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أنهى وزير املالية 
مصطفى الش���مالي 
التكهن���ات ح���ول 
وجود تعديالت على 
صندوق املعسرين 
من قب���ل احلكومة. 
الش���مالي   وق���ال 
ال  »األنب���اء«:  ل���� 
توجد تعديالت على 

الصندوق املعسرين والقانون مقدم 
ملجلس األمة منذ زمن طويل وعمل 
به واستفاد الكثيرون منه. وأضاف: 
أستغرب إثارة البعض قضية وجود 
تعديالت على الصندوق، وأؤكد ان 
احلكومة متمس���كة برأيها بش���أن 
الصندوق ولن نقدم تعديال واحدا 
على القانون. ودعا الش���مالي إلى 
االلتفات للقضايا األخرى والقوانني 
اجلديدة التي تساعد على النمو. من 
جهة ثانية، علمت »األنباء« ان جدول 
أعمال جلنة الش���ؤون التشريعية 
والقانوني���ة البرملانية في مجلس 
األمة جللس���ة غد األحد قد خال من 
االقتراح املقدم من عدد من األعضاء 

حول مناقشة عقد 
دون  اجللس���ات 
حض���ور احلكومة 
ق���دم بعد  وال���ذي 
النصاب  تزايد فقد 
م���ن قب���ل اجلانب 
احلكوم���ي لع���دم 
حض���ور احلكومة 
للجلسات. مصادر 
برملانية كش���فت ل� 
»األنباء« ان عددا من 
أعضاء اللجنة س���يتقدمون بطلب 
لنقاش املوضوع على بند ما يستجد 
من أعمال، وذلك ألهمية اجناز اللجنة 
التشريعية لهذا القانون، موضحة 
ان اللجنة ستناقش االقتراح املقدم 
النائب صالح عاشور اخلاص  من 
مبنح هبة م���ن الدولة للمواطنني، 
وكذلك اقتراح النائب محمد هايف 
بشأن إساءة استعمال أجهزة الهاتف 
التنصت باإلضاف���ة ملواضيع  في 
واقتراحات أخرى، ومتت دعوة وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد، وكذلك 
وزير العدل راشد احلماد ورئيس 
مجلس القضاء األعلى ملناقشة العديد 

من القوانني القضائية.
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الشمالي لـ »األنباء«: لن نقّدم تعدياًل واحدًا على »المعسرين«
أكد أن القانون مقدم لمجلس األمة منذ زمن طويل وعمل به واستفاد منه الكثيرون

4 ماليين في حسابات 
المزارعين قبل أبريل

بشرى شعبان
قال نائ����ب رئيس مجلس 
الكويت����ي  االحت����اد  ادارة 
انه  الدماك  للمزارعني عوض 
مت تعزيز ميزانية هيئة الزراعة 
مببلغ اربعة ماليني دينار لدعم 
املزارع الكويت����ي من اضرار 
الصقيع ودع��م الفترتني الثالثة 
والرابعة من املوسم الزراعي 
2010/2009 والتي كانت تشكل 
مشكلة دائمة للمزارعني بسبب 

نقص الدعم. 
واشار الى ان رئيس هيئة 
الزراعة م.جاسم البدر اكد له ان 
هذه املبالغ ستوضع بحساب 
املزارعني في غضون االس�ابيع 
الثالثة املقبلة. واعت�بر الدماك 
ان تعزيز امليزانية املخصصة 
للدعم الزراعي ي��ساعد املزارعني 
على س����داد ديون�هم وجتهيز 
اراض��يهم وزراعتها للموسم 
الزراعي اجلديد ليس����اهم في 
األمن الغذائي وسد اي نقص 

طارئ في اخلضار محليا.
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علي العجيـل: كان لليهود 
40 دكانـًا يبيعـون فيهـا 
قيصرية  فـي  األقـمشـة 
خليل القطـان  ص10و11

»الداخلية«: البطاقات الممغنطة ُتصرف لـ »البدون« المسجلين 
في اللجنة التنفيذية وفق األحرف األبجدية وتقنية متقدمة تمنع تزويرها
العوضي: »مباحث الهجرة« ومراكز الخدمة بدأت في اسـتقبال بالغات تغيّب الخدم

الوزارة افتتحت أول مركز للخدمة يعمل خالل العطالت  في »السالم«

مجلس الوزراء يستمع غدًا
لردود العبداهلل على االستجواب

تعيين بحر العلوم سفيرًا للعراق  يثير جداًل

مريم بندق
يس����تأنف مجلس الوزراء اجتماعاته األس����بوعية بعد عطلة األعياد 
الوطنية باجتماع يعقده في الس����ابعة من مساء غد األحد ويترأسه سمو 
رئيس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد. يناقش االجتماع عدة قضايا على 
رأس أولوياتها األدوار املطلوبة من الوزراء ملساندة وزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل في االستجواب الذي طلبت احلكومة مناقشته في جلسة 16 
اجلاري. وفي االجتماع يبدأ الوزير العبداهلل بإحاطة املجلس باستعداداته 
الكاملة لتفنيد محوري االستجواب، والردود التي سبق أن انفردت بنشرها 
»األنب����اء«، إلى جانب تقدمي وزراء املواصالت والدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء والداخلية التقارير املطلوبة منهم بحسب اإلجراءات التي نفذوها 

لتحصني الوحدة الوطنية ووقف محاوالت البعض اإلساءة إليها.

احتدم اجلدل النيابي � النيابي أمس حول تعيني محمد حس����ني بحر 
العلوم سفيرا للعراق في الكويت في خضم املوسم االنتخابي في بالده. 
وبينما دافع النائب د.يوسف الزلزلة عن التعيني، معتبرا ان بحر العلوم 
وأسرته كان لهم دور ايجابي ضد نظام صدام حسني، مرحبا بالقرار، وجه 
النائبان د.فيصل املسلم ومحمد هايف انتقادات للتعيني، حيث دعا د.املسلم 
احلكومة لرفض بحر العلوم واملطالبة بترشيح اسم جديد، بينما ذهب 
هايف إلى حد اعتبار تعيني بحر العلوم احملس����وب على رئيس الوزراء 
نوري املالكي في هذا التوقيت مبثابة تأكيد لتصريحات وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري حول االتهامات املوجهة للكويت بالتدخل في 
الشأن العراقي، خاصة أن العراق على أعتاب تشكيل حكومة جديدة قد 

تكون تركيبتها مختلفة متاما.
أما د.معصومة املبارك فاعتبرت الهجوم ضد السفير العراقي اجلديد 
أمرا مثيرا لالس����تغراب، مطالبة باحترام املادتني 50 و74 من الدستور، 
حيث إن قبول أو رفض س����فراء للدول األخرى لدى الكويت أمر خارج 

اختصاص النواب.

بدأوا  الخارج  عراقيو 
وصدام  التصويـت.. 
بظالله  يلقي  حسين 
االنتـخابات عـلى 

يـقر  الكونغـرس 
»إبـادة األرمـن«..
تستدعـي  وتركيا 
سفيرها من واشنطن

ص20

.. وفلسطيني يرشق قوات االحتالل باحلجارة أثناء تصادم قوات االحتالل والفلسطينيني في 
مدينة القدس القدمية بالقرب من املسجد األقصى أمس                 )رويترز(

املصلون الفلسطينيون يحملون فلسطينية مصابة إثر اقتحام قوات االحتالل لباحة املسجد األقصى 
واشتباكها مع الفلسطينيني وإطالقها القنابل املسيلة للدموع والصاعقة لتشتيت املصلني     )أ.ف.پ(

استمرار العربدة 
اإلسرائيلية في األقصى

عواصم � وكاالت: لم يكترث االحتالل اإلسرائيلي لالستنكارات املتوالية من دول العالم 
وبينها الكويت، وواصل عربدته، حيث اقتحمت قواته أمس املسجد األقصى من عدة جهات 

وحاصرت املصلني داخله واعتدت عليهم مخلفة وراءها عشرات املصابني.

»األنباء« الرياضية )24 ـ 29(

إيران: وّقعنا مع الكويت وقطر وُعمان اتفاقيات تمنع الهجوم علينا من أراضيها
الدوحة � أ.ش.أ � يو.بي.آي: أعلن وزير الدفاع اإليراني العميد 
احمد وحيدي عن توقيع اتفاقيات بني ايران وثالث دول خليجية 

تتعلق بالتعاون األمني، هي الكويت وقطر وعمان.
ونقل���ت قناة اجلزيرة عن وحيدي أم���س أن بالده وقعت 
مذك���رات تفاهم أمنية ثنائية مع ال���دول الثالث تتضمن منع 

استخدام أراضي كل منها لهجوم ضد أي منها.
واضاف أن هذه املذكرات تشمل عدة بنود تندرج في إطار 

الدفاع املشترك.

وكان الوزير أكد في تصريحات سابقة لوسائل إعالم إيرانية 
ان هذه املذكرات من ش���أنها أن تكون مؤثرة جدا في إرس���اء 

االستقرار اإلقليمي.
كما لفت إلى أهم��ية تط��وير الديب��لوماس���ية ال��دفاع�ية 
م���ن أجل تنمية التع���اون بني إيران وباقي ال���دول الصديقة 

واملجاورة.
من جهة أخرى، يصل مساعد وزير التجارة ورئيس الهيئة 
العامة لتنمية التجارة بإيران بابك افقهي على رأس وفد حكومي 

رفيع املستوى الى الكويت اليوم ليرأس وفد بالده في اجتماع 
اللجنة الوزارية الكويتية � اإليرانية املشتركة التي تعقد بعد 
غد االثنني وتستمر ثالثة أيام، كما يلتقي كبار املسؤولني في 

غرفة التجارة والصناعة.
ويرافق أفقهي خالل زيارته للكويت وفد حكومي إيراني رفيع 
املستوى وبعض أصحاب األعمال والشركات اإليرانية العاملني 
في قطاعات املواد الغذائية والسجاد واملناجم والتعدين واملزارع 

واألسماك ومواد البناء واحملركات بأنواعها املختلفة.

اللجنة الكويتية ـ اإليرانية المشتركة تجتمع اإلثنين لتعزيز التعاون االقتصادي

مدرب والعبو فريق 17 سـنة في نادي الكويت أبطال 
دوري الناشئين: التخطيط اإلداري الناجح ودعم المرزوق 
سر فوز »العميد« بالدوري.. وطموحنا تحقيق كأس االتحاد
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أمير زكي ـ محمد الدشيش
أكد مصدر امني ان البطاقات املمغنطة 
لغير محددي اجلنسية سيتم اصدارها 
جلميع البدون املس����جلني في اللجنة 
التنفيذية ملعاجلة قضية املقيمني في 
البالد بصورة غير قانونية، مشيرا الى 
ان هناك 6 آالف بدون غير مس����جلني 
في اللجنة لن يتم استصدار البطاقة 
املمغنطة لهم والتي من خاللها ميكنهم 
اجناز جميع معامالتهم في كل مرافق 
الدولة، وكش����ف املص����در األمني ان 
البطاقات املمغنطة س����يتم اصدارها 
وفق احل����روف األبجدية، ملنع حدوث 
أي عملية ازدحام ف����ي حال البدء في 
استخراجها، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
البطاقات األمنية املوجودة حاليا ستكون 
سارية املفعول لفترة من الوقت حتى 
تتأكد وزارة الداخلية ومن واقع سجالتها 
أن جميع البدون ومن مختلف األعمار 
لديهم بطاقات ممغنطة. وأشار املصدر 
إلى أنه من املتوقع إصدار هذه البطاقات 
في النصف الثاني من العام احلالي وأن 
جلنة املناقصات تدرس الطلبات املتعلقة 
بالشركات التي تتولى استصدار هذه 
البطاقات، مؤكدا أن البطاقات املمغنطة 
ستكون مزودة بتقنية يصعب تزويرها. 
هذا وكان وزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الش����يخ جابر اخلالد قد أصدر 

قرارا وزاريا يتضمن استصدار بطاقات 
ممغنطة لغير محددي اجلنسية على 
ان تصرف لهم، وتكون مدة صالحياتها 
عامني وقابل����ة للتجديد على ان تتيح 
ه����ذه البطاق����ات ملن يحمله����ا إجناز 
جميع املعامالت، س����واء داخل وزارة 
الداخلية أو وزارات أخرى مثل العدل 
والصحة على ان تصدر مبقابل مادي 
وهو ديناران، وفي حال جتديدها يدفع 
املستفيد املقابل املادي نفسه. من جهة 
أخرى، افتتح����ت وزارة الداخلية أول 
مرك����ز خدمة يعمل خالل العطالت في 
منطقة الس����الم بجنوب السرة وقال 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء عبداحلميد 

العوضي في تصريح للصحافيني إن 
مركز السالم هو باكورة خدمات تقدمها 
»الداخلية« لتمكني املواطنني من إجناز 
معامالتهم خالل العطالت.  وأكد اللواء 
العوضي أن الداخلية ستتوس����ع في 
افتتاح مراكز أخرى تعمل في العطالت، 
مشيرا إلى أن مركز العطالت سيمنح 
العاملون فيه بدال ماليا وسيكون مزودا 
بعناصر من »املرور« والهجرة الجناز 
املواطنني، مشيرا في  جميع معامالت 
الوقت ذاته الى أن مراكز اخلدمة واإلدارة 
العامة مل���باحث اله��جرة بدأت فعليا في 
است��قبال بالغ���ات ت��غيب ال�خدم على 
ان تقوم اجلهتان بتتبع هذه البالغات 

والتعامل معها.

اللواء عبداحلميد العوضي والعميد سيف السيف واملقدم سيف املطيري خالل افتتاح مركز اخلدمة خالل العطالت في »السالم«
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ربط »السكنية« 
بالجهات الحكومية
إلكترونيًا بداية يونيو

حمد العنزي
كش���فت مصادر مطلعة في املؤسس���ة 
العام���ة للرعاية الس���كنية ان االنتهاء من 
إجراءات الرب���ط الكت����رونيا بني املؤس�سة 
وعدة جهات حكومية ف���ي م����قدمتها بنك 
العامة  العدل وال�هيئة  الت����سليف ووزارة 
للمعلومات املدني���ة وديوان ال��خدمة بداية 

يونيو املقبل.
وأوضحت املصادر ان هذا الربط سيفيد 
في تبادل املعلومات بني تلك اجلهات وتسريع 

وتيرة العمل واإلجناز.
  وقالت املصادر ان ه���ذا النظام املتقدم 
يأتي في إطار ما تن���ادي به احلكومة نحو 
التوسع في استخدام التكنولوجيا احلديثة 
املتقدم���ة، موضحة في الوقت ذاته ان ميزة 
الربط املعلوماتي وتبادل البيانات ستحقق 
أهدافا ع���دة تصب في مجمله���ا في خدمة 

املستفيدين من الرعاية السكنية.
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