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مشرط االستجواب جرح اجلراح

»حصى الشوارع« أسقط بوشهري

المتصاص غضب الشارع بعد احتجاجات 
»اإلرادة« تخلت احلــكــومــة عــن الــوزيــرة 
وجعلتها كبش فداء.. تغول الفساد أكبر من 
قدرات الوزيرة وهذا ما أعجزها عن تطبيق 
غرامات التأخير.. الفساد أكبر من إجناز 
مشاريع التنمية.. »البلد واقف حالها« من 
سنوات.. حاجة ماسة إلى اإلصالح الشامل 

ألن »الترقيع« ما يفيد!!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

 أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن تقدم 10 نواب 
بطلب لطرح الثقة بوزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة 

لشؤون اإلسكان د.جنان بوشهري.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس االمة في جلسته العادية 
االستجواب املوجه إلى الوزيرة من النائب عمر الطبطبائي 

ضمن بند االستجوابات.
وقال الغامن أنه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة 
في جلسة خاصة يوم اخلميس املوافق 21 نوفمبر املقبل«. 
وعقب جلسة االستجواب اعلنت الوزيرة بوشهري تقدمي 
استقالتها من منصبها.وقالت »من هذه املنصة أعلن تقدمي 
استقالتي ألنه مع األسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى 

من احلق«. 
وخــالل جلسة استجواب وزيــر الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح املقدم من النائب رياض العدساني ، وبعد التصويت 
ـــراح إن  على سريتها وحتــولــهــا الــى العلنية ، قــال اجل

االستجواب تطرق الى أمور منظورة أمام القضاء

إي����������ران: ن���ن���ف���ذ ح����ال����ي����ًا اإلج����������راءات 
التعويضية في االتفاق النووي
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ج�����ائ�����زة امل����ع����ل����وم����ات����ي����ة: »ه����اك����ث����ون 
ال����ك����وي����ت« م�����ب�����ادرة وط���ن���ي���ة ت��ه��ت��م 

بالتعليم والتدريب التقني 
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»بيتك«:38.1  مليار دينار إجمالي 
رصيد التسهيالت االئتمانية  

جتاه  قذيفة   50 غزة.. 
يصِعد    واالحتالل  املستوطنات 

تشييع جنازة قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا

قتل شخصان، بينهما ابن القيادي في حركة 
اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية أكرم العجوري، 
في قصف إسرائيلي استهدف منزله في دمشق 
ــادت وكالة األنباء السورية  أمــس، وفــق ما أف

الرسمية.
 وقال جيش االحتالل االسرائيلي ان الفصائل 
الفلسطينية املسلحة اطلقت نحو 50 قذيفة 
صــاروخــيــة جتــاه املــنــاطــق واملــســتــوطــنــات ، 
مشيرا الى ان منظومة القبة احلديدية الدفاعية 

اعترضت نحو 20 منها.
من جهتها حملت فصائل املقاومة الفلسطينية 
في بيان صحفي مشترك االحتالل االسرائيلي 

املسؤولية كاملة عن جرمية اغتيال قائد سرايا 
ــاح الــعــســكــري حلــركــة اجلــهــاد  ــن ــدس اجل ــق ال

االسالمي في املنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.
واكدت ان غرفة العمليات املشتركة لألذرع 
العسكرية لفصائل املــقــاومــة الفلسطينية 
ــى جــرميــة  ــل ـــع ع ـــوج ـــرد امل ـــال »ســتــتــكــفــل ب
الــغــدر الصهيونية بحق احــد قــادة املقاومة 

الفلسطينية«.
وكانت الصحة الفلسطينية قد اعلنت عن 
استشهاد فلسطينيني اثنني واصــابــة سبعة 
آخرين منذ بدء التصعيد على قطاع غزة فجر 

أمس. 

محاكمة  ترجئ  »اجلنايات« 
اجلاري  26 إلى  »البدون«  املعتصمني 

عقدت محكمة اجلنايات أمس رابع جلساتها 
حملاكمة املتهمني باالنتماء لتنظيم محظور 
وتنظيم اعتصامات غير محددي اجلنسية في 

منطقة تيماء وساحة اإلرادة.
وأرجأت احملكمة التي عقدت برئاسة املستشار 
محمد الصانع، محاكمة املتهمني وهم 16 شخصا 
إلى يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 
اجلاري الستكمال املرافعة، فيما رفضت احملكمة 
طلبات قدمها دفــاع املتهمني بإخالء سبيلهم، 
وأمــرت برفع منع السفر عن متهم سبق إخالء 

سبيله وذلك حتى يتلقى العالج خارج البالد.
ــاع املتهمني  وشــهــدت جلسة أمــس تقدمي دف
للمرافعة حيث أكــدوا كيدية االتهامات املسندة 

إلى موكليهم مؤكدين عدم اقترافهم لها، كما أكدوا 
عدم وجود صلة بينهم وبني املتهم األول املتواري 

خارج البالد.
يذكر أن املتهمني أحيلوا للمحاكمة بتهم عدة، 
أبرزها االنتماء لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم 
األساسية وقلب نظام احلكم في البالد وهو ما 
يسمى بـاملجلس التأسيسي للكويتيني البدون 
الذي أعلن املتهم األول عن إنشائه عبر حسابه 
في موقع تويتر، باإلضافة الى تهم االنقضاض 
على النظام فــي الــبــالد وإشــاعــة أخــبــار كاذبة 
واإلســاءة لدول صديقة وتعريض البالد خلطر 
قطع العالقات السياسية معها والتجمهر من 

دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

مؤسسات  إغالق  لبنان.. 
طرقات وقطع  ومدارس 

ــرات االحــتــجــاجــيــة أمــس  ــاه ــظ اســتــمــرت امل
في بيروت وكــل املناطق اللبنانية اذ اعتصم 
ــام عــدد مــن املؤسسات واملــرافــق  املجتجون ام
العامة وقطعوا الطرقات ومنعوا دخول املوظفني 

اليها.
ــرش املعتصمون االرض امـــام قصر  ــت واف
العدل في بيروت ومنعوا القضاة واملوظفني 
واملتقاضني من الدخول واقفلوا كل الطرق التي 

تؤدي الى وزارة العدل ونقابة احملامني.
ونفذ طالب اجلامعة اللبنانية اعتصاما أمام 

مبنى اجلامعة في بيروت وطالبوا بتعزيز دور 
اجلامعة ونــاشــدوا الدولة لتجهيزها مبعدات 
ومختبرات ثم ســاروا باجتاه ساحتي رياض 
الصلح والشهداء وسط بيروت للمشاركة في 

االعتصام املركزي.
ــالب أمـــام وزارة التربية وسط  وجتــمــع ط
ــدارس  ــال طــالب امل انتشار للقوى االمنية وج
ــوارع بيروت واعتصم عــدد من  في مختلف ش
احملتجني امام مبنى شركة الفا لالتصاالت شرقي 

بيروت.

باخلداع  تستمر  إيران  السعودية: 
النووي ببرنامجها  واملراوغة 

استنكرت اململكة العربية السعودية أمس استمرار إيران باخلداع 
واملــراوغــة وتأخرها في توفير املعلومات املطلوبة منها للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية عن برنامجها النووي.
وقال وزير اإلعالم تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة 
األنــبــاء السعودية »واس« عقب اجللسة األسبوعية التي عقدها 
مجلس الوزراء برئاسة امللك سلمان بن عبد العزيز إن مجلس الوزراء 
استعرض جملة من التقارير حول تطورات األحــداث ومستجداتها 
في املنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته اململكة العربية السعودية 
من دعم وتقدير جلهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها 
الستمرار إيــران باخلداع واملراوغة وتأخرها في توفير املعلومات 

املطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي.

وزير الداخلية: االستجواب شخصاني وعبارة عن اتهامات بال أدلةوزيرة األشغال: فخورة مبواجهة استجواب »املقاولني والشركات«


