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انقسام نيابي حول لجنة القيم
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

يستمع النواب اليوم لرسالة صاحب السمو األمير من خالل رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي أثناء االجتماع املوسع وغير الرسمي الذي سيعقد في مكتب 
اخلرافي ظهر اليوم. مصادر نيابية قالت لـ »األنباء« ان االجتماع سيبحث العديد 
من القضايا الطارئة على الساحة السياسية مؤخرا وأهمها االنتقاد النيابي احلاد 
خالل اجللسات األخيرة للقمة العربية واأللفاظ والعبارات التي مست بعض الدول. 
وأشارت املصادر ذاتها إلى ان االجتماع سيتطرق كذلك إلى ما حدث من تراشق 
نيابي ـ نيابي في جلســــات مناقشة اخلطاب األميري ورفع احلصانة. وشددت 
على ان نوابا سيطالبون الرئيس بضرورة تفعيل الالئحة الداخلية فيما يخص 
العقوبــــات املفروضة على النواب في حال تخطيها، وتغليظها بحيث تصل إلى 
حد احلرمان من حضور اجللســــات. وأضافت ان اتفاقا بني بعض النواب جرى 
اإلعداد له إلنشاء جلنة برملانية للقيم تكون مهمتها فرض عقوبات على النواب 
املتجاوزين لالئحة. وفي املقابل، أكدت املصادر ان بعض النواب عارضوا هذا األمر 
وشددوا على ان الالئحة الداخلية كافية لضبط اجللسات. مصادر مطلعة قالت 
لـ »األنباء« ان كتلة العمل الشــــعبي التي اعتادت مقاطعة مثل هذه االجتماعات 
متيل إلى مقاطعة لقاء اليوم ايضا وإن حضرت فسيمثلها عضو واحد هو النائب 
علي الدقباســــي . وفي هذا اإلطار، قال النائب د.يوسف الزلزلة لـ »األنباء« انه 
سيقدم اقتراحا لتعديل الالئحة بشكل يتيح للرئيس اتخاذ اإلجراء املناسب ضد 
النائب املتجاوز لالئحة دون شرط الرجوع الى املجلس ألخذ موافقته وأيدته في 
ذلك د.معصومة املبارك. وحول قضية األولويات أعلن أمني سر املجلس النائب 
دليهــــي الهاجري ان مكتب املجلس قرر تكليــــف نائب الرئيس عبداهلل الرومي 

وفريق العمل معه بوضع أولويات املجلس من جديد.

راتب شهرين لـ 378 موظفًا
 في لجنة ترشيد »الكهرباء«

»المواصالت«: 17 ألف هاتف تعود 
للخدمة في مشرف األسبوع المقبل

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء أن 
ديوان اخلدمة املدنية وافق على طلب الوزارة صرف راتب شهرين 
لـــــ 378 موظفا كانوا يعملون ضمن جلنة ترشــــيد الكهرباء واملاء 
التي يرأسها الوزير د.بدر الشــــريعان. وقالت املصادر إن الديوان 
وافق على منح كل موظف 100 دينار كويتي عن كل شهر موضحة 
أن الوزارة كانت قد خاطبت في وقت ســــابق ديوان اخلدمة املدنية 
لصرف رواتب ثالثة أشهر لهؤالء املوظفني إال أن الديوان وافق في 
رده على الوزارة على صرف راتب شهرين فقط على أن يتم الحقا 

النظر في شأن الشهر الثالث.

فرج ناصر
أكد الوكيل املساعد لقطاع خدمات املشتركني بوزارة املواصالت 
م.راشد امليع في تصريح خاص لـ »األنباء« أنه سيتم إعادة اخلدمة 
الهاتفية ملنطقة مشرف بالكامل خالل األسبوع املقبل. وقال إن مقاول 
الوزارة يشرف اآلن على أعمال إعادة تشغيل اخلدمة وبإشراف فريق 
عمل يقوم بإعادة اخلدمة إلى سابق عهدها. ومن جانبه كشف مصدر 
مســــؤول بوزارة املواصالت أنه سيتم خالل األسبوع القادم إعادة 

حوالي 17 ألف خط للخدمة.

مكتب المجلس كلف الرومي من جديد برئاسة فريق إعداد األولويات

العثور على 9 رفات في مقبرة جماعية
أعلـــن رئيس جلنة حقـــوق اإلنســـان البرملانية د.وليد 
الطبطبائي العثور على 9 رفات مت اكتشافها في احدى املقابر 
اجلماعية، سيتم البحث فيما إن كانت تعود إلى املفقودين 
املسجلني لدى جلنة األسرى، الفتا الى وجود 270 مفقودا لم 

التفاصيل ص7يتم التوصل إلى رفاتهم حتى اآلن.
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األنباء  االقتصادية

ماجد العجيل

جديـدًا  رئيسـًا  العجيـل  ماجـد 
لمجلس إدارة »برقـان« و4 مليارات 
دوالر قاعدة أصول البنك وإجراءات 
جديـدة إلدارة المخاطـر        ص 36

هدى القبندي: ضوابط »التجارة« 
المعارض  في مجـال تنظيـم 
العقارية خفضت نسـبة الغش 
ص44        %90 والتدليـس 

تأكيدًا لما نشرته »األنباء«: 
االسـتثمارية«  »التمديـن 
مليون   98 بـ  ربحًا  تتوقع 
دينار من بيع حصتها في »أهلي متحد«        ص37

»أمالك القابضة« تدشـن شراكة 
عالميـة مع شـركتين صينيتين 
في مجال حفر اآلبار واإلنشاءات 
ص44 التحتيـة       والبنيـة 

الشـيخ محمـد 
الجـراح رئيسـًا 
إدارة  لمجلـس 
»الدولـــــي« 

وأنـور بوخمسيـن نائباً للرئيس وحميد الرشيد عضواً منتدباً     ص37
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بالأملـا�س وال�صاعات 

الثمينة باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5 املباركية

 )متين غوزال(الشيخ د.محمد الصباح ود.محمد البصيري لدى مغادرتهما املجلس امس

سيدات مصريات أثناء تظاهرهن أمام مجلس قضاء الدولة 
احتجاجًا على منع 25 سيدة من التقدم بطلبات ليصبحن 
قاضيات في فبراير الماضي     )أ.پ(

عراقيون يرفعون أنقاض األبنية التي دمرتها تفجيرات بغداد أمس بحثا عن ناجين          )أ.ف.پ(
نشطاء لبنانيون يهتفون احتجاجا على اقتراحات زيادة ضريبة على القيمة المضافة 
)رويترز( الـ »تي ڤي آ« وشعارهم: »يا رغيف الخبز رح نشتقلك«!    

جرافات »اإلزاالت« تقتحم سكراب أمغرةإنشاء محكمة »أسواق المال«

القاهرة: اعتقال 70 متظاهراً من »6 أبريل« 
تدوير مديري مساجد الجهراء والعاصمة والفروانية

»الشؤون«: ال بديل عن »الميكنة«

ر من محاولة اختطاف العملية االنتخابية عالوي يحذِّ

التفجيرات تخترق إجراءات بغداد 
األمنية وتوقع أكثر من 200 ضحية

لبنان: »البلدية« تسابق الزمن 
والقيادات تستنفر كوادرها

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل واألوقاف املستشار راشد احلماد قرارا وزاريا بإنشاء 
»محكمة أسواق املال« تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن 
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية. ونص 
القرار على إنشــــاء هذه احملكمة باحملكمة الكلية، وتتألف من 
دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية، ويكون مقرها قصر 
العدل بصفة مؤقتة حلني إعداد مقر مناسب ودائم لها، وُتنشأ 
بهذه احملكمة نيابة خاصة تسمى نيابة سوق املال تختص دون 

غيرها بالتحقيق واالدعاء في اجلرائم التي تختص بنظرها 
محكمة أسواق املال والطعن في األحكام الصادرة فيها، ويلحق 
بهذه احملكمة والنيابة اخلاصة بها العدد الكافي من املوظفني 
واإلداريــــني والكتابيني الالزمني ملباشــــرة أعمالها وتزويدها 
بأجهزة احلاسوب اآللي واملعدات واألدوات الكتابية الالزمة. 
وقامت وزارة العدل مبخاطبــــة اجلهات احلكومية املختصة 
ذات الصلة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير جميع املتطلبات 

املالية واإلدارية اخلاصة بتشغيل هذه احملكمة.

بداح العنزي
حددت جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدولة األسبوع املقبل موعدا للبدء بإزالة 

املواقع غير املرخصة في سكراب أمغرة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن 
رئيس اللجنة األمنية الفريق محمد البدر قد 
اجتمع امس مع كل من وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ونائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
والعضو عبداهلل العنزي ومدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح، حيث مت خالل االجتماع 
عرض املقترحات املتعلقة مبنطقة جليب 

الشيوخ وإثارة وحتريك الدعاوى اجلزائية 
على املخالفني بحيث تقوم البلدية بالتعاون 
مع أمالك الدولة بدراســــة حتميل املواطن 

املخالف قيمة إزالة التعديات.
وقال املصــــدر إن االجتماع تطرق إلى 
موضوع األدراج والساللم في السكن اخلاص، 
حيث متت اإلشارة إلى أن احلكومة ستقوم 
بوضع احللول وأنه ســــيتم عمل دراســــة 
من املجلس البلدي والبلدية بالتنسيق مع 
جلنة اإلزاالت تتضمــــن احللول املقترحة 
لقيام بعض املواطنني بإقامة الساللم على 

أمالك الدولة.

ـ د.ب.أ:  أ.ف.پ  ـ  القاهـــرة 
صـــرح مصدر أمنـــي مصري 
بأن قـــوات األمن اعتقلت امس 
70 من نشـــطاء حركة 6 أبريل 
وفضت تظاهرتني إحداهما قرب 
املتحف املصري واألخرى أمام 
مجلس الشورى احتجاجا على 
األوضاع السياسية وللمطالبة 

بالتغيير.
وأضاف املصدر، طالبا عدم 
ذكر اسمه، أن قوات األمن طاردت 
املتظاهريـــن بعد اخلروج من 
الكردون في شـــوارع وســـط 

املدينة واعتقلت أغلبهم.
وكان املتظاهرون يريدون 
التوجه من ميدان التحرير الى 
مبنى مجلس الشعب املجاور 
أمامه ولكن  إلعالن مطالبهـــم 

الشرطة منعتهم.
وأكدت إسراء عبدالفتاح وهي من 
مؤسسي حركة 6 ابريل: »لم نتمكن 
من التحرك من ميـــدان التحرير، 
فقد جاء رجال شرطة يرتدون زيا 

مدنيا ومنعونا«.

أسامة أبو السعود
كشفت مصادر خاصة ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل واالوقاف والشــــؤون االســــالمية 
املستشار راشد احلماد وّقع امس 3 قرارات 
وزارية تعد أول الغيث بالتدوير في وزارة 
االوقاف. ووفق القرارات التي وقعها الوزير 
امس وستعلن اليوم فإن مدير ادارة مساجد 
اجلهراء داود العسعوســــي اصبح مديرا 

ملساجد العاصمة بدال من مرضي العنزي 
الذي اصبح مديرا ملساجد محافظة الفروانية 
في حني نزل مزيــــد الظفيري الى وظيفة 
مراقب صيانة بيوت االئمة واملؤذنني في 
ادارة االســــناد بدال من مدير ادارة مساجد 

محافظة الفروانية.
واوضحت املصادر ان داود العسعوسي 
سيكلف بادارة مساجد اجلهراء حلني ايجاد 

مدير جديد لها.

بشرى شعبان
أكد الوكيل املساعد لقطاع العمل منصور 
املنصور ان وزارة الشؤون مستمرة بالعمل 
في برنامج امليكنة وال عودة عنه. وقال في 
تصريح صحافي إن اإلدارات بدأت تعمل بشكل 
انسيابي في البرنامج ويوما بعد يوم يزداد 
عدد املعامالت املنجزة وخالل أسبوع ستتم 

معاجلة أي خلل يواجه اإلدارات أثناء العمل. 
وأشار املنصور الى ان هناك اجتماعات يومية 
تعقد ملناقشة املالحظات، والى جانب املوظفني 
يتواجد مهندسون وفنيون بشكل يومي ملعاجلة 
أي مشكلة تواجه املوظف أثناء أدائه لعمله. 
وناشد أصحاب األعمال اإلسراع في حتديث 

بياناتهم كي ال تتوقف معامالتهم.

عواصمـ  وكاالت: لم تفلح اإلجراءات األمنية »املشددة« 
التي فرضـــت في العاصمة العراقية اثـــر الهجمات على 
السفارات في يوم الفصح الدامي، في منع سلسلة تفجيرات 
مميتة أخرى استهدفت أمس أكثر من 8 مبان سكنية دمرت 
فوق رؤوس ساكنيها وأوقعت أكثر من 200 مدني بني قتيل 
وجريح. ولم يخفف إعالن قوات األمن اعتقال 11 من املشتبه 
مبسؤوليتهم عن تفجيرات األمس من حنق العراقيني، في 
وقت انشغلت القيادات السياسية بالسباق على تشكيل 
التحالفـــات البرملانية لتأليف احلكومة التي لم تر النور 
بعد. وفيما حّمل رئيس قائمة العراقية إياد عالوي الفائز 
باالنتخابات، احلكومة العراقية برئاســـة نوري املالكي 
مســـؤولية الهجمات، اعتبر أن العراق يتعرض حملاولة 
اختطاف العملية االنتخابية برمتها، مؤكدا أن »مفاوضات 
تشكيل احلكومة العرقية ستبدأ بعد املصادقة على نتائج 

االنتخابات من قبل احملكمة«.

بيروت: بعد اســــتراحة الفصح القصيرة، عادت
البلدية واالختيارية  ســــيناريوهات االنتخابات 
لتتصــــدر اهتمام اللبنانيني مع اقتراب موعد 2 مايو 

الذي حدد مبدئيا النطالقها.
وخالفــــا ملوعد الثانــــي من مايو يجــــري تداول 
ســــيناريوهني للتأجيل، األول ملــــدة ال تتجاوز الـ 3 
أشهر لتحييد فصل الصيف السياحي عن »اخلضات« 
االنتخابية التي قد تنتج عنها وهذا ما يعنيـ  إن حدث 
ـ تعارضها مع موعد املدارس وبدء موســــم الشتاء، 
والثاني التمديد للمجالس احلالية ســــنة على األقل 
إفساحا ملناقشة تعديل القانون االنتخابي موضع اجلدل 
على نار باردة بعيدا عن التشــــنج واالستعجال. في 
هذه األثناء استنفر الفرقاء كوادرهم وجتلت باكورة 
التحالفات البلدية باالتفاق بني حزب اهلل وحركة أمل 
على اللوائح املشتركة، كما دعا العماد ميشال عون 
تياره »الوطني احلر« إلى االستعداد لهذه االنتخابات 

مهما كان قانونها املعتمد وموعدها.

دراسة إليجاد الحلول للساللم المقامة على أمالك الدولةفي قصر العدل وتتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية

أثناء احتجاجهم في ميدان التحرير.. ومنعهم من  التوجه لمجلس الشعب

صناعـة  الجريـوي:  عدنـان 
بالخطـورة  تتسـم  اإلسـفنج 
والنجـاح فيهـا يتوقـف على 
الخبرة والمتابعة الجيدة   ص24

»ميديابوكس« و»RPM« تعلنان الفائزين بجوائز
»Car Of The Year«.. و»تويوتا كوروال« سيارة العام 

ص28 و29

و»دوحة  »الـزور«  الحربان: 
الزرق« أفضل أماكن تواجد 
ص30 والفسـكر  الهوامير 
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م.مبارك الدويلة

دميا ضناوي تسلم جائزة سيارة العام »تويوتا كوروال« إلى يوهان هيستلز

أنور بوخمسنيالشيخ محمد اجلراح
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