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العراق يتهم الكويت بالتدخل في االنتخابات
الجاراهلل لـ »األنباء«: ال تنقالت في »الخارجية« اآلن.. وستتم بين أبريل ومايو

مصادر مطلعة شّككت في التصريح المنقول عن  وزير الخارجية العراقي: زيباري رجل عاقل وصديق للكويت وال يمكن أن يصدر منه هذا الكالم
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»التربية«: تعيين اإلخصائيات 
غير الكويتيات استثناء من الخبرة

خبراء »العدل« يعّلقون العمل حتى 17 الجاري

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان وكيلة وزارة التربية متاضر الس���ديراوي 
ترأست جلنة االس���تعدادات الستقبال العام الدراسي اجلديد 2010 � 
2011، وطلبت ترسية 14 مناقصة خاصة بالصيانة بواقع مناقصتني 
ل���كل منطقة وديوان عام ال���وزارة ومناقصات هدم وبناء 5 مدارس 
قدمية بالتنس���يق مع اللجنة الدائمة للمش���تريات. وقالت املصادر 
انه مت االتفاق على تعيني االخصائيات االجتماعيات غير الكويتيات 

استثناء من شرط اخلبرة بشرط اجتياز املقابلة.

القاهرة � وكاالت: قررت محكمة 
النقض املصرية أمس قبول طعني  
رجل األعمال هشام طلعت مصطفى 
والضابط السابق محسن السكري 
في احلكم بإعدامهما شنقا في قضية 
مقتل الفنانة اللبنانية سوزان متيم 
وإعادة محاكمتهما من جديد. وفور 
إعالن احلكم أمرت إدارة سجن طرة 
باستبدال بدلتي اإلعدام احلمراوين 
ببدلت����ني باللون األبي����ض كالتي 
يرتديها املسجونون احتياطيا ومن 
املرجح ان تستغرق إعادة محاكمة 
مصطفى والس����كري ما يقرب من 
عامني. في سياق متصل، أعلن القائد 
العام لشرطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان وتزامنا مع صدور احلكم في 
مداخلة هاتفية على قناة »احلياة« 
املصرية ان التحريات التي أجرتها 
ش����رطة دبي حول مقت����ل الفنانة 
اللبناني����ة تثبت مبا ال يدع مجاال 
للشك ان محسن السكري هو قاتل 

الفنانة سوزان متيم.

بيان عاكوم ووكاالت
ش���ككت مص���ادر مطلعة فيما نق���ل عن وزير 
اخلارجية العراقي هوش���يار زيباري بان الكويت 
ضمن بعض دول اجلوار التي تتدخل في االنتخابات 
العراقية، وقالت املصادر ل� »األنباء«: زيباري رجل 
عاق���ل وصديق للكويت وال ميك���ن ان يصدر منه 

هذا الكالم.
وكان زيباري قد صرح بأن »إيران والسعودية 
وسورية وتركيا واألردن والكويت تدخلت بدرجات 
متفاوتة قبل االنتخابات«، مبينا ان »التدخل شمل 

الدعم املادي لبعض األحزاب«.
من جهة ثانية، قال وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل: انه لي���س هناك أي تنقالت في الوزارة 
اآلن، الفتا الى ان التنقالت ستتم في موعدها املعتاد 

وال جديد في ذلك. وأضاف اجلاراهلل، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«: ان تنقالت الديبلوماسيني عادة 
ما تكون بني ش���هري أبريل ومايو، وبالتالي ليس 
هناك أي تنقالت في الوقت احلالي. أما بخصوص 
الس���فراء الشاغرة أماكنهم سواء داخل الوزارة أو 
في اخلارج، فقال اجلاراهلل: عند االنتهاء من تنقالت 
الديبلوماسيني سيتم االنتقال للسفراء والذين سيتم 

اإلعالن عن أسمائهم ضمن حركة شاملة.
يذكر ان اإلدارات الشاغرة داخل وزارة اخلارجية 
هي إدارة البحوث واإلعالم وإدارة األميركيتني وإدارة 
املنظمات الدولية وإدارة أفريقيا والتي يش���غلها 
حاليا بالوكالة مدير إدارة آسيا السفير محمد مجرن 
الرومي، أما في اخلارج فينتظر تعيني سفراء في 

الصني وهولندا وأملانيا وتشيكيا.

أسامة أبوالسعود
قررت جلنة اخلبراء في جلس���تها أمس تعليق العمل بجلسات 
اخلبراء ابتداء من األحد 7 اجلاري حتى جلس���ة مجلس األمة 17 منه 
 والتي من املقرر ان تنظر قانون اخلبراء. وقال أحد أعضاء جلنة اخلبراء 
ل� »األنباء« ان الق�رار جاء بناء على طلب خبراء وزارة العدل الذين 
أيدوا تعليق العمل بجميع جلس���ات اخلبراء بكل احملاكم ومختلف 

احملافظات نظرا ملماطلة احلكومة ومجلس األمة في إقرار القانون.

هشام والسكري  خلعا »البدلة الحمراء«

مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت بعد 5 سنوات

»النقض المصرية« قبلت طعنهما وقررت إعادة محاكمتهما من جديد

يستوعب 20 مليون راكب بكلفة 27 مليون دينار وتوجه إلنشاء أكبر مدينة شحن في الشرق األوسط

صورة أرشيفية لهشام طلعت مصطفى خالل جلسات احملاكمة األولى وفي اإلطار محسن السكري

العفاسي بين مطرقة »الظواهر« وسندان النائبات
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

على وقع حتذير جلنة الظواهر السلبية 
لوزير الشؤون د.محمد العفاسي من املماطلة 
في إيقاف مش���اركة الكويت في األلعاب 
األوملبية النسائية لتنافيها مع الشريعة، 
جاء التهديد للوزير باالستجواب من قبل 
النائبة د.أسيل العوضي التي أعلنت رفضها 
ألي وصاية أو متييز ضد املرأة سواء في 
مشاركتها الرياضية أو في أي مجال آخر 
»ملمحة« إلى أن أي استجابة من قبل وزير 
الش���ؤون لتحذير اللجنة قد تفضي إلى 
استجوابه. من جهتها، أبدت النائبة د.روال 
امتعاضها من تصريحات أعضاء  دشتي 
جلنة الظواهر وقالت لألسف إن زمالءنا لم 
يتعظوا من حكم احملكمة الدستورية الذي 

أكد صح���ة عضوية النائبة غير احملجبة 
معتبرة أن تلك املطالبات تنتهك الدستور 
وفي غاية اخلطورة. وحذرت وزير الشؤون 
باتخاذ اإلجراءات الدس���تورية ضده إذا 
اتخذ أي قرار ينتهك الدستور وإذا انصاع 
إلرضاء بعض األط���راف النيابية. وعلى 
صعيد قانون اخلبرة والكوادر اخلاصة 
مبوظفي الدولة حذر احلريتي احلكومة من 
أنه إذا لم تتقدم خالل خمسة عشر يوما 
بتقريرها اخلاص بالكلفة املالية لقانوني 
القضاء، وهيئة الفتوى والتش���ريع، فإن 
سيناريو قانون اخلبراء سيتكرر وستضطر 
اللجنة الى عقد اجتماع على هامش اجللسة 
املقبلة لالنتهاء من القانونني دون الرجوع 

إلى احلكومة.

اللجنة حذّرته من المشاركة في األولمبياد النسائي وأسيل هددته بـ »االستجواب« 

زيادات األطباء غير 
الكويتيين الشهر الجاري

إغالق مصانع الشعيبة 
الغربية األحد المقبل

حنان عبدالمعبود
أعطى وزير الصحة د.هالل 
الساير الضوء األخضر ملديري 
املزيد من  املناط���ق مبنحه���م 
الصالحيات و»الالمركزية« في 
التعيينات والنقل ومتابعة أعمال 
املباني وإعادة التأهيل اخلاصة 
باملستش���فيات. وأكد حرصه 
على ض���رورة الت���زام مديري 
املناطق الصحية واملستشفيات 
باخلفارة ليال. من جانبه، أعلن 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي عن صرف زيادات 
األطباء غير الكويتيني بدءا من 

الشهر اجلاري.

دارين العلي
علمت »األنب���اء« من مصادر 
مطلعة ان وزي���ر التجارة احمد 
اله���ارون قد وّقع أم���س الكتب 
املختصة بتنفي���ذ قرارات إغالق 
12 مصنعا من مصانع الشعيبة 
الغربية كان املجلس األعلى للبيئة 
قد وافق على إغالقها عقب توصية 
»البيئة« بسبب مخالفاتها املتكررة 
لالشتراطات البيئية بدءا من األحد 

املقبل

دانيا شومان
وّقع وزير األشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر 
أمس مشروع مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت 

الدولي بقيمة تصل الى 27 مليون دينار.
وكشف د.صفر عن إمكانية إنشاء مطار جديد 
شمال الكويت. من جهته، أوضح وزير املواصالت 
د.محمد البصيري ان مبنى الركاب اجلديد مشروع 

حيوي ألنه سيس���توعب ما يقارب ال� 20 مليون 
راكب سنويا، وزاد: بعد 5 سنوات من اآلن سيتم 
افتتاح املبنى ولدينا توجه إلنشاء مدينة شحن في 
مطار الكويت ستكون األكبر في الشرق األوسط، 
مؤكدا ان تنفيذ مثل هذه املشاريع سيساهم وبشكل 
كبير في جعل الكوي���ت مركزا ماليا بحلول عام 

.2035

ماكيت ملشروع املطار اجلديد كما عرض في املؤمتر الصحافي أمس
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الحريري: مستعدون لفعل
 أي شيء في مجلس األمن يساعد 
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