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 سالم الشرهان:
   مفاوضات «اتصاالت»

  لتمويل صفقة
   «زين» تبلغ 

  مرحلة متقدمة
 ص٤٣ 

 عائشة الروضان: 
استثناء المعلمين 

الوافدين في بعض 
التخصصات 

  من شرط الخبرة 
 ص٩ 

 جلسة سرية.. تاريخية
 مصادر حكومية: المحمد سـيفّند االستجواب استنادًا إلى مثالب دستورية ووقائع مسـجلة بالصوت والصورة مدعومًا بأغلبية نيابية مريحة

 البراك: إذا كان لدى الحكومة وثائق وحقائق واقعية فلماذا تطلب السرية؟ الحربش: «اإلعالم» أجرت مونتاجًا لفيلم في منزل بالسرة لتجميل صورة الحكومة! الزلزلة  وسلوى ودميثير يتحدثون معارضين لالستجواب والسعدون والمسلم وأسيل مؤيدين 

 الخرافي: علينا أن نتقي اهللا في الكويت.. فبلدنا ال يحتمل وأتمنى أن ينتهي االستجواب بأسلوب صحيح

 (متين غوزال)  حواجز أمام مدخل مجلس األمة استعدادا جللسة اليوم التاريخية وفي اإلطار أحد العمال يثبت حواجز جديدة في املواقف أمام املجلس 

 جتمع كبير من احملامني أمام قاعة محاكمة د.عبيد الوسمي  (الصورة من موقع «اآلن») 

 «الهيئة الوطنية للصحة»  إلى «القانونية الوزارية»

 توجه لمنح مخالفي اإلقامة مهلة لتعديل أوضاعهم 
من منتصف يناير إلى أواخر فبراير أو منتصف مارس

 استمرار حجز الوسمي والجاسم

  مريم بندق ـ حسين الرمضان - حسين الفيلكاوي
  اليــــوم تقــــف احلكومــــة ممثلة 
برئيسها ســــمو الشيخ ناصر احملمد 
أمام حتد جديد في جلســــة تاريخية 
لنظر االستجواب الثامن للمحمد منذ 
توليه املنصب على خلفية احلريات 
العامة. فعلى قاعدة قانونية تتمثل في 
مذكرة أعدتها إدارة الفتوى والتشريع 
حول املثالب الدستورية في االستجواب 
املوجه لرئيس الوزراء، واستنادا الى 
وقائع مســــجلة بالصوت والصورة 
وفي ظل دعم األغلبية النيابية أبلغت 
احلكومة «األكثر ثقة» كما وصفها وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي بأنها ستحضر اليوم ملناقشة 
االستجواب في جلســــة سرية. وفي 
هذا اإلطار كشــــفت مصــــادر وزارية 
لـ «األنباء» عن ان احلكومة ستكون 
مضطرة ـ بعد ان بلغت االستجوابات 
املقدمة لرئيس الوزراء ٨ استجواباتـ  
إلعالن احلقائق كاملة «لن نخفي شيئا 
وسنوضح دوافع هذه االستجوابات 
وأهداف املستجوبني احلقيقية» داعية 
من يدعــــي أن احلكومة أجرت عملية 
مونتاج إلعادة ترتيب الصور وإعادة 

تركيبها الى اثبات ذلك. واستطردت 
املصادر: لسنا بحاجة الى ذلك، فالشواهد 
كثيرة واحلقائق دامغة ولم تعد تخفى 
على أحد، مضيفة: «كفى سكوتا لقد 
فاض الكيل، والكويت اليوم هي األهم».

وتساءلت: «هل األغلبية ميكن ان تكون 
على خطأ واألقلية على صواب؟! طبعا 

هذا مستحيل». 
  وكان مجلــــس الوزراء قد وصف 
في بيانه عقب جلســــته مساء أمس 
األول وألول مرة االستجوابات بأنها 
تخالف الدستور وتضر اضرارا شديدا 

باملصلحة العامة للبالد. 
  هذا وعلمــــت «األنباء» ان النواب 
الراغبني فــــي التحدث تأييدا لرئيس 
الزلزلــــة  الــــوزراء هــــم د.يوســــف 
ود. سلوى اجلسار وخلف دميثير، بينما 
سيتحدث تأييدا لالستجواب كل من 
النواب أحمد السعدون ود.فيصل املسلم 
ود. أسيل العوضي (رغم أن النائبني 
عادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري 

كانا أبديا الرغبة في احلديث).
  وأمس أعلن رئيس مجلس األمة 
جاســــم اخلرافي ان احلكومة أبلغته 
بواســــطة الوزير د.محمد البصيري 
نيتها طلب عقد اجللسة سرية ملناقشة 

االستجواب. وشدد اخلرافي على ان «هذا 
ليس أول استجواب ولن يكون األخير 
وعلينا ان نتقي اهللا في الكويت فبلدنا 
ال يحتمل وعلينا حتاشي خلق الفنت 
واإلميان بالدميوقراطية، وامتنى ان 
ينتهي االستجواب بأسلوب صحيح». 
إلى ذلك، وبعــــد رد «الداخلية» على 
النائب مســــلم البراك ونفيها اتهامه 
لها بعمل مونتاج لشريط ڤيديو حول 
أحداث ديوان احلربش، دخل النائب د. 
جمعان احلربش على خط االتهام عندما 
ذكر ان وزراة االعــــالم قامت بعملية 
مونتاج وترتيب صور ما جرى وإعادة 
تركيبها في منزل بالسرة، معتبرا أن 
ذلك «لن يجمل صورة احلكومة القبيحة 
عند مناقشة االســــتجواب اليوم، بل 
سيزيد طينها بلة». وبدوره عّلق النائب 
مســــلم البراك على تصريح د.محمد 
البصيري حول جلســــة االستجواب 
بقوله: نعم جلسة االستجواب ستكون 
تاريخية بفعل حكومتك السيئ وذلك 
لضرب النواب واملواطنني واســــاتذة 
بالهراوات والســــحل وهدر  اجلامعة 
الكرامات، وتســــاءل البراك: اذا كانت 
احلكومة لديها الوثائق والبراهني فلماذا 

تطلب سرية اجللسة؟

 مؤمن المصري
  وســــط حضور قانوني وإعالمي وطالبي كثيف أمرت 
محكمة اجلنايات باستمرار حجز د.عبيد الوسمي إلى ١٧ 
يناير للمرافعة، وقال د.عبيد الوسمي في مرافعته الشفهية 
أمام القضاء: احتجزت وال  أعلم أسباب حجزي، وسجنت 
وال أعلم مبررات سجني وكل ما قلته كان دفاعا عن احلقوق 

الدستورية  للشعب.
  من جهة أخرى، قررت محكمة التمييز وقف نظر الطعن 
املقدم من قبل محمد اجلاســــم وإعادته الى محبسه وذلك 
حلني الفصل في طلب رد هيئة احملكمة املقدم من قبل دفاع 

سمو رئيس الوزراء ممثال باحملامي عماد السيف.

 أحــــال مجلس الوزراء مشــــروع «هيئة الكويت الوطنية للصحة» إلى جلنة الشــــؤون 
القانونية الوزارية الستكمال دراسة تفاصيله، باعتباره أحد برامج وركائز اإلصالح الصحي، 
حيــــث يعنى بالنظام الصحي اإلداري العام ونظام التأمني الصحي، ونظام االمتثال للنظم 

واخلدمات الصحية الدولية.  

 بشرى شعبان
  علمت «األنبــــاء» من مصادر مطلعة ان 
االجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم للجنة 
الدائمة ملتابعة قضايــــا العمالة الوافدة مت 
إرجاؤه الى ما بعد إجازة عيد رأس الســــنة 
امليالدية، وذلك ملنح مزيد من الوقت للجنة 
الفرعية املنبثقة مــــن اللجنة الدائمة ملزيد 
من الدراسة بشأن وضع الضوابط اخلاصة 

مبنح فترة السماح ملخالفي اإلقامة لتعديل 
أوضاعهم.

  وتوقعت املصادر ان يتم منح هذه الفترة 
من منتصف شــــهر يناير الى نهاية شــــهر 
فبرايــــر أو منتصف مارس، وهذا ما جتري 
دراسته من قبل اللجنة باإلضافة الى الفئات 
العمالية التي سيســــمح لها باالستفادة من 

هذه الفترة. 

 من أجواء االستجواب 

 «التنمية» و«الشـعبي»: نرفض تواجد قوة مسـلحة قرب املجلس: 
أصدرت كتلتا العمل الشــــعبي والتنمية واإلصالح 
بيانني رفضتا فيهما تواجد أي قوة مسلحة قرب مجلس 
األمة، وأضافتا «هذا سيدفعنا لرفض انعقاد اجللسة، 
ولذا نهيب برئيسي مجلس األمة والوزراء للتصرف 

بحكمة وااللتزام بالدستور خاصة املادة ١١٨».
  العنجري يتحدث عن «العمل الوطني» مؤيدًا لالستجواب: 
عقدت كتلة «العمــــل الوطني» اجتماعا ظهر أمس 
في مجلس األمة، حيث جرى االتفاق على ان يكون 
النائب عبدالرحمن العنجري متحدثا بلسان الكتلة 

ومؤيدا لالستجواب.

  سيناريو استقالة النواب يعود مجددًا: عاد أمس احلديث 
عن سيناريو االستقالة اجلماعية لنواب «إال الدستور» 
في حال فشل االستجواب في الوصول الى النقطة 
املرادة له. وتناقلت أوساط نيابية مؤيدة لالستجواب 
ان احلكومة رمبا تنجح في السيطرة على زمام األمور 
وكسب األغلبية، األمر الذي يضع النواب املعارضني 

أمام مسؤولياتهم وما وعدوا به الشارع.
  تخوف من إعاقة النواب: أبدى عدد من النواب تخوفهم 
من وجود احلواجز األمنية التي وزعتها «الداخلية» 
بقصد تعمد إعاقة وصول بعض النواب «بعينهم» 

الى مجلس األمة في الوقت احملدد لهم! 
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 ابراهيم دبدوب   محمد الشايع   مروان بودي  ناصر اخلرافي   فوزية الدريع  مها الغنيم  التفاصيل ص٥

 د. معصومة املبارك 

 معصومـة المبـارك: لجنـة اختيـار مدير 
الجامعـة لـم تـراِع السـرية ولـم تلتزم
   بالمعاييـر العلميـة ممـا يجعـل عملهـا 
  في حكم العدم وبطالن ترشـيحاتها  ص٩

 ٦ شخصيات من الكويت ضمن قائمة
   أقوى ١٠٠ شخصية عربية في ٢٠١٠  ص٤٥ 

 التفاصيل ص٥ ـ ٨ 


