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مجلس األمة وافق على طلب تأجيل استجواب احملمد ملدة سنة ما لم تصدر احملكمة الدستورية قرارها قبل ذلك

»التشريعية«.. في انتظار االستجواب اجلديد للرئيس

)متني غوزال( النواب املعارضون لطلب إحالة استجواب احملمد إلى »الدستورية« ينسحبون من اجللسة      سمو رئيس الوزراء محييا النواب أمس 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

جتاوزت احلكومة أمس معضلة التعامل 
مع استجواب س���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد املقدم من النائبني أحمد السعدون 
وعبدالرحمن العنجري من خالل متكنها من 
تأمني األغلبية الالزمة للموافقة على طلبها 
تأجيل مناقشة االستجواب ملدة سنة كاملة. 
واس���تندت احلكومة بجلس���ة مجلس األمة 
في طلب التأجيل الى طلب التفس���ير الذي 
أحالت من خالله االس���تجواب الى احملكمة 
الدستورية صباح أمس قبل انعقاد اجللسة، 
حيث أجاب احلكوم���ة الى طلبها 37 عضوا 
من أصل احلضور وعددهم 47، فيما رفض 

الطلب عشرة نواب.
وخالل اجللس���ة أبدى عدد م���ن النواب 
اعتراضه���م على الطلب احلكومي معتبرين 
ذلك جتاوزا على املواد الدستورية وتنقيحا 
جديدا لها كما انه مصادرة حلق النواب في 
استخدام األدوات الدستورية، وعّبر النواب 
املعترضون عن آرائهم من خالل االنسحاب 
من اجللس���ة أثناء عملية التصويت. وفور 
انتهاء اجللسة أعلن النائب د.فيصل املسلم 
ان النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبارك الوعالن س���يقدمون استجوابا آخر 
لرئيس احلكومة األح���د املقبل »ان لم يكن 
قبل ذلك«. مصادر مطلعة قالت ل� »األنباء« 
ان احلكومة استطاعت في جلسة أمس العمل 
كفريق متجانس من خالل تبادل األدوار بني 
الوزراء علي الراشد ود.محمد البصيري وأحمد 
املليفي. وأوضحت املصادر ان الرأي املبدئي 
للتعامل احلكومي مع استجواب رئيس الوزراء 
املقب���ل هو اإلحالة الى اللجنة التش���ريعية 

وليس الى احملكمة الدستورية.
وشددت املصادر ذاتها على ان احلكومة 
سوف تستند في طلب اإلحالة الى »التشريعية« 
الى املادة 134 من الالئحة الداخلية للمجلس، 
خصوص���ا ان اللجنة س���بق ان فصلت في 
استجواب س���ابق قدمه النائب سيد حسني 

القالف للوزير أحمد باقر.
النائب م���رزوق الغامن قال من جانبه ان 
اإلحالة الى »الدستورية« تفريغ للدستور من 
محتواه، متمنيا أال يساهم النواب أو الكتل 
النيابية في تقدمي استجوابات تدرج على جدول 
أعمال جلسة 31 اجلاري حتى ال يساهموا في 

خطة احلكومة خللط األوراق.

قانون املساعدات باإلجماع.. مداولة أولى

هل عادت احلكومة إلى املربع األول؟

نص املادة 134 من الالئحة

وافق مجلس األمة في جلسته أمس على 
مشروع قانون بشأن املساعدات العامة بعد 

مناقشته واملوافقة عليه باإلجماع في مداولته 
األولى. وحدد القانون نطاق سريانه على 

األفراد واألسر الكويتية املقيمني في الكويت 
والكويتية التي تعيل أبناءها من غير كويتي 

وذلك في حالة الطالق أو وفاة الزوج أو عجزه 
عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي 

معتمد. وأجاز القانون لوزير الشؤون ان يقرر 
صرف املساعدات لثالث فئات من شرائح 

املجتمع الكويتي وذلك بناء على توصية من 

جلنة املساعدات العامة وأوالها األسرة الكويتية 
التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب 

املساعدة. أما الشريحة الثانية فهي املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي التي تتعرض 
لظروف قهرية تستوجب املساعدة لسبب آخر 
غير وفاة الزوج أو عجزه أو طالقها منه، فيما 

تتمثل الشريحة الثالثة في األيتام مستحقي 
املساعدة الذين توفي والداهم، واألوالد الذين 

ولدوا في الكويت ألبوين مجهولني ممن 
بلغوا سن الـ 21 عاما إلى حني حصولهم على 

الوظيفة أو توافر مصدر رزق آخر أيهما اقرب.

مريم بندق

بالرغم من ان احلكومة اجتازت أمس عقبة جلسة مناقشة االستجواب املقدم 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد فإن التداعيات واملؤشرات الناجتة 

غير مبشرة وقد تعود باحلكومة الى املربع األول قبل سنتني وقبل مواجهتها 
االستجوابات الـ 8. فاألرقام في جلسة أمس تتحدث عن وضع أقل ما يوصف 

به أنه غير مريح للحكومة بعد ان بلغ عدد النواب الذين ميكن ان يقال انهم 
اختاروا جبهة الضد 25 نائبا حيث انسحب 15 نائبا عند التصويت على طلب 
احلكومة إحالة االستجواب الى احملكمة الدستورية ورفض 10 آخرون مقابل 
22 نائبا أيدوا اإلحالة هذا جانب. اجلانب الثاني ان احملكمة الدستورية سبق 

ان ردت على احلكومة في العام 2006 بعدم االختصاص في نظر موضوعات 
ووقائع االستجوابات عندما أحالت اليها استجواب النائب حسني القالف لوزير 
الصحة األسبق واستجواب النائب مسلم البراك لوزير املالية األسبق. ان نهج 

احلكومة أمس معناه ان استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير اإلسكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد غير دستوري أيضا، فما دخل وزير اإلسكان بالرياضة؟!

يقدم االستجواب كتابة للرئيس، وتبني فيه بصفة عامة وبإيجاز املوضوعات 
والوقائع التي يتناولها، وال يجوز ان يقدمه اكثر من ثالثة اعضاء، كما ال 

يجوز توجيهه إال لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب أال يتضمن 
 االستجواب عبارات غير الئقة او فيها مساس بكرامة األشخاص او الهيئات 

أو إضرار باملصلحة العليا للبالد.

دمشق تنفي املعلومات »املفبركة« حول مقبرة جماعية في درعا

متفجرات الشعيبة: احللقة املفقودة في قضية السيارة 
املفخخة تزداد تعقيدًا.. وال أدلة تؤكد تورط سائقي الوانيت

واشنطن تتخذ إجراءات إضافية 
في األيام املقبلة ضد سورية

انها توجهت الى واشنطن »لبحث 
ما ميكننا القيام به«، مضيفة »من 
امللح للغاية ان تتحرك احلكومة 
السورية« حتت طائلة ان يقوم 
املجتمع الدولي ب� »النظر في كل 
اخليارات«. مبوازاة ذلك ناقش 
 س����فراء دول االحتاد األوروبي

ال� 27 في بروكسل أمس احتمال 
الرئيس  فرض عقوبات عل����ى 
السوري بش����ار األسد، على ما 
نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن 
مصدر ديبلوماسي أوروبي أكد 
ان ذلك جاء ألنه »لم يحصل أي 
تغيير في سورية«. في غضون 
ذلك، نفت الداخلية السورية ما 
التلفزة  نقلته »بعض محطات 
ووسائل اإلعالم في سياق حملة 
التحريض واالفتراء والفبركة 
التي تشنها ضد سورية حول 
وجود مقبرة جماعية في درعا«. 
وقالت ان »ه����ذا النبأ عار عن 

الصحة جملة وتفصيال«،  

دمش����ق � وكاالت: في خطوة 
الغربية،  ال����دول  تصعيدية من 
أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية 
الواليات  أن  هيالري كلينت����ون 
املتحدة ستتخذ »إجراءات إضافية« 
»في األيام املقبلة« ردا على قمع 

حركة االحتجاجات في سورية.
اثر  وكانت كلينتون تتحدث 
لقائها وزي����رة خارجية االحتاد 
األوروبي كاثرين اش����تون التي 
وصفت الوضع في سورية بأنه 
»يثير قلقا كبيرا«. وقالت اشتون 

 أمير زكي

التزال أجهزة وزارة الداخلية وحتديدا 
اإلدارة العام����ة ملباحث أمن الدولة تواصل 
جهودها لفك سر وجود مادة متفجرة داخل 
واني����ت كان في طريقه للدخول الى ميناء 
الش����عيبة. وقال مص����در امني مطلع على 

سير التحقيقات ان القضية تزداد تعقيدا، 
خاصة ان التحقيقات املكثفة التي أجريت 
مع الوافدين الذين سبق ان استخدموا هذه 
املركبة املفخخة أكدت عدم علمهم بأي مواد 
متفجرة داخل املركبة، كما كشف اخلبراء 
الذين قام����وا بفحص أجهزة احلاس����وب 
املص����ادرة عن أن الوفدين لم يس����بق لهم 

االتصال بأي شبكة إرهابية، كما لم يسبق 
لهم ومن خالل أجهزتهم ان بحثوا في مواقع 
معنية بتصنيع املتفجرات أو مواقع تروج 
للفك����ر اإلرهابي املتطرف، مش����يرا الى ان 
اخلبراء اكتش����فوا طراف����ة تتمثل في عدة 
محاوالت قام به����ا الوافدون بالدخول الى 

مواقع إباحية.

أطفال سوريون نازحون إلى لبنان يتسلمون املساعدات اإلنسانية في البقيعة    )رويترز(

اقتصاد
أحمد الزبن: وضع قطاع الطيران 

احمللي.. »فوضوي« 
و»اخلطوط الوطنية« حتتاج 

إلى إعادة غربلة شاملة وكاملة 
وبناء من جديد أحمد الزبن

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مسلما الكأس لكابنت الكويت 
)األزرق.كوم( خالد الفضلي  
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يوسف مصطفى لـ »األنباء«: البدو واحلضر
تاج على رأسي وأعرف من وراء هذه احلملة!

تعديل على هيكل »احلرس« في يونيو 
وفريق فني لدعم املجلس األعلى

للمرة اخلامسة.. الكويت بطل 
كأس ولي العهد

بعد إحالته للتحقيق في الشكوى املقدمة ضده من املوظفني

مفرح الشمري

بعدما صرح وزير اإلعالم واملواصالت س���امي النصف صباح 
أمس بأنه ستتم إحالة الوكيل املساعد لشؤون قطاع األخبار يوسف 
مصطفى للتحقيق بعد تس���لمه شكوى من املوظفني في حقه، أكد 
مصطفى ل� »األنباء« أنه مع أي إجراء يراه الوزير مناسبا وانه سعيد 
بتحويل الشكوى للتحقيق حتى يعرف الشعب احلقيقة. وأضاف 
قائال: ان ما ذكر بحقي ما هو اال حملة 
شخصانية يديرها احد مديري القطاع 
ضدي وأنا أعرفه جيدا ألنه ش���خص 
غير منجز ولذلك يلجأ لهذا األسلوب 
للنيل مني بعد تعييني وكيال مساعدا 

لقطاع األخبار.
 وتاب���ع: البدو واحلضر تاج على 
رأسي ولوال اهلل عز وجل ثم دعم البدو 
واحلضر لي ملا أتي���ت لهذا املنصب، 
ولذلك ال ميكن ان أفكر يوما من األيام 
في احلديث عنهم بسوء، شاكرا وزير 
اإلعالم على إحالة الشكوى للتحقيق. 
وذكر انه سيقاضي من وراء هذه احلملة بعد االنتهاء من إجراءات 
التحقيق، مش���يرا الى انه يك���ن كل محبة وتقدير جلميع العاملني 

في قطاعه.

عبدالهادي العجمي

علمت »األنباء« ان قيادة احلرس الوطني س����تعتمد الشهر 
املقبل تعديال لهيكل احلرس. وقال مصدر عس����كري مطلع ان 
التعديل سيشمل بعض الوحدات العسكرية حيث سيتم التوسع 

في بعض الوحدات وتقليص بعضها. 
من جهة اخرى وبرغبة من رئيس احلرس الوطني س����مو 
الشيخ سالم العلي في تأهيل القيادات الوسطى واشراكها في 
صن����ع القرار في احلرس الوطني، اصدر نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد قرارا 
بتشكيل فريق فني يشارك املجلس 
االعل����ى للح����رس الوطني ويكون 
مبثاب����ة مكتب فني له ملعاونته في 
اداء مهمته وتنفي����ذ اختصاصاته 
وحلقة وصل بني منتسبي احلرس 
الوطني وقيادتهم، في خطوة تعد 
العسكرية  سابقة في املؤسس����ات 
تثبت متيز وريادة احلرس الوطني 
ورغبة قيادته العليا في تأهيل ودعم 

منتسبيه.

يوسف مصطفى

الشيخ مشعل األحمد
التفاصيل ص5 ٭

التفاصيل ص10 - 14 ٭

التفاصيل ص47 ٭

صرف مكافآت األعمال املمتازة
ملوظفي »الصحة« األسبوع املقبل

إخالء سبيل سوزان مبارك
 مقابل 24 مليون جنيه

عبدالكريم العبداهلل

أكد الوكيل املس����اعد للش����ؤون املالية باإلناب����ة بوزارة الصحة 
محمد العازمي أنه سيتم صرف مكافآت األعمال املمتازة للموظفني 
والعاملني لكل إدارة قامت بإرس����ال كشوف موظفيها بعد التدقيق 
عليها واملراجعة لتكون مطابقة لإلجراءات املعتمدة من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية. وأضاف، في تصري����ح خاص ل� »األنباء«، أنه بعد 
التدقيق عليها ومراجعتها س����يتم إرس����الها الى البنوك لتكون في 
حس����ابات املوظفني بعد اعتمادها من مكت����ب وكيل وزارة الصحة. 
وتوقع العازمي صرف مبالغ مكافآت األعمال املمتازة لإلدارات التي 
مت االنتهاء منها مطلع األس����بوع املقبل. وحول ما يدور عن العقود 
التي تقوم وزارة الصحة بإبرامها، أشار العازمي الى ان جميع هذه 
العقود تخضع ملوافقات اجلهات الرقابية قبل توقيعها س����واء في 

العهد احلالي أو العهود السابقة.

القاهرة � وكاالت: قرر مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير املشروع 
أمس إخالء سبيل سوزان ثابت قرينة الرئيس املصري السابق حسني مبارك، 
بعد ان تنازلت عن جميع أرصدتها املوجودة في حساباتها في مصر والتي 
تقدر بنحو 24 مليون جنيه، وموافقتها على الكشف عن حساباتها السرية 
في الداخل واخلارج. وقال مساعد وزير العدل جلهاز الكسب غير املشروع 

عاصم اجلوهري في بيان ان سوزان مبارك 
»أقرت ووقعت باملوافقة على كشف جميع 
حساباتها بالداخل واخلارج األمر الذي تكون 
معه ذمتها املالية غير مشمولة بكسب غير 
مشروع والى حني ورود حتريات أخرى أو 
معلومات عن عقارات أو حسابات بالدولة 
أو اخلارج فإن جهاز الكسب غير املشروع 
قرر إخالء س����بيلها على ذمة التحقيقات 
كإجراء طبيعي بعد أن تبني انتفاء مبررات 
احلبس االحتياطي«. من جانبها، وفي أول 
رد فعل على أنباء غي����ر مؤكدة بإمكانية 
العفو عن حس����ني مبارك وأسرته، أكدت 
اللجنة التنسيقية جلماهير الثورة رفضها 

القاط����ع لتلك األنباء، وقالت: »س����نحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو 
سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو 

عن هؤالء املجرمني«.

»تنسيقية الثورة« ترفض قطعيًا العفو عن الرئيس السابق

التفاصيل ص49 ٭

سوزان مبارك

التفاصيل ص 8 ٭

معاش استثنائي ومكافأة استحقاق للعسكريني
أقر مجلس األمة امس االقتراح بقانون في 

شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت 
استحقاق للعسكريني ورجال االطفاء ممن 

انتهت خدماتهم بعد التصويت عليه في مداولته 
االولى. وجاء في املادة االولى من القانون 

»مينح معاشا استثنائيا بقيمة )750( دينارا 
للضباط االمراء من رتبة لواء فما فوق وبقيمة 
)500( دينار شهريا للضباط االمراء والقادة من 
رتبة عميد ممن تقاعد منهم باجلهات العسكرية 

الثالث )الدفاع والداخلية واحلرس الوطني( 
واالدارة العامة لالطفاء ممن طبق عليهم قرار 

البدالت املوحد الصادر بتاريخ االول من يوليو 
2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء 

بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت 
االستحقاق للعسكريني«. ونصت املادة الثانية 

على ان »مينح املذكورون في املادة السابقة 
مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتني ملن لديه 

خدمة فعلية 25 سنة«.

»اجلزيرة« تطلق اليوم أولى 
رحالتها إلى القاهرة..
44 زيارة واحدة ال تكفي

املجلس االستشاري الدولي لـ »الوطني« ناقش التطورات 
37والتحديات اجليوسياسية باملنطقة

عواص���م � وكاالت: بعد انطالق 
الس���فينة اإليرانية »االنتحارية« 
البحرين امس االول  إلى  املتوجهة 
في جولة في املياه اإلقليمية اإليرانية 
الدعم الشعبي اإليراني من  حلشد 
خالل إلق���اء اخلطب والش���عارات 
املعادية للبحرين واململكة العربية 
الس���عودية، قال���ت وكال���ة انباء 
اجلمهورية االسالمية االيرانية امس 
ان »قافلة السفن اإليرانية التي كانت 
تبحر صوب مملكة البحرين أوقفت 
مهمتها«. ونقلت الوكالة عن مهدي 
اقراري���ان منظم القافلة قوله »بعد 
الطلبات املتكررة من جانب السلطات 
بوقف القافلة عقد اجتماع على منت 

السفينة وتقرر وقف القافلة«. 
الى ذلك أعل���ن مجلس النواب 
في البحرين امس قبول اس���تقالة 
األعضاء ال���� 7 املتبقني من جمعية 
الوفاق اإلسالمية في املجلس، وذلك 
بعد قرابة شهرين من قبول استقالة 
11 نائبا للكتلة التي تعتبر من أكبر 
جماع���ات املعارضة الش���يعية في 
اململكة اخلليجية. وفي وقت سابق 
أعلن العاهل البحريني، امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عن حتديد موعد 
التكميلية النتخاب 18  لالنتخابات 
عضوا بديال عن أعضاء الوفاق في 

24 سبتمبر املقبل.

السفينة اإليرانية 
»االنتحارية«  توقف مهمتها
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