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التجنيد اإللزامي للنساء..  السالح في األيدي 
 الناعمة.. و سيدات: يكسب املرأة القدرة

 على التصرف خالل األزمات

عزيـزة البسـام:  كنت صاحبة اقتراح 
إنشاء أول مكتبة نسائية  في الكويت 

1011عام 1966 وأول أمينة لها 05

وزير البلدية شدد على أنها مصدر رزق للمئات من املواطنني وأصحابها تعهدوا بااللتزام بالضوابط الوشيكة الصدور

الكندري لـ »األنباء«: جتديد مؤقت لـ »بقاالت الكويتيني«
جلنة فنية سابقة كانت مكلفة 
بأعمال املجلس البلدي بإيقاف 
التجديد لهم، إال أن القرار ظل 

على الورق.
الكندري  الوزير  وش����دد 
على أن التجديد شمل البقاالت 
من شرق الكويت إلى غربها 
ومن شمالها إلى جنوبها، ولم 
يقتصر على أي أحد مبفرده، 
التي  الس����نة  انتهاء  وبع����د 
مر منها حتى اآلن 5 أش����هر 
سيتم التجديد وفق ضوابط 
اجلهات املختصة كالداخلية 
والصحة واإلطفاء والبلدية، 
 وبذلك نحقق املصلحة العامة
وال نظل����م أح����دا، خصوصا 

أن قرار التجديد املؤقت يهم 
فئ����ة تعتب����ر البقالة مصدر 
رزقها الوحيد، لذلك لم يكن 
أو اإلنسانية أن  من احلكمة 
أغلق بجرة قلم هذه البقاالت 
التي متثل باب الرزق الوحيد 

لبعض األسر الكويتية. 
واختت����م وزي����ر البلدية 
تصريحه قائال: وال ننسى أننا 
البلدية املتشعبة  أمام تركة 
االختصاصات والتي حتتاج 
الوقت الستكمال  إلى بعض 
األعم����ال املطلوب����ة، وندعو 
اهلل أن يعيننا على إجنازها 
إعالء ملصلحة البالد ومصلحة 

املواطنني.

البقاالت التي ميلكها كويتيون 
منذ 20 عاما وحتديدا منذ العام 
1994 وتعول املئات من األسر 
الكويتية بع����د أن اجتمعت 
معهم 3 اجتماعات بحضور 
مدي����ر عام البلدي����ة م.أحمد 

الصبيح. 
وأضاف: اجتمعت معهم 
وتعهدوا بااللتزام بالضوابط 
التي أوشك مدير عام البلدية 
على االنتهاء منها على أن يتم 

رفعها إلى املجلس البلدي.
البلدية قائال:  وزاد وزير 
هذه البق����االت واقع موجود 
ولم يت����م إغالقها على الرغم 
من صدور قرار س����ابق من 

مريم بندق 

أوضح وزير املواصالت 
ووزي���ر البلدي���ة عيس���ى 
أنه منذ تش���رفه  الكندري 
بحمل احلقيبة الوزارية لم 
يصدر قرارا واحدا باستثناء 
أي أحد من القوانني واللوائح 
املعمول بها وأنه ملتزم بالنهج 
اإلصالحي ولن يحيد عنه.  
وبخصوص ما تردد حول قرار 
استثناء صاحب أحد البقاالت 
والتجديد له، ق�ال: غير صحيح 
أنني استثنيت صاحب بقالة 
واحدة والصحيح أنني جددت 
مؤقتا ملدة سنة فقط جلميع 

عيسى الكندري

36 ألف حالة زواج وطالق
 بني الكويتيني خالل 5 سنوات

 »اإلعالم«: ملتزمون بصرف بدل النوبة والبدالت 
اخلاصة ومكافآت البرامج للمستحقني فقط

مفرح الشمري

أكد مصدر موث����وق ل� »األنباء« ان وزارة 
اإلع����الم تتبن����ى حاليا خط����وات إصالحية 
جادة بتطبيق القانون على اجلميع من دون 

استثناء.
وأضاف املصدر ان الوزارة ستسعى في 
املرحلة املقبلة الى رفع مس���توى البرامج 
اإلخبارية والتلفزيونية واإلذاعية ومنح فرص 
حقيقية للشباب الكويتي وتدريبهم استمرارا 

ملسيرة إعالم جديدة خالية من أي شوائب. 
وأشار املصدر الى ان وزارة اإلعالم ملتزمة 
بصرف بدل النوبة والبدالت اخلاصة األخرى 

ومكافآت البرامج للمستحقني فقط.
واختتم املصدر حديثه ل� »األنباء« قائال: 
ان من بني اخلطوات اإلصالحية التي تتبناها 
الوزارة التزام العاملني في الوزارة بتوجيهاتها 
وااللتزام باحلضور مالم تكن هناك تكليفات 
خارجية لهم حتى يكون اجلميع سواسية 

في التعامل.

اشتراطات السعودية لـ »القادمني« 
إلى احلج خالية من »إيبوال«

»حماس« تعدم علناً 18 عميالً إلسرائيل في غزة
مشروع قرار أوروبي إلى مجلس األمن للتهدئة في القطاع

عبدالكريم العبداهلل

كشف تقرير حديث صدر عن وزارة العدل 
ان 36433 حالة زواج وطالق بني الكويتيني 
حدثت خالل الس����نوات اخلمس املاضية من 
العام 2009 الى العام 2013، مشيرا الى ان عدد 
الكويتيني الذين تزوجوا خالل هذه الفترة بلغ 
30098، وعدد حاالت الطالق من الكويتيني 

في األعوام ذاتها بلغ 6335.
وذكر التقرير الذي تنشره »األنباء« ان عدد 
الكويتيني الذين تزوجوا من غير الكويتيات 
وطلقوه����ن خالل األعوام ال� 5 من 2009 الى 
2013 بلغ 3043، موزع����ني على 2593 حالة 
زواج، و450 حالة ط����الق، مبينا في الوقت 
ذاته أن عدد الكويتيات الالتي تزوجن وطلقن 
من غير الكويتيني خالل األعوام ال� 5 السابقة 

عبدالكريم العبداهلل

الس���عودية  خال خطاب وزارة الصحة 
املوجه إلى نظيرته���ا »الكويتية« اخلاص 
باالشتراطات الصحية الواجب توافرها في 
القادمني ألداء العمرة واحلج لهذا املوس���م 
من ذكر ڤيروس »ايبوال«، حيث لم تتطرق 
وزارة الصحة الس���عودية إليه في خطابها 

املوجه إلى وزارة الصحة الكويتية.
ودعت وزارة الصحة السعودية، ضمن 
االشتراطات التي يجب توافرها قبل احلصول 
على تأشيرة الدخول للعمرة أو احلج، والتي 

عواصم وكاالت: قالت حركة حماس إنها 
أعدمت 18 فلسطينيا في قطاع غزة اتهمتهم 
بالتخابر مع إس���رائيل، مبررة تنفيذ حكم 
»العدال���ة الثورية« في هؤالء ألنهم »قدموا 
معلومات للعدو نتج عنها العديد من الشهداء 

من املقاومني«.
وقام مس���لحون تابعون ل���� »حماس« 
بإعدام هؤالء املتخابرين على دفعتني رميا 

الذكر بلغ 1779، موزع����ات على 1399 حالة 
زواج، و380 حالة طالق.

وأكد التقرير ان عدد حاالت الطالق التي 
حدثت بني الكويتيني هو األعلى خالل السنوات 
ال� 5 املاضية ب����� 6335 حالة طالق، ويليهم 
املتزوجون م����ن غير كويتيات  الكويتيون 
ب����� 450 حالة، علما ان األقل عددا في حاالت 
الطالق كان من نصيب الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي ب� 380 حالة فقط، أما بالنس����بة 
حلاالت ال����زواج فقد حصل زواج الكويتيني 
من بعضهم البعض على املرتبة األولى في 
العدد خالل السنوات ال� 5 املاضية ب� 30098، 
ويليه����م زواج الكويتي م����ن غير الكويتية 
ب� 2593، ومن ث����م زواج الكويتية من غير 

كويتي ب� 1399.
التفاصيل ص 4 ٭

حصلت »األنباء« على نس���خة منها، دعت 
القادمني من الدول املوبوءة باحلمى الصفراء 
إلى تقدمي ش���هادة تطعيم سارية املفعول 
تثبت تلقيهم التطعيم ضد هذا املرض قبل 
وصوله���م للمملكة مبدة ال تقل عن 10 أيام 

وال تزيد على 10 سنوات.
 كما أوصت أيضا جميع السلطات الصحية 
في الدول التي يقدم منها املعتمرون واحلجاج 
بتوعيتهم باألم���راض املعدي���ة وأنواعها 
وأعراضها وطرق انتقالها ومضاعفاتها وسبل 

الوقاية منها.
التفاصيل ص 4 ٭

بالرصاص أمس أمام املارة، في أول عملية 
إعدام علنية يشهدها القطاع منذ التسعينيات.

وأعلنت احلركة بدء ما اسمتها مبرحلة »خنق 
الرقاب«، للتعامل مع املشبوهني والعمالء 
في امليدان، مش���ددة على عدم تهاونها مع 
»أي محاولة خلرق اإلجراءات األمنية التي 

فرضتها املقاومة«.
التفاصيل ص 23 ٭

ثالثة ممن اتهمتهم »حماس« بالتخابر مع إسرائيل قبل إعدامهم في غزة أمس  )رويترز(

300 ألف برميل يومياً وملدة 10 سنوات اعتباراً من أغسطس

واشنطن ُتعّد الستصدار قرار دولي 
يجيز ضرب »داعش« في سورية والعراق

عقد إستراتيجي ملضاعفة صادرات النفط الكويتي إلى الصني

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

ُتع����ّد الوالي����ات املتحدة 
لتحرك واس����ع النطاق عند 
العامة  اجتم����اع اجلمعي����ة 
لألمم املتحدة الش����هر املقبل 
الستصدار قرار يتيح جلبهة 
من الدول املستعدة ملواجهة 
العراق  »داعش« في كل من 
وس����ورية العمل بغطاء من 
قرار دولي يصدر باإلجماع 
القوة ضد  ويتيح استخدام 

املنظمة اإلرهابية.
وكانت موسكو وبكني قد 
اعربتا عن قلقهما من احتمال 
ان تس���تخدم واش���نطن أي 
قرار من ه���ذا النوع للتدخل 
العسكري في سورية. وتسعى 
إدارة الرئيس ب���اراك أوباما 
اآلن الى وضع آليات تخاطب 
الروسي الصيني  االعتراض 
على نح���و يؤدي الى صدور 
الدول���ي املطلوب مع  القرار 
طمأنة روس���يا والصني بان 

القرار لن يس���تخدم لتعميم 
منط من التدخل العس���كري 
األميركي على الساحة الدولية 
او من حتقيق اهداف خاصة 
في س���ياق تعقيدات االزمة 
السورية. وكانت اخلارجية 
األميركية ق���د اقرت اول من 
امس بأن داعش اس���تحوذت 
على كميات كبيرة من األموال 
الناطقة  واالس���لحة، وقالت 
باسم الوزارة ماري هارف ان 
»داعش« تضم مقاتلني ينتمون 

الى نحو خمسني دولة مبا في 
ذلك عدد محدود من االميركيني، 
كما اكدت ان الواليات املتحدة 
تعمل مع حلفائها في املنطقة 
لوق���ف تدف���ق املقاتلني الى 
او  العراق  املنظمة سواء في 

في سورية.
وكانت إدارة الرئيس أوباما 
قد اقرت خطة وضعتها رئاسة 
اركان حرب القوات املسلحة 
األميركية ملواجهة »داعش«. 
اال ان م���ا تس���رب ع���ن تلك 

اخلطة أشار الى انها جتنبت 
متاما دخول ق���وات أميركية 
ال���ى األراضي الس���ورية او 
الطائ���رات األميركية  عم���ل 
في املجال اجلوي الس���وري. 
وتعللت وزارة اخلارجية خالل 
ايجاز اجري في وقت مبكر من 
االسبوع املاضي بأن التدخل 
في العراق جاء بناء على طلب 
من احلكومة العراقية وأن ذلك 

لم يحدث في حالة سورية.
التفاصيل ص24 ٭

هونغ كونغ � كونا: وّقعت 
مؤسس����ة البترول الكويتية 
وشركة الصني العاملية للبترول 
الكيميائية احملدودة  واملواد 
)يونيبك( امس عقدا جديدا 
يقضي بزيادة صادرات النفط 
اخلام ال����ى الصني بأكثر من 
الضعف ملدة 10سنوات اعتبارا 

من أغسطس اجلاري.
املنتدب  وأوضح العضو 
للتسويق العاملي في مؤسسة 
البت����رول الكويتي����ة ناصر 

املضف في تصريح ل� »كونا« 
عقب مراسم التوقيع ان العقد 
يقضي بإم����داد الصني بنحو 
300 ألف برمي����ل من النفط 
اخلام الكويتي يوميا عوضا 
عن العقد القدمي الذي تتراوح 
كميت����ه ب����ني 160 و170 ألف 
برميل يوميا، وذلك في اطار 
التفاهم بني اجلانبني  مذكرة 
املوقعة في نوفمبر من 2011. 
ووصف املضف العقد اجلديد 
ب� »االستراتيجي«، مضيفا انه 

يأتي في الوقت املناسب انطالقا 
من انه اول عقد يبرم مع الصني 
على أساس حتديد وشمول 
التكاليف وش����مولها  جميع 
 حتى موق����ع املستورد بنظام

»سي آند اف« باستخدام السفن 
اخلاصة بالكويت لتوصيل 
النفط اخلام، وهو ما يسهل 
عمليات التش����غيل واإلنتاج 
والتصدير من الكويت، مبينا 
ان تغيرات طرأت على أسواق 
الواليات املتحدة وأوروبا التي 

اعتادت الكويت تصدير النفط 
اخلام اليها بنظام »س����ي آند 
اف«، وهو ما جعلها أسواقا 
مغلق����ة تقريب����ا. وق����ال ان 
»الصني هي س����وقنا اجلديد 
حيث نعتزم اس����تخدام اكثر 
من نس����بة 50%من أسطول 
السفن التابع لنا في عمليات 
النفط  توصي����ل ص����ادرات 
اخلام«. ولفت إلى أن الصني 
ثاني اكبر مس����تورد للنفط 
اخلام واملنتجات النفطية في 

العالم، مشددا على ان »مثل 
هذا الس����وق يع����د أحد اهم 
أسواق الطاقة االستراتيجية 
والواعدة«. وأضاف »لذلك فإن 
مؤسس����ة البترول الكويتية 
وضعت الص����ني على قائمة 
اولوياتها وهذه االتفاقية هي 
احد اه����م عقود النفط اخلام 
بالنسبة للمؤسسة«. وأعرب 
عن اعتق����اده بأن يجعل هذا 
العقد الكويت ثالث اكبر مورد 

للنفط اخلام للصني.

تضارب املعلومات حول اجلهة التي تقف وراء احلادث

العراق: مقتل العشرات في هجوم على مسجد في ديالى
بغداد � رويترز � أ.ف.پ: 
قال مصدر أمني عراقي إن 
68 شخصا على األقل قتلوا 
عندم���ا فتحت ميليش���يا 
النار داخل مسجد  شيعية 
���نة في محافظة ديالى  للسُّ

شرق العراق.
وذكر املصدر األمني أن 
68 جثة على األقل وصلت 
الى مستش���فى في مدينة 
بعقوبة في محافظة ديالى. 
وقال شهود إن عدد القتلى في 

الهجوم أكبر من ذلك.
من جانبها، أكدت مصادر 
امني���ة محلية اخ���رى ان 
»مسلحني اقتحموا مسجد 
مصعب بن عمير في قرية 
امام وي���س، واطلقوا النار 
على املصلني ما أودى بحياة 

68 على االقل«.
في غضون ذلك، تضاربت 
املعلومات حول اجلهة التي 
تقف وراء احلادث، فبينما 
قال مصدر امني انها ميليشيا 
شيعية، وهو ما أكدته النائبة 
الدايني بان  السنية ناهدة 
ميليشيا شيعية تعرضت 
الى هجوم وقامت برد فعل 
انتقامي م���ن اهالي القرية، 
أكد ضب���اط في اجليش ان 
»اربعة مس���لحني ينتمون 
الى داعش بينهم انتحاري 
هاجموا املسجد، انتقاما من 
سكان القرية الذين رفضوا 

مبايعتهم«.

)رويترز(  عناصر من قوات البشمركة حتكم حراستها لسد املوصل أمس األول 

العبادي يدعو املسيحيني إلى عدم الهجرة خارج العراق
بغدادـ  أ.ش.أ: أكد رئيس الوزراء العراقي املكلف حيدر العبادي 
ــؤوليته تشمل جميع العراقيني دون النظر للطائفة أو  أن مس
ــيحيني إلى عدم الهجرة إلى  الديانة أو القومية، فيما دعا املس
ــي من  ــراق والبقاء في بلدهم، إذ هم مكون أساس خارج الع
مكونات البلد. ونقلت قناة العربية االخبارية عن بيان ملكتبه 
اإلعالمي ان العبادي التقى في بغداد رئيس الكنيسة اإلجنيلية 
ــيحية في العراق والعالم األب فاروق والوفد املرافق له،  املس

وتدارس معهم قضية النازحني املسيحيني واخلطر الذي يالحقهم، 
ــدات تنظيم »داعش« اإلرهابي. وقال العبادي إن  نتيجة تهدي
أبناء الطائفة املسيحية يشكلون رافدا مهما من روافد العراق 
وتنوعه القومي والديني واملذهبي، وإن مسؤوليته تشمل جميع 
العراقيني دون النظر للطائفة أو الديانة أو القومية، وإنه يولي 

اهتماما متزايدا بقضية النازحني املسيحيني.
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خطوات إصالحية جادة بتطبيق القانون في »اإلعالم« على اجلميع


