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بناءً على طلب اجلهة األولى املرفوع ملجلس الوزراء حول حقهم في العالوة اخلاصة الكاملة.. وجتنيس 56 من أبناء الكويتيني

زيادة »الفتوى والتحقيقات والبلدية« إلى »األعلى للقضاء«

جابر املبارك 
قّدم 

لصاحب السمو 
نائب املدير العام 

لـ »البيئة« 
رجاء البصيري

Monday

البحرين: 

قالت مصادر ديبلوماسية إن 
البحرين طردت القائم باألعمال 
اإليراني لديها، احتجاجا على 
الش����ؤون  اي����ران في  تدخل 
الداخلي����ة للبحرين، فيما أكد 
وزير اخلارجية السوري وليد 
املعلم شرعية تواجد قوات درع 
اجلزيرة ف����ي البحرين وقال 
ان هذه القوات ليست احتالال 

وتأتي في إطار مشروع.

ليبيا:

 أعلن الزعيم الليبي معمر 
القذافي فتح مخازن االسلحة 
لتس����ليح نحو مليون ليبي، 
متوعدا الغرب مبالقاة مصير 
موسوليني وهتلر ونابليون، 
بينما أكد اجلنرال مايك مولن 
رئيس هيئة األركان األميركية 
املش����تركة أن عملي����ة »فجر 
األوديسا« التي تنفذها قوات 
التحالف أحرزت تقدما هائال. 
واوض����ح أن طائرات حربية 
التمركز في  قطرية بدأت في 
محيط ليبيا متهيدا ملشاركتها 

في احلظر اجلوى.

مصر:

أعل���ن رئي���س اللجن���ة 

العليا املش���رفة  القضائي���ة 
على االستفتاء على التعديالت 
الدس���تورية محمد عطية ان 
أيدوا  املقترعني  77.2% م���ن 
هذه التعديالت بينما رفضها 
22.2%. واض���اف عطي���ة ان 
نسبة املش���اركة في االقتراع 
بلغت 41% مع إدالء اكثر من 
18 مليون مصري بأصواتهم 
من اجمالي 45 مليونا لهم حق 

االقتراع.

سورية: 
أكدت مصادر س����ورية أن 
»الرئيس بش����ار األس����د أقال 
أم����س محافظ درع����ا فيصل 
كلث����وم اس����تجابة ملطال����ب 
مواطني احملافظة«. وفي جتدد 
املظاهرات أمس، لقي شخص 
مصرعه عل����ى األقل وأصيب 
العشرات بني املئات من الشباب 
وقوات األمن. وقال شاهد عيان: 
الهاتفية شبه  »ان االتصاالت 

مقطوعة«، مشيرا الى »نيران 
العدل« ومقر حزب  في قصر 

البعث.

اليمن:

أقال الرئيس اليمني علي 
عب����داهلل صال����ح احلكومة 
وكلفه����ا بتس����يير األعم����ال 
مبوازاة االستقاالت اجلماعية  

للمسؤولني.

ملخص دولي

5 اجتماعات.. حّددت تسلسل االستجوابات
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  -  ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ  -  فليح العازمي ـ هادي العجمي 

رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت

حتول مجلس األمة أمس إلى »مطبخ سياسي« 
نتج عنه نضوج صفقة االستجوابات املزمع تقدميها 
لغير وزير في احلكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء 
وتسلسل تقدميها. وعقدت 5 اجتماعات متتالية 
أولها جمع النواب أحمد السعدون ومسلم البراك 
ود.وليد الطبطبائي في مكتب األول، تاله االجتماع 
الثاني لكتلة العم���ل الوطني منفردة واالجتماع 
الثالث للنائب محمد هايف مع نواب كتلة التنمية 
واإلصالح د.فيصل املس���لم ود.جمعان احلربش 
والطبطبائي. وكان االجتماع الرابع جامعا لكتلتي 
 العمل الش���عبي والتنمي���ة واإلصالح واخلامس 
ل� »العمل الوطني« بالنائب املسلم الذي أعلن تأييد 
كتلته جلميع االستجوابات باستثناء مساءلة وزير 

الصحة.مصادر نيابية أبلغت »األنباء« ان استجواب 
»الشعبي« لسمو رئيس الوزراء سيكون محصورا 
بني النائبني أحمد الس���عدون وخالد الطاحوس. 
وأوضحت املص���ادر ان »العمل الوطني«، حددت 
مبدئيا محاور استجواب الشيخ أحمد الفهد ومنها 
خليجي 16 واملجلس األوملبي والتنمية والرعاية 
السكنية، حيث أطلعت النائب املسلم عليها أمس. 
وأش���ارت املصادر إلى ان »الشعبي« رفضت ضم 
استجواب هايف والطبطبائي رئيس احلكومة إلى 
استجوابها حيث جرى االتفاق على تقدميه منفردا. 
النائب مرزوق الغ���امن قال: لم ولن تفكر »العمل 
الوطني« في سحب أو التراجع عن استجواب الفهد، 
في حني ق���ال النائبان د.الزلزلة والصيفي انه مت 
تأجيل استجوابهما لوزير الصحة ليناقش بجلسة 
3 مايو املقبل. وقال النائب علي الراشد انه ومعه 
نواب سيتصدون الستجواب رئيس الوزراء في 

حال قدم عن أحداث البحرين.

مريم بندق

الوزراء س����حب  قرر مجلس 
الع����الوة اخلاص����ة الت����ي أقرها 
مبدئيا في جلسته األسبوع املاضي 
للعاملني في إدارة الفتوى والتشريع 
واإلدراة العامة للتحقيقات واإلدارة 
القانونية بالبلدية. وقالت مصادر 
وزارية ان قرار السحب جاء بناء 
على كتاب االعتراض املرفوع من 
»الفتوى والتشريع« الى مجلس 

العالوة ال  ان  الوزراء واملتضمن 
تتساوى مع العالوة القضائية ثم 
انها جاءت غير موحدة وبنس����ب 
متفاوت����ة، مم����ا اعتبر بحس����ب 
وجهة نظرهم غير قانوني وغير 

دستوري.
وكش����فت املصادر ان املجلس 
ع����رض في جلس����ته أمس كتاب 
إدارة الفتوى والتشريع املتضمن 
طلب سحب العالوة وعدم اقرارها 
بص����ورة نهائية وهذا ما رفضته 

وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود باعتبار 
ان املجلس أقر العالوة في جلسته 
املتدرجة  النسب  السابقة بنظام 
وقوبل ذلك ب����رأي آخر من وزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروض����ان الذي رأى ان 
املجلس س����بق أن أق����ر العالوة 
القضائية للفتوى والتشريع ومت 
ايقافها ولم يعتمدها بشكل رسمي. 
واتفق املجل����س � بناء على رأي 

أحد الوزراء � على إحالة املوضوع 
الى املجلس األعلى للقضاء حلسم 
هذا اجلدل واالستئناس برأيهم في 
العالوة  القانوني في  مدى احلق 

اخلاصة كاملة.
هذا ووافق املجلس على جتنيس 
56 من أبناء الكويتيني الذين بلغوا 
سن 21 عاما، على أن يتم النظر في 
احلاالت املستحقة تباعا وبالذات 

حملة إحصاء 65.

أمير زكي

امني ان وزارة  أعلن مصدر 
الداخلية ممثلة في قطاع املرور 
ستبدأ اعتبارا من الشهر املقبل 
تنفيذ آلي����ة جديدة بحيث يتم 
وقف  جميع معامالت اي مواطن 
او مقيم لديه سيارة غير مؤمن 

عليها.
وأش����ار املصدر الى ان هذه 
اآللية اجلديدة التي اشرف على 
اعدادها مساعد مدير عام االدارة 
العامة للمرور لشؤون التراخيص 
العميد احسان العويش تأتي في 
اطار الزام اكثر من 100 الف مركبة 
غير مؤمن عليها مبراجعة املرور 

وتعديل وضع املركبات.

»الداخلية« تتجه  إلى إلزام  
100 ألف مركبة بالتأمني

ثوار يرفعون العلم الليبي القدمي على حطام 3 آليات من كتائب القذافي دمرتها غارات التحالف أمس )أ.ف.پ(
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