
هــالل فجحـان هــالل املطريي
�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر يف �ل�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

عائــالت 
املطريي واملرزوق والإبراهيم وال�ساير

يتقدمون بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

ــد �لــجــابــر �ل�سباح ــم �سباح �الأح

نـــو�ف �الأحـــمـــد �لــجــابــر �ل�سباح

جا�سم محمد عبد�لمح�سن �لخر�في

نا�سر �لمحمد �الأحــمــد �ل�سباح

مقام ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري �لبالد

و�سمــــــــــو ولـــــــــــــي �لــــعــــهـــــــد �الأمني

و�سعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

و�سمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

�ل�سيخ/

�ل�سيخ/

�ل�سيد/

�ل�سيخ/

و�ل�سادة �ل�سيوخ و�لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي و�أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي يف �لكويت

ولكل من تف�سل مبو��ساتهم فـي وفاة فقيدهم �لغايل �ملغفـور لـه بــاإذن �للــه تعالـى

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

لم حتسم احلكومة امرها بشأن 
س���يناريوهات مواجهة استجواب 
النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وجاء 
ف���ي محور واحد عن قضية التلوث 

في ام الهيمان.
ومساء امس عقد مجلس الوزراء 
اجتماعه االعتيادي حيث أحيط علما 
باالستجواب وجرت مناقشته حيث 
كل���ف املجلس الوزيري���ن روضان 
الروضان ود.محمد البصيري بدراسة 
الوضع السياسي العام وتقدمي تقرير 
مفصل إلى احلكومة يبني احلالة التي 
يجب ان يك���ون عليها قرار مجلس 
الوزراء وفقا لرص���د ردود األفعال 
النيابية من االس���تجواب. مصادر 
مطلع���ة أبلغت »األنب���اء« أن خيار 
املناقشة في جلسة سرية هو االقرب 
الى التطبيق لدى احلكومة خصوصا 
في حال ضمان االغلبية الالزمة لذلك، 
مؤكدة ان فكرة الذهاب الى احملكمة 

الدس���تورية طرحت للنقاش خالل اجتماع مجلس الوزراء، اال انها التزال محل بحث 
ودراسة، كما ان خيار اإلحالة إلى اللجنة التشريعية مطروح على املستوى النيابي.

النائب خالد الطاحوس وصف اس���تجوابه بأنه انساني من الدرجة االولى في ظل 
االجراءات احلكومية التي جاءت على استحياء في تطبيق القانون على املصانع احمليطة 

باملنطقة التي يقطنها اكثر من 40 ألف نسمة.
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 »بشت« أبوي 
بقلم د.أنس الرشيد ص60

عـايض السهلي: ال نطالب بكـادر جديد للمعلمين  
بل بمساواتهم بنظرائهم  في »التطبيقي« ونأمل موافقة 
السلطتين على مشروع اعتبار التعليم مهنـة شاقـة 

ص18و19

رئيس جمعية المعلمين رّد على استفسارات وأسئلة قراء »األنباء« على مدى 3 ساعات

Al-Anbaa Monday 31st May 2010 - No 12283يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 17 جمادى اآلخرة 1431 ـ 31 مايو 2010 الـــعـدد:

»السرية«  .. أقرب سيناريوهات الحكومة لمواجهة استجواب الطاحوس
خيار الذهاب إلى »الدستورية« ال يزال محل بحث .. واإلحالة إلى»التشريعية«  مطروحة على المستوى النيابي

النائ��ب خالد الطاحوس حامال صحيفة االس��تجواب لدى
دخوله مجلس األمة أمس  األمير استقبل األندية الفائزة بالمراكز الـ 3 األولى لكأس سموه:

يجب أن يكون الجميع يدًا واحدة تجاه الرياضة الكويتية ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الوزير د.محمد العفاسي والشيخ طالل الفهد   ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية والعبي األصفر الفائزين بكأس سموه

صفحات خاصة بمونديال  2010 
في »األنباء« الرياضية )31 ـ 39(

دموع باالك ورونالدو 
وفابريغاس وغاسكوين 

ومارادونا أغرقت المالعب

»زين« في قرار مفاجئ تطلب وقف تداول سـهمها وتشـرع 
فـي تنفيذ إجـراءات إتمـام بيع »زيـن ـ أفريقيـا«  ص46

)متين غوزال(

التفاصيل ص8ـ11

مصادر لـ »األنباء«: الحريري في دمشق اليوم 
دمشق ـ هدى العبود

بعد أيام من عودته من واش���نطن أكدت مصادر موثوقة في العاصمة 
اللبنانية ان رئيس احلكومة سعد احلريري سيزور دمشق اليوم ليطلع 
الرئيس السوري د.بشار األسد على نتائج مباحثاته مع املسؤولني األميركيني 
ولنقل وجهات النظر األميركية من بعض املواضيع املطروحة حاليا، والتي 

يتالقى املوقفان اللبناني والسوري حول كيفية مواجهتها.


