمخصص لهم حتى تاريخ ٢٠٠٠/٦/٤  ص١٩ 

 الروضان: الزيادات المالية لجميع العاملين في «التربية» 
بالبنوك في يناير بأثر رجعـي من أبريل الماضي   ص١١ 

 التفاصيل ص٦  التفاصيل ص٤ 


