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البسطويسي: جناح ثورة 
25 يناير سيجبر إيران 

على تغيير سياستها
49 في املنطقة

يـنــعــى

يو�سف مطلق الــزايــد
بمزيد من الحزن والأ�سى فقيدتهم المغفور لها باإذن اهلل تعالى

المرحومة/ ح�سة اإبراهيم الهنيدي
اأرملــة اأخيـه/ �سعـود مطــلــق الــزايــد

و�سيوارى جثمانها الرثى اليوم الثنني املوافق 2011/5/23

 يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا يف مقربة ال�سليبخات

تقبــل التعــازي

للرجال: المن�سورية - قطعة 1 - �سارع 13 - منزل 17- » ديوان الزايد« - ت : 22522079 - 22528456

للن�سـاء: م�ســــرف - قطعة 3 - �سارع 57 - منزل 16 - مقابل ثانوية م�سرف للبنات - ت : 25386255/6

إرجاء مناقشة استجواب رئيس الوزراء إلى 29 اجلاري وتكليف جلان وزارية بتقدمي تقرير عن مدى دستوريته من عدمها

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء علي الراشد أن مجلس الوزراء 
سيتعامل مع االس���تجوابني املقدمني 
لس���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد وفقا للدستور والقانون، 
وقالت مصادر وزارية ل� »األنباء« إن 
الش���يخ ناصر احملمد لم  استجواب 
يعرض للنقاش في جلسة أمس، حيث 
كلف املجلس اللجان الوزارية املختصة 
بدراسة مضامينه ومدى دستوريتها 
من عدمها على أن يرفع تقرير متكامل 

للمجلس األحد املقبل 29 اجلاري.
وعلى صعيد اس���تجواب الشيخ 
أحمد الفهد قالت املصادر إنه س���تتم 
إحالة محوري »الرياضة« و»املجلس 
الدس���تورية،  إلى احملكمة  األوملبي« 
مع احتف���اظ الفهد بطلب اإلحالة إلى 
اللجنة التشريعية. وقرر املجلس أيضا 
إحالة زيادة ال� 50 دينارا إلى احملكمة 
الدستورية عقب توصية وزير املالية 
مصطفى الش���مالي املتضمنة ضررا 
كبيرا على احلالة املالية للدولة. وقال 
الراشد إن املجلس وافق على مشروع 
مرس���وم بتعيني املستش���ار فيصل 
املرشد نائبا لرئيس محكمة التمييز 
واملستش���ار راش���د يعقوب الشراح 
رئيسا حملكمة االستئناف واملستشار 
محمد إبراهيم بوهندي نائبا لرئيس 
محكمة االستئناف. وأعلن الراشد أن 
مجلس الوزراء وافق على مش���روع 
مرس���وم بتجديد تعيني صبحي املال 
نائبا للمدير العام للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة 

مساعد ألربع سنوات.

إحالة ضابط صف بـ»الدفاع«  إلى التحقيق مريم بندق
لالشتباه بانتمائه خللية أو شبكة جتسسية

اليمن: صالح يغتال املبادرة اخلليجية

علم����ت »األنباء« من مصادر 
عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع 
أنه متت إحالة ضابط صف يدعى 
ح.ب ويعمل في القوة البحرية 
الى استخبارات اجليش للتحقيق 
معه على خلفية االش����تباه في 
ضلوعه باالنتماء خللية أو شبكة 

جتسسية. 
ولفتت املص����ادر الى أنه مت 
العثور على رس����ائل واردة في 
هاتفه احملم����ول تنص على ان 
هناك اجتماعا مهما في الشاليه 

»الفالني« أو في أحد جواخير ك�بد.  
الرسائل  ان  الى  وأشار املصدر 
وردت من عدة أرقام وأغلبها ترمز 
الى رموز مختلف����ة يعتقد أنها 
شفرة بني هذه األطراف، مبينا ان 
املتهم ظهرت عليه معالم الثراء 
الفاحش فجأة.  وأكد املصدر ان 
التحقيق سيكشف ما إذا كان هذا 
العسكري متورطا أم ال، مشيرا 
الى ان هناك وساطات من عدد 
من النواب إلطالق سراحه لكنها 

باءت بالفشل.

عبدالهادي العجمي

صنعاء � وكاالت: فيما أعلن 
اليمن���ي علي عبداهلل  الرئيس 
صالح أنه لن يوقع على املبادرة 
اخلليجية التي تنص على اتفاق 
انتقالي إال بحضور املعارضة إلى 
القصر اجلمهوري، رغم توقيع 
ممثلي حزب املؤمتر الش���عبي 
الع���ام احلاكم وحلفائ���ه، أفاد 
شهود بأنه مت مساء أمس إجالء 
الوس���يط اخلليجي في األزمة 
اليمنية وديبلوماسيني غربيني 
بينهم سفير الواليات املتحدة في 
صنعاء بواسطة مروحيتني بعدما 

حاصرهم مئات من املس���لحني 
املوالني للرئي���س اليمني داخل 

السفارة اإلماراتية في صنعاء.
وتعقيبا على ذلك، قالت مصادر 
الديبلوماسيني  إن  ديبلوماسية 
اخلليجيني والغربيني فش���لوا 
في إقن���اع صالح بتوقيع اتفاق 
لنقل السلطة مؤكدة: »لقد فشل 

االتفاق«.
وقال ديبلوماسي خليجي إن 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
قد تسحب مبادرتها حلل األزمة 

التفاصيل ص51 ٭نتيجة لذلك. التفاصيل ص 6 - 8 ٭ التفاصيل ص5 ٭

قدم النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد 
هايف ومبارك الوعالن أمس اس���تجوابا 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ج���اء في ثالثة محاور. واس���تند 
النواب املس���تجوبون الى قضايا وردت 
في مادة املساءلة تتعلق باإلضرار باألمن 
الوطني الكويت���ي وبعالقات الكويت مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 
انحياز السياسة اخلارجية للحكومة نحو 
النظام اإليراني. واستند املستجوبون في 
احملاور الى مت���ادي احلكومة في إعطاء 
تسهيالت للعمالة اإليرانية بكثافة ولوظائف 
هامشية ثم اإلخالل بالتزامات الكويت مع 
دول »التعاون« خصوصا خالل »الفتنة« 
في البحري���ن وتخفيف احلكومة من أثر 
اكتشاف شبكة التجسس اإليرانية. وجاء في 
االستجواب أيضا ان رئيس الوزراء تغاضى 
عن تورط وس���ائل اإلعالم الكويتية في 
إثارة الفتنة البحرينية والتحريض عليها 
باإلضافة الى تغاضيه عن اتخاذ إجراءات 
قانونية رادعة جتاه إساءات صدرت بحق 
بعض ق���ادة دول مجلس التعاون. وقال 
رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي انه 
ابلغ رئيس احلكومة باالس���تجواب وقام 
بإدراجه على جدول أعمال جلسة 31 اجلاري. 
وأضاف اخلرافي خالل حديثه للصحافيني 
في مجلس األمة ان توقيت االس���تجواب 
غير موفق وكان بإم���كان النواب تأخير 

تقدميه.

عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
 هادي العجمي ـ رشيد الفعم

د.وليد الطبطبائي ومبارك الوعالن ومحمد هايف بعد تقدميهم صحيفة االستجواب لعالم الكندري        )متني غوزال(

مجلس الوزراء: إحالة محوري »الرياضة« و»األوملبي« إلى »الدستورية«
الطبطبائي وهايف والوعالن يستجوبون رئيس الوزراء عن اإلضرار باألمن الوطني

اخلرافي: توقيت استجواب احملمد غير موفق

»الوطني« مستاءة من توقيت االستجواب
علمت »األنباء« من مصادر مقربة من كتلة العمل 
الوطني ان الكتلة أعربت عن استيائها من توقيت 
تقدمي استجواب رئيس الوزراء، مبينة انه سيؤثر 

على استجوابها الذي قدمته الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد، اذ 

ان االستجوابني مت ادراجهما في جلسة واحدة في 31 
اجلاري. وقالت املصادر انه بتقدمي هذا االستجواب 
هناك احتماالن، األول مناقشتهما في جلسة واحدة، 

األمر الذي قد يؤدي الى خلط األوراق وسرعة تناول 
االستجواب ومحاوره وحدوث صفقات في التصويتات، 

واالحتمال الثاني هو ان يؤدي االستجواب ذو احملاور 
احلساسة واخلطيرة، خاصة انه يتعرض للسياسة 

اخلارجية وعالقات الكويت بدول اجلوار، الى خيارين 
إما حل مجلس األمة أو استقالة احلكومة، وفي كال 

األمرين لن تتمكن »الوطني« من الوصول لهدفها وهو 
صعود الفهد الى املنصة وتفنيد محاور استجوابها. 
وأشارت املصادر الى ان ثمة انقساما بني النواب من 
جهة توقيت تقدمي االستجواب حيث كان أحد النواب 
لديه اعتراض على التوقيت وكان يفضل ارجاءه، اما 
آخرون فكانوا مصرين على تقدميه في هذا التوقيت.

محمد العصيمي: أشد أعداء 
السلفية من يقوم بقتل املدنيني 

من املسلمني واملعاهدين 
32باسم السلفية زورًا وبهتانًا

فجر السعيد:
أنا ضد الثورات 

بشكل عام ومع االستقرار 
57على أي وضع يكون


