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الـرفاعـي:  أنـور 
ت  طـا مخطـو
السـادة  معرض 

كويت«  »صحارى  العنجري:  نبيلة 
للغولـف معلم سـياحي تنموي 
ومقصـد رياضي حضـاري  ص 24

ضـاري الفهد »فارس« يمسـك 
والفروسية  الصيد  نادي  بناصية 
نحو االنتصارات واأللقاب  ص 25

الرفاعية  أصيلة وتعود للقـرن الـ 18 ص26 و27

مجموعة المبادرات الوطنية تطرح تصور المثلث 
الذهبي لتطوير منطقة جليب الشيوخ  ص30 و31

»القضاء األعلى« يعارض ادعاء األفراد مباشرة أمام »الدستورية«
مؤمن المصري ـ ماضي الهاجري

رفض مجلس القضاء األعلى االقتراح النيابي لتعديل قانون انشاء احملكمة الدستورية 
الصادر عام 1973 جلهة الس���ماح جلميع االش���خاص الطبيعيني واالعتباريني في رفع 
الدعوى بعدم الدس���تورية أمام احملكمة الدس���تورية بدعوى أصلية )مباشرة(، حتى 
لو لم تكن هناك قضية مطروحة أمام احملاكم تتعلق بالنص املطعون في دس���توريته 
بحي���ث ُيكتفى بأن يكون لرافعها مصلحة ش���خصية مباش���رة في هذا الطعن وحلقه 
ضرر من جراء تطبيق قانون أو الئحة بسبب إهدارها للحقوق واحلريات العامة التي 

كفلها الدستور.
وكانت النائبتان د.روال دشتي ود.أسيل العوضي قد تقدمتا بطلب تعديل بهذا اخلصوص 

في اعقاب اجلدل الذي دار حول الضوابط الشرعية للمرأة في مجلس األمة.

وق���ال مجلس القضاء إنه يتفهم احلكمة املتوخاة من اعداد االقتراح ولكنه يرى انه 
م���ن االوفق االبقاء على النص احلالي بصورت���ه الراهنة، واضاف »املجلس« انه أخذا 
بع���ني االعتبار ان االنظمة املختلفة واملطبقة ف���ي دول العالم التي تأخذ مببدأ الرقابة 
على دس���تورية التشريعات كانت ماثلة امام املشرع عند وضع النص احلالي، فانه قد 
آثر املش���رع ان يسنت طريقا وسطا محددا وسائل استنهاض اختصاص احملكمة تأخذ 
به معظم الدول في هذا الشأن، فلم يكتف بطريق الدفع الذي يبدى أمام مختلف احملاكم 
حتى اذا ما تبينت جديته أحالت األمر الى احملكمة الدس���تورية، وامنا اضاف الى ذلك 
ح���ق أي محكمة اذا تراءى لها عدم دس���تورية نص الزم للفص���ل في النزاع املطروح 
عليها، ووجود شبهة بعدم دستوريته، في ان توقف الدعوى وحتيل األمر الى احملكمة 
الدس���تورية للفصل في املسألة الدس���تورية، وتابع »املجلس«: كما اجاز لذوي الشأن 

الطع���ن على احلكم الصادر من محكم���ة املوضوع بعدم جدية الدفع أمام جلنة فحص 
الطعون باحملكمة الدستورية فاذا تراءى لها استقامة احلكم في هذا الشأن على اسبابه 
أيدته واذا وجدت شبهة ظاهرة بعدم دستوريته احالته الى احملكمة الدستورية بكامل 
هيئتها للفصل فيه، مكتفيا املش���رع بهذه الوسائل خشية ان تؤدي اباحة حق الطعن 
املباش���ر الى اساءة اس���تعماله، مبا يكدس القضايا امام احملكمة الدستورية ويعوقها 
عن التفرغ ملهامها اجلسام، وما عسى ان يؤدي اليه ذلك من وقف نظر جميع القضايا 
املوضوعية أمام احملاكم مبختلف انواعها ودرجاتها حتى تفصل احملكمة الدس���تورية 
في الدعاوى الدس���تورية املرفوعة اليها، عالوة على ان االصل هو مراعاة كل القوانني 
واللوائح الحكام الدستور الى ان يثور خالف جدي بشأن عدم دستورية اي نص منها 

عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته على احملكمة للبت فيه.

االستجوابات إلى لجان التحقيق أو ديوان المحاسبة
الميع والخرينج يطالبان الحكومة بالمواجهة.. والعدوة: استجواب رئيس الوزراء حول أم الهيمان قائم.. والحرس الوطني: ال عالقة لتدريباتنا بما يجري على الساحة  المحلية

)محمد ماهر(بشائر األمطار نشرت التفاؤل في البالد أمس  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا النائب األول للرئيس اإليراني محمد رضا رحيمي

المؤمن لـ »األنباء«: شبه تفاهم بين الكويت 
والعراق بخصوص الحقول النفطية المشتركة

بيان عاكوم
أكد س���فيرنا في العراق علي املؤمن ل� »األنباء« أن هناك شبه تفاهم 
بني الكويت والعراق بخصوص احلقول النفطية املشتركة، موضحا أنه 
تلمس طرحا فنيا من العراقيني بخصوص هذه احلقول. وأضاف السفير 
املؤمن ان اجتماعا سيعقد االربعاء املقبل بحضور فنيني كويتيني وعراقيني 
للتفاوض حول املوضوع، مبينا انه مت االتفاق على االحتكام لطرف ثالث 
لتقييم هذه احلقول. واستطرد: ان وكيل وزارة النفط العراقية وعد مبنح 

الكويت فرص توقيع عقود ملشاريع استثمارية في العراق.

»المركزي« يطالب البنوك
 بتفاصيل حول ميزانية 2010

.. و»أجيليتي« للطعن »ضد االحتيال« 

زكي عثمان
ان  مطلعة  مص��ادر  قال��ت 
البن��ك املركزي اص��در تعميما 
جدي��دا مؤخ��را يطال��ب في��ه 
البن��وك احمللي��ة عن��د تق��دمي 
ميزاني��ة 2009 املجمعة بإرفاق 
تصور مليزاني��ة 2010 اجلديدة 
املعلوم��ات  بع��ض  متضمن��ة 
األولية حول التوقعات اخلاصة 
بأداء العام اجلديد، وايضا حجم 
احملفظة االئتمانية ومدى التعثر 
لدى عم��الء كل بنك واخلطوط 
ملواجهته��ا. من جهة  العريضة 
اخرى حصلت »أجيليتي« على 
مدينة  ف��ي  محاكمتها  تأجي��ل 
أتالنتا بوالية جورجيا األميركية 
ما قد يش��ير إل��ى نيتها الطعن 
بدعوى االحتيال ورفع األسعار 
املقامة ضدها ف��ي جورجيا أو 
ف��ي م��كان آخر ف��ي الواليات 

املتحدة )انظر ص 42(.

انفلونزا اخلنازير من خالل الرد 
على املستجوبني وكشف احلقائق. 
أما النائ���ب خالد العدوة، فأكد أن 
خيار استجواب رئيس الوزراء حول 
قضية تلوث أم الهيمان ال يزال قائما 
في حال لم تلتزم احلكومة مبعاجلة 

القضية في التاريخ احملدد.
في الوقت نفسه، أجرى سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
محادثات رسمية مع النائب األول 
للرئيس اإليراني محمد رضا رحيمي 
ووصف احملمد العالقات بني البلدين 
بأنها وطيدة وتاريخية، هذا ويعود 
احملمد إلى البالد صباح اليوم على 
أن يغادرها بعد الظهر إلى ايطاليا. 
من جهة ثانية، استبعدت مديرية 
التوجي����ه املعن����وي في احلرس 
الوطني على لسان العقيد محمد 
الفرحان أمس »وجود أي رابط بني 
التمارين والتدريبات التي تنفذها 
الوطني بالتعاون  قوات احلرس 
مع شركة التطوير االميركية وما 
الس����احة احمللية من  يدور على 

احداث«.

حسين الرمضان
مع بشائر األمطار التي هطلت 
على البالد أمس، س���عت اطراف 
سياسية عدة وطوال عطلة نهاية 
االسبوع باجتاه تطويق تداعيات 
االستجوابات ال� 4 املقدمة للحكومة 
وتخفيف تأثيرها على العالقة بني 
السلطتني. وفي هذا االجتاه، حتدث 
مصدر برملاني مطلع ل� »األنباء« 
عن مساع تبذل مع النواب إليقاف 
االس���تجوابات عند حد املناقشة 
الى  واالكتف���اء بإحال���ة بعضها 
جلان حتقيق برملانية ضمن اطار 
التوصيات أو القرارات التي تصدر 
من املجلس بعد نهاية مناقش���ة 
االستجواب. وشدد املصدر على ان 
املساعي التي يبذلها بعض النواب 
اآلن تركز على عدم الذهاب للمدى 
األبعد في املساءلة السياسية، وهو 
طلب طرح الثقة بأي وزير. وأشار 
املصدر الى انه من ضمن احللول 
التي يروج لها النواب الساعون حلل 
االزمة احالة بعض االستجوابات 
الى ديوان احملاسبة بعد االنتهاء 
من مناقشتها لفحصها والتحقق 
مم���ا ورد في محاوره���ا، على ان 
يقدم تقاري���ره عنه���ا للمجلس 
في وقت الح���ق. وفي اطار ردود 
الفعل النيابية، طالب النائب غامن 
امليع سمو رئيس مجلس الوزراء 
واعض���اء حكومته مم���ن قدمت 
في حقهم اس���تجوابات مبواجهة 
االستحقاق الدستوري أو الرحيل، 
مشيرا خالل تصريحه الصحافي 
الى ان الكويت أصبحت مشلولة 
بس���بب عدم قدرة احلكومة على 
مواجهة املساءلة السياسية. من 
جهته، شدد النائب مبارك اخلرينج 
على ضرورة حتصن الوزراء من 
االستجوابات كما حتصنوا من مرض 

إنشـاء  إجراءات  بدأنـا 
للمتفوقين  ثانويتين  أول 

تنفيـذ المرحلة األولى 
تطبيق  مشـروع  مـن 
اإللكترونـي  التعلـيم 
الثانوية المدارس  في 

ص4

ص10

اقتصادية  مشـاريع 
واسـعة  مسـتقبلية 
اآلسيوية الدول  في 

وزيرة التربية 
د.موضي الحمود  لـ »األنباء«:

مدير إدارة آسيا وإدارة 
أفريقيا بالوكالة في »الخارجية« 

السفير محمد الرومي 
في حوار مع »األنباء«:

د.موضي احلمود

السفير محمد الرومي

د.صادق أبل

األنباء  االقتصادية

أمين سر بنك الكويت الدولي 
د.صادق أبل لـ »األنباء«: 

المال  سـوق  هيئة  قانون 
الظواهـر  يـدرس  لـم 
السـلبية التـي تنفرد بها 
البــورصــة  ص38 و39

جائـزة  تحصــد  »زيـن« 
المشـغل األول وأفضـل 
عالمـة تجاريـة واالبتكار 
التكنــولـوجـي     ص40

تقريـر  تنشـر   »األنبـاء« 
األسبوعي  لالستثمار«  »المثنى 
عن أداء السـوق: انكماش 
 %5.9 السـوقية  القيمـة 
السلبي  الشـعور  بسـبب 
ص35 للمتـــداوليـن 

التفاصيل ص3

مخطط يوضح أهمية موقع جليب الشيوخحمود الشهري ناصر البرقش

التفاصيل ص2و3و5 و16

ص46إسرائيل: نصدر بضائعنا لكل العرب باستثناء سورية ولبنان  


