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األنباء  االقتصادية

الساير: عمومية»الوطني« 
توزي�ع  عل��ى  تواف�ق 
و%10  نق����دًا   %40
مجلس  وتنتخب  منح�ة 
ص43 جدي�دًا    إدارة 

الرئيس�ية   4 ال��  المراح�ل 
لتطوير المشاريع التجارية )1( 
تقدمها  الت�ي  الزاوي�ة  عن�وان 
»آيديليتي« لالستشارات أسبوعيًا 
بالتع�اون مع »األنب�اء«      ص41

»مجموعة الساير« توّقع 
اتفاقية مع »نافيس�تار 
إنت�رن�اش�ي�ون�ال« 
ص42 األميركي�ة    

www.alanba.com.kw

عراقيون يخضعون للتفتيش قبل دخولهم مركزا انتخابيا لإلدالء بأصواتهم في البصرة             )أ.ف.پ(

إدارة اخلبراء كما بدت امس خالية من املوظفني

قطب برلماني: انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة غير دستوري
المسلم ل� »األنباء«: حضور أغلبية النواب هو الشرط الوحيد.. وتواجد السلطة التنفيذية »جوازّي«

التفاصيل ص 29-28

مصادر رفيعة ل� »األنباء«: الموافقة على ترشيح
 أي سفير من اختصاص السلطة العليا

 بيان عاكوم
ردت مصادر رفيعة املس���توى على مطالبة 
بعض النواب لوزارة اخلارجية واحلكومة برفض 
تعيني السفير العراقي اجلديد، وقالت املصادر ان 
اي دولة ان كانت العراق او غيرها عندما ترشح 

اس���م سفير لها ُينقل هذا الترشيح الى السلطة 
العليا اي صاحب السمو االمير الذي له سلطة 

املوافقة او عدم املوافقة على الترشيح.
ولفت���ت املصادر الى ان ه���ذا االمر ليس من 
اختصاص وزارة اخلارجية او اي جهة اخرى. 

»الشؤون« تتجه إلحالة 
مبرات خيرية إلى التحقيق

خبراء »العدل« أضربوا.. والحكومة
ال تجد حاًل محددًا لهم حتى اآلن

بشرى شعبان
كش���ف مصدر مسؤول في 
وزارة الشؤون أن الوزارة تدرس 
إحالة عدد من املبرات اخليرية 
إلى إدارة التحقيقات الرتكابها 
مخالفات جس���يمة وانحرافها 
عن االهداف التي اشهرت على 

أساسها.
واضاف ان عددا ال يس���تهان 
به من املبرات اخليرية انحرفت 
بشكل كلي عن أهدافها وارتكبت 
شتى أنواع املخالفات وأصبحت 
تتصرف بشكل مغاير كليا للقوانني 
واألنظمة والقرارات املنظمة للعمل 
اخليري، وبع���د توجيه إنذارات 
عدي���دة له���ذه املب���رات، ارتأت 
إدارة  إلى  الوزارة إحالة ملفاتها 

التحقيقات.

مريم بندق � أسامة أبوالسعود
نفذ خبراء ومستشارو إدارة اخلبراء في وزارة العدل تهديدهم 
وعلقوا النظر في الدعاوى أمامهم حتى 18 اجلاري، علما ان القانون 
اخلاص بهم مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس األمة 16 اجلاري 
واملقرر خاللها مناقشة استجواب وزير اإلعالم. وأعلنت مصادر 
حكومي���ة رفيعة ل� »األنباء« انه حت���ى اآلن ال يوجد حل محدد 
مطروح للخبراء، وأضافت املصادر: ال يوجد اي شيء تبلور حتى 
اللحظة، متوقعة ان يكون مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته 
املقررة )امس( هذا األمر ملا فيه خير اجلميع. وكانت احلكومة قد 
امتنعت في جلسة سابقة عن حضور اجللسة املخصصة لنظر 
القانون املقدم من اللجنة املشتركة من »التشريعية« و»احملاسبة« 

الرتفاع التكلفة املالية للقانون.

الحمود لـ »األنباء«: صرف »كادر المعلم« 
للكويتيين  في »الخاص« بأثر رجعي من 2003

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
وزارة املالية اعتمدت امليزانية املطلوبة لصرف كادر املعلم للمعلمني 
الكويتيني العاملني باملدارس اخلاصة وذلك بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 
موافقة مجلس الوزراء في العام 2003. وقالت الوزيرة د.احلمود في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء«: ان وزارة التربية تقوم اآلن باالجراءات 
املطلوبة لتحويل املبالغ االجمالية للمستحقني الى احلسابات الشخصية 
لهم بالبنوك قريبا جدا. وأكدت الوزيرة انه اعتبارا من تطبيق امليزانية 
ــيصرف لهؤالء املعلمني كادر املعلم شهريا  اجلديدة في 2010/4/1 س
ــت وزارة التربية امليزانية املطلوبة للصرف ضمن بنود  حيث اضاف
ــة التعاقدات الى  ــكيل جلن ميزانيتها. الى ذلك اعتمدت الوزيرة تش
جمهورية مصر العربية برئاسة مدير عام منطقة االحمدي التعليمية 
ــتغادر اللجنة غدا الثالثاء. ومبوجب القرار الوزاري  طلق الهيم وس
ــة اللجنة بعد ان  مت اعفاء وكيلة التعليم العام منى اللوغاني من رئاس

كانت قد رشحت نفسها في قرار رفعته الى الوزيرة.

موسى ابو طفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
قضيتان شغلتا الس���احة السياسية يوم 
امس: االولى انعقاد جلسات مجلس االمة دون 
حضور احلكومة، والثانية متابعة استجواب 
وزير االعالم الش���يخ احمد العبداهلل. فعلى 
صعيد القضية االولى اكد قطب برملاني بارز ان 
االقتراح النيابي بقانون بهذا اخلصوص غير 
دستوري وان النواب يعلمون ذلك وعليه فقد 
طالبوا احلكومة بالذهاب الى احملكمة الدستورية 
ولم يقوموا هم بإحالته الى »الدس���تورية«. 
واوضح القط���ب البرملاني ان ه���ذا االقتراح 
سيلتزم بتعديل مواد الدستور وليس الالئحة 
الداخلية للمجلس، الفتا الى انه حتى لو أقر 
من قبل املجلس فسيكون بحاجة الى االحالة 

الى »الدستورية«.
 في املقابل اكد النائب د.فيصل املسلم احد 
مقدمي االقتراح ان الطلب دستوري والوضع 
القائم حاليا غير دس���ت��وري، وق��ال املسلم 
ل� »األنباء«: ال يجوز لسلطة ان تعطل اعمال 
سلطة اخرى، وأكد ان شرط انعقاد اجللسات 

هو حضور أغلبية األعضاء، كما ان حق حضور 
احلكومة »جوازي« ومن يقل ان عدم حضور 
احلكومة تعطيل ألعمال املجلس فهو بذلك يلغي 

وجود مجلس األمة وهو ما يريده البعض.
 وعودة الى قضية االستجواب، حيث طلب 
النائب د.فيصل املسلم اضافة أسئلة برملانية 
جديدة موجهة للوزير الشيخ أحمد العبداهلل 
الى صحيفة االستجواب. هذا، وعلمت »األنباء« 
أن الكتل البرملانية اختارت النواب املتحدثني 
كمؤيدين لالستجواب. حيث أسندت كتلة التنمية 
واإلصالح هذه املهمة للنائب د.فيصل املسلم في 
حني رجحت كتلة العمل الوطني ان يكون املتحدث 
هو النائب صالح املال، وكذلك اعتمدت كتلة العمل 
الشعبي ناطقها النائب مسلم البراك متحدثا، 
وأضافت املصادر ان النائب فيصل الدويسان 
أعلن استعداده للتحدث مؤيدا لالستجواب، في 
حني كشفت املصادر ان الذين أبدوا استعدادهم 
للحديث معارضني لالس���تجواب هم النواب 
حسني القالف وعدنان املطوع ود.سلوى اجلسار 

ود.روال دشتي. 

بغداد � وكاالت: على وقع عشرات الصواريخ 
واالنفجارات التي أودت بحياة نحو 40 شخصا 
وأكثر من 100 جريح في بغداد وباقي احملافظات، 
توجه العراقيون من بني قرابة 19 مليونا يحق 
لهم االنتخاب الى صناديق االقتراع امس الختيار 
325 عضوا لبرملانهم الثاني منذ سقوط النظام 
البائد، وفيما ش���هدت املراكز االنتخابية إقباال 
جي���دا وصل ال���ى 70% في بع���ض احملافظات، 
ش���هدت النتائج األولية التي صدرت مع البدء 

بفرز األصوات منافس���ة حادة بني ائتالف دولة 
القانون بزعامة رئيس احلكومة نوري املالكي، 
ورئيس الكتل���ة العراقية الوطنية اياد عالوي، 
في وقت توقع فيه محللون غربيون ان عملية 
تشكيل احلكومة ستستغرق وقتا طويال نظرا 
لعدم توقع حصول اي من الفائزين على عدد من 
املقاعد ميكنه من تش���كيلها مبفرده، األمر الذي 
س���يفرض عملية شاقة من املفاوضات لتشكيل 

التحالفات قد تستغرق شهورا.

أعد  »األنباء«:  ل�  المضحي 
بعدم  »البيئ�ة«  موظف�ي 
التوقف حت�ى إقرار كادر 
مالي مناس�ب لهم أسوة 
ص14 »الصناع�ة«    ب�� 

د. صالح املضحي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري

صاحب الس�مو بحث مع رئيس الوزراء اللبنان�ي التطورات 
السياس�ية واالعت�داءات اإلس�رائيلية والقضايا المش�تركة

الحريري: تكثيف االجتماعات التنسيقية بين الكويت ولبنان 
لتحسين أداء البلدين في مجاالت االقتصاد والتجارة واألعمال

ص3

العراق: يوم انتخابي بلون الدم يوقع عشرات القتلى والجرحى
بدء فرز األصوات والمنافسة حادة بين المالكي وعالوي
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اس�تدعاء  »الداخلية«: 
100 نقيب ومالزم أول 
ل�دورات الترقي�ة ص9
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