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 «إال الدستور» تتصّيد «وزيرًا مؤثرًا» الستجوابه
 مجلس الوزراء يبحث مالحظات «عدم التعاون» اليوم.. و«العمل الوطني» تطالب رئيس الحكومة باالستقالة.. وروال تؤكد: المستهدف المحمد شخصيًا

 الجيمـاز لـ «األنبـاء»: إغالق مصفاة الشـعيبة فـي أبريل 
لمـدة ٤٤  يومًا إلجراء عمليات الصيانـة الدورية  ص٤٦

 «دار االسـتثمار» تتفق مع اللجنة التنسيقية على تعيين «ديلويت» 
ص٤٧  قانونيـاً   مستشـاراً  وأوفـري»  و«أالن  ماليـاً  مستشـاراً 

تتقـــدم بخال�ص �لعـــز�ء و�أ�سدق �ملو��ساة �إىل

عـائــلة �لـمـــرزوق �لكـر�م

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لــوفـاة  فقيدها �ملغــفــور لـــه  بــاإذن �هلل تـــعـــالــى

�لعم/ خــالـد يـو�سـف �لـمــرزوق

�أ�ســــــرة مـــاج�سـتيـــــــك بــــــال�ص

للدعــــــايـــــة و�لإعــــــالن

 «األزرق» يتعرض لظلم الحكم األسترالي.. 
  ويخسر من التنين الصيني بهدفين!  ص٥٩ 

 لقطة رآها اجلميع إال احلكم األسترالي بنجامني ويليامز حيث جتاوزت كرة بدر املطوع خط املرمى بكامل محيطها

 العودة: حظر نقل محتجزي غوانتانامو
   إلى أميركا يعّقد وضع أبنائنا المحتجزين

 بشرى الزين
  وصف رئيس اللجنة الكويتية للدفاع عن معتقلينا في غوانتانامو احملامي 
خالد العودة توقيع الرئيس األميركي باراك أوباما على مشروع قانون يحظر 
نقل احملتجزين الى الواليات املتحدة األميركية حملاكمتهم بأنه يأتي ضمن 
مسلسل التراجعات املستمرة في سياسته حول املعتقل. وأضاف العودة، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، ان أوباما أصبح «كالبطة العرجاء» لعدم قدرته 
على تنفيذ سياسته نظرا لوجود أغلبية جمهورية في الكونغرس األميركي. 
وأشار الى ان أوباما لم يرفض هذا القانون ولم يعده الى الكونغرس، عازيا 
التوقيع الى احتمال وجود صفقات سياسية بني أوباما وصقور اجلمهوريني 
أو أنه استسلم وال يستطيع االستمرار في مطالبته بإغالق املعتقل، ومتنى 
ان تقوم اإلدارة األميركية بتصحيح مسارها وتقف بشجاعة من أجل تنفيذ 
ما وعدت به خالل احلملة االنتخابية. ورأى ان هذا التوقيع إضافة الى وقف 
ميزانية نقل ١٤ محتجزا باعتبارهم األكثر خطورة الى أميركا من شـــأنه ان 

يعقد األمور أكثر بوجه إطالق سراح أبنائنا املعتقلني. 

  مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي

  تدشـــن كتلة «إال الدستور» غدا 
املرحلة اجلديدة من عملها خالل الفترة 
املقبلة بعد االتفاق على اعتماد أجندة 
نهائية خلط السير النيابي املعارض 
أثناء االجتماع املوسع الذي تعقده 
في مجلس األمة. مصـــادر مطلعة 
أبلغت «األنبـــاء» ان الكتلة مصرة 
على التصعيد السياســـي، معتبرة 
ان نتيجة التصويت على كتاب عدم 
التعاون كانت فـــي صاحلها، األمر 
الذي يســـتدعي االستمرار في نهج 
«إال الدستور». وأضافت املصادر ان 
جناحا معارضا للتصعيد في الكتلة 
يدفع باجتاه التريث واالنتظار حلني 
«تصيد» فرصـــة مواتية على أحد 
الوزراء املؤثرين الستجوابه وإحراج 

احلكومة من جديد.
  وأمـــس، أصدرت كتلـــة العمل 
الوطني بيانا شددت فيه على ضرورة 
متسك الســـلطة التنفيذية باحترام 
الدستور «وعيوننا مفتوحة تراقب 
أعمالها عن قرب ولن نتردد في تفعيل 
واجبنا الرقابي في محاسبة املسؤول 
ضمن اآلليات الدستورية املتاحة». 
وطالبت «العمل الوطني» احلكومة 
بضرورة تطبيق ما ورد في املذكرة 
التفسيرية للدستور حول استقالة 
رئيس الـــوزراء إذا ما مت جتريحه 
النائبة  سياسيا. من جانبها، قالت 
د.روال دشتي: الظاهر ان عدوى عدم 
احترام الدميوقراطية وقرار األغلبية 
وطي صفحة االستجوابات انتقلت 
الوطني»  فـــي «العمل  الى زمالئنا 
وبيانهم الصادر يؤكد ان شـــخص 
سمو رئيس الوزراء هو املستهدف 
واملقصود. من جانـــب آخر، يعقد 
مجلس الوزراء اجتماعه االعتيادي 
األســـبوعي مســـاء اليوم برئاسة 
الوزراء الشيخ ناصر  سمو رئيس 
احملمد. مصادر وزارية رفيعة أبلغت 
«األنباء» ان االجتمـــاع على الرغم 

من أنه اعتيادي وفي موعده إال أنه 
سيكون غير اعتيادي في مضمونه 
والقرارات املتوقعة تأسيسا على تعهد 
ســـمو رئيس الوزراء بفتح صفحة 
جديدة عنوانهـــا التعاون اإليجابي 
مع اجلميع. وأوضحت املصادر ان 
احلكومة ستعمل على حتقيق مزيد 
من التقارب وستمد يد التعاون الى 
مجلس األمة لتقريب وجهات النظر 
حول العديد من القضايا، مشيرة الى 
ان الثوابت الدستورية ال خالف عليها، 
داعية الى مراعاة أهمية الفصل بني 
اختصاصات كل سلطة وعدم التدخل 
املستمر في اختصاصات وصالحيات 
السلطة التنفيذية. وكشفت املصادر 
عن ان ســـمو رئيس الوزراء طلب 
من اللجنـــة الوزارية الثالثية التي 
تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الدولة لشؤون  االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير الدولة لإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد ووزيري شؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ومجلس 
األمة د.محمد البصيري إعداد تقرير 
حول املالحظات التي طرحها النواب 
خالل جلستي االستجواب والتصويت 
على طلب عدم التعاون التخاذ قرارات 
إصالحية لكل القضايا التي حتتاج الى 
ذلك، مشددة على ان رئيس الوزراء 
عازم على ذلـــك انطالقا من قناعة 
راسخة لدى احلكومة مبواصلة العمل 
بروح املسؤولية لتحقيق االستقرار 
املطلوب إلجنـــاز القوانني املطلوبة 
وعلى رأسها قانون آلية متويل خطة 
التنمية واالنتهاء من إجراءات تنفيذ 
قرارات مجلس اخلدمة املدنية اخلاصة 
بإقرار زيادات ماليـــة للعاملني في 

بعض اجلهات احلكومية.
  واختتمت املصادر موضحة ان 
جدول أعمال جلسة اليوم ال يوجد 
عليه موضوع زيـــادات القانونيني 
في «الفتوى والتشـــريع» واإلدارة 
العامة للتحقيقات واإلدارة القانونية 

ببلدية الكويت. 

الوحيـد «النفـط»  عمـال  خيـار  اإلضـراب   الهمـالن: 
   فـي مواجهة العبث بسـلّم األجـور والمرتبـات ص ٣٢ 

 سعد المعطش أمينًا لرابطة الكتاب الصحافيين الخليجيين ص ٣٣

 السودان: الجنوب يختار اليوم.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

 «الكهرباء»: صـرف مكافـأة «األعمال الشاقـة» للعاملين 
فـي محطـات التوليـد نهايـة ينايــر الجـاري  ص٢٧

 البلديـة تضبـط بيـن ٣٥ و٤٥ طنـًا مـن اللحوم 
ص٣٧   والبــط والـدجـاج والقبقـب الفـاسـد  

 إيران تعلن قدرتها على إنتاج شـرائح وقضبان الوقود النووي  ص٥٤

الوحيـد «النفـط»  عمـال  خيـار  اإلضـراب   الهمـالن: 

 في «األنباء» اليوم 

 التفاصيل ص٣٥ 


