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من الماضي

القط��ان: كنت  يوس��ف 
أذهب إلى المدرس�ة ماشيًا 

الق�وانين 
ال�وضعية 
بال�شريعة 
اهلل فأذلّنا 

عن طري�ق البحر م�ن »بهيته« وكن�ا نلعب 
»اله�ول« و»الصف�روق« و»الدرباحة« ص8 و9

د.عجيل النشمي في حوار مع »األنباء«:

عين  فرض  وفلس�طين  األقصى  لتحرير  الجهاد 
على كل مسلم وأدعو حكامنا الستخدام سالح 
النف�ط وممارس�ة جميع الضغوط السياس�ية

التفاصيل ص 35-34
التفاصيل ص 35-34

د.عجيل النشمي

المتخ�ل�ف ع�ن الج�ه�اد م�ع امتالك 
الق�درة علي�ه مه�دد بالع�ذاب األلي�م 
س�واء أكان حكومات أم أفرادًا أم ش�عوبًا

المسلم ل� »األنباء«: لن نسكت عن دخول إسرائيليين إلى البالد
الحكومة تناقش مشاريع القوانين الخاصة ببرنامج عملها غدًا.. والفهد يبحث مع »االقتصادية« األربعاء إنشاء الشركات الجديدة

»األنباء الرياضية« )28 � 33(

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

أعاد النائب د.فيصل املس���لم 
إثارة قضية دخول مجموعة من 
اإلسرائيليني إلى البالد مؤخرا وهو 
ما حتدث عنه في جلسة مجلس 
األمة السابقة دون ان يتم نفيه أو 
تأكيده من قبل احلكومة، مؤكدا 
انه لن يسكت عن املوضوع. وقال 
املس���لم في تصريح ل� »األنباء«: 
وصلتني معلومات خطيرة جدا 
تفيد بدخول إسرائيليني إلى البالد 
بجوازات سفر إس���رائيلية وان 
دخولهم لم يكن بصفتهم يهودا أو 
متنكرين وإمنا بوثائقهم الرسمية 
اإلسرائيلية. وأضاف انه يعكف اآلن 
على صوغ سؤال برملاني سيوجهه 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
خالل أيام يطلب فيه التحقق من 
ه���ذه املعلومة، مش���يرا الى انه 
بانتظار تزويده ببعض الوثائق 
السؤال. وشدد  الالزمة لصياغة 
املسلم على انه سيبقى بانتظار 
الرسمي حتى يحدد موقفه  الرد 
من القضي���ة وان ما لديه مجرد 
معلوم���ات يريد التأكد والتحقق 
من مدى مصداقيتها. وأوضح ان 
الكل يعلم موقف الكويت من قضية 
التطبيع والتصريحات الرسمية 
حول هذه القضية. واختتم حديثه 

قائال: ال توجد لدي تفاصيل هل كان 
دخولهم بصفتهم جتارا أم موظفني 
وهل هم عسكريون أم مدنيون وهل 
اجلهات الرسمية لديها علم بذلك 
أم كان دخولهم عن طريق اخلطأ؟ 
من جهة اخرى، يواصل مجلس 
الوزراء استعداداته لالنتهاء من 
التش���ريعية واملالية  املتطلبات 
املطلوب���ة إلجن���از برنامج عمل 
احلكومة. وفي هذا الصدد يناقش 
املجلس في جلس���ته االعتيادية 
مساء غد مشاريع القوانني املعدة 
من اللجنة االقتصادية الوزارية 
متهيدا العتماده���ا وإحالتها الى 
مجلس األم���ة. ويناقش املجلس 
في اجللسة املرتقبة ايضا اجتماع 
احلكوم���ة مع جلن���ة امليزانيات 
البرملاني���ة واملخصص���ة لطلب 
إقرار امليزانية املطلوبة لبدء تنفيذ 

البرنامج.
على الصعيد ذاته، تعقد اللجنة 
االقتصادي���ة الوزارية برئاس���ة 
ال���وزراء ووزير  نائب رئي���س 
التنمية واالس���كان الشيخ أحمد 
الفهد اجتماع���ني األربعاء املقبل 
لالنتهاء من مناقشة التشريعات 
والقوان���ني الضرورية إلنش���اء 
الشركات اجلديدة التي ستتولى 
تنفي���ذ البرنام���ج بالتعاون مع 

القطاع اخلاص.

كتيبة حماية المنشآت تحرر رهائن محتجزين في كاظمة  ص2

الكليب ل� »األنباء«: طرح مناقصة
محطة الزور الشمالية 30 مايو

العراق: »الصدريون« ينظمون
 استفتاء  الختيار  رئيس الحكومة

النتيجة خالل أيام

»الصحة«: بدء فرز طلبات 
التمريض 15 الجاري

فرج ناصر
اكد رئي����س جلنة 
املناقص����ات املركزية 
أحم����د الكلي����ب ف����ي 
 ت�صري����ح خ��������اص 
ل� »األنباء« أن مناقصة 
الزور  مشروع محطة 
الش����مالية  الكهربائية 

ستطرح يوم 30 مايو املقبل. وقال 
الكليب ان الطاقة التي س����تتيحها 

احملطة س����تغطي مناطق 
البالد، مؤكدا انها ستكون 
جاهزة للتشغيل صيف عام 
2012. واضاف انه مت تأهيل 
الش����ركات  مجموعة من 
العاملي����ة وبالتعاون مع 
الشركات احمللية لتنفيذ هذا 
املشروع الضخم. وأوضح 
ان الكلفة املالية إلجناز احملطة تبلغ 

مليارا و200 مليون دينار. 

فرج ناصر
أعلن مدير عام بنك التس����ليف واالدخار محمد 
النوم����س في تصريح خاص ل� »األنباء« ان البنك 
سيس����تقبل مطلع يونيو املقبل ال� 15 ألف معاق 
املشمولني بقانون املعاقني األخير، مؤكدا ان إدارة 
البن����ك اتخذت جميع اإلج����راءات التي تصب في 
إطار س����رعة اجناز معامالتهم خالل فترة زمنية 

قصيرة.

وأض���������اف ان البنك خاط����ب املجلس األعلى 
للمعاقني لتزويده بالضوابط والشروط اخلاصة 
باملستحقني، الفتا إلى ان القانون اخلاص باملعاقني 
يقضي برفع قيمة القرض اإلسكاني مببلغ 10 آالف 

دينار.
وأشار إلى ان املستندات اخلاصة بإثبات اإلعاقة 
متعارف عليها ويستلزم من صاحب املعاملة تقدميها 

إلثبات حقه في احلصول على القرض.

بغ���داد � أ.ف.پ: م���ن بني 
خمسة اسماء بدأ انصار التيار 
الص���دري بزعامة رجل الدين 
املقيم في ايران مقتدى الصدر 
اختي���ار مرش������حهم املفضل 
الوزراء  لتولي منصب رئيس 
العراقي، عبر استفتاء بدأ امس 
وينتهي اليوم، ومن املتوقع ان 
تظه���ر نتيجته خالل ايام، في 
حني يجول وفد منهم في الدول 
العربي���ة الطالعها على وجهة 
نظره.  وتشمل االسماء اخلمسة 
رئيس الوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكي ومنافسه االبرز 
اياد  الوزراء االس���بق  رئيس 
عالوي ورئيس الوزراء السابق 
ابراهيم اجلعفري ونائب رئيس 
اجلمهورية املنتهية واليته عادل 

عبداملهدي وجعفر محمد الصدر. 
الى ذلك قال عمار احلكيم رئيس 
املجلس االعلى االس���المي: ان 
االئتالف الوطني لن يش���ارك 
في حكومة ليس فيها القائمة 
اياد  الت���ي يتزعمها  العراقية 

عالوي.
ونقل بيان للمجلس االعلى 
عن احلكيم قوله خالل حديثه 
الثقافي  السياسي في املجلس 
االس���بوعي: »ان )العراقي���ة( 
الكثي���ر من  حصل���ت عل���ى 
االصوات، وقد حازت اصواتها 
من ابن���اء املناط���ق الغربية، 
وبغ���داد وال يصح ان نتجاهل 
ارادة هذه املساحات املهمة، لذلك 
فإن استبعادها هو ابعاد لهذه 

الشريحة«.

موسكو � وكاالت: 
الس����لطات  كش����فت 
النقاب عن  الروسية 
هوية منفذتي الهجوم 
الذي وقع  االنتحاري 
في مترو االنفاق في 
29 من الشهر املاضي. 
وق���ال����ت صحيف����ة 
»كومي����رس����ان�ت« 
الروسية ان املنفذتني 
مراهقتان، األولى تدعى 
جينيت عبدالرحمنوفا 
)17 عاما( وهي زوجة 
قي����ادي ف����ي حركة 
الداغستانية  اإلرهاب 
اوم����االت  واس����مه 
محمدوف ولقي مصرعه 
ديس����مبر2009،  في 
مارخ����ا  واألخ����رى 
اوس����تارخانوفا )20 
عام����ا( وه����ى زوجة 
إلرهاب����ي آخ����ر وهو 
سعيد أمني خيزرييف، 
الذي قتل في خريف 

.2009

حنان عبدالمعبود
اعلنت مدي���رة ادارة التمريض عواطف القطان عن بدء الفرز في 

طلبات التعاقد احمللي مع املمرضني في 15 ابريل اجلاري.
وبينت القطان انه عقب الفرز بأربعة ايام س���يتم البدء في عمل 
اختبارات حتريرية وشفوية الختيار 300 ممرضة لسد احلاجة في 

كوادر التمريض.

أحمد الكليب

محمد النومس

زوجها  مع  عاما   17 العمر  من  البالغة  عبدالرحمنوفا  جينيت  فيها  تظهر  المكان  أو  التاريخ  محددة  غير  صورة 
الداغستاني أوماالت محمدوف الذي قتل في عام 2009 وكانت التحقيقات الروسية قد كشفت هوية واحدة 
من الفتاتين اللتين نفذتا عملية تفجير مترو موسكو، قبل ان تكشف األخرى، وظهر انها هي األرملة ذات ال� 17 
ربيعا من القوقاز، وفق ما اعلنته صحيفة »كوميرسانت« اليومية الروسية.                                )أ.ف.پ(

نجم أزرق الطائرة والعربي 
عبداهلل جاسم: طائرة »الزعيم« 

تحتاج  إلى أجنحة للتحليق 
والفوز بالبطوالت المحلية 

وتجّنب الهبوط االضطراري

النومس ل� »األنباء«: »التسليف« يبدأ في يونيو
صرف زيادة القرض اإلسكاني ل� 15 ألف معاق

أس�تراليا  بي�ن  ثالث�ي  ص�راع 
بطاقة  لحج�ز  وغان�ا  وصربي�ا 
ف�ي  ألماني�ا  م�ع  التأه�ل 
بمونديال  الرابعة  المجموعة 
»2010 أفريقي�ا  »جن�وب 

 السفير التركي 
سيعود  إلى واشنطن 

أ.ف.پ: اعلن رئيس   � انقرة 
الترك���ي رجب طيب  ال���وزراء 
اردوغان امس ان سفير بالده لدى 
الواليات املتحدة، الذي استدعته 
انقرة بعد قرار تبنته جلنة في 
الكونغرس االميركي حول »ابادة 
االرمن«، سيعود »االسبوع املقبل« 

الى ممارسة مهامه.
من جهة اخرى اوضح اردوغان 
الدولية  القمة  انه سيشارك في 
حول االمن النووي التي ستعقد 
ف���ي 12 و13 ابري���ل اجلاري في 

العاصمة االميركية.

»التربية«: مضاعفة مكافآت العاملين
 في كنترول »الثاني عشر«

صرف مستحقات 800 عن الفترة الثانية الشهر الجاري

روسيا: منفذتا »االنتحاريتين«.. مراهقتان 

مريم بندق
اعتم����دت وزيرة التربية 
العالي  التعلي����م  ووزي����رة 
د.موضي احلمود مضاعفة 
مكافآت العاملني في كنترول 
الصف الثاني عشر ملدارس 
النظام املوحد بقسميه العلمي 

واألدبي و»الديني«.
وخاطبت احلمود رئيس 
دي����وان اخل��دم����ة املدنية 
الزبن العتماد  عبدالعزي����ز 
الفترة  الصرف اعتبارا من 
الدراسية الرابعة المتحانات 
الع����ام الدراس����ي احلال����ي 

.2010/2009

وبحس����ب قرار الوزيرة 
ستص����بح املكافآت اجلديدة 
عن الفت����رة الواحدة – يتم 
حس����اب يوم العمل الواحد 
فترتني – كالتالي: 20 دينارا 
لعضو الكنترول، املش����رف 
اإلداري 25 دين����ارا، نائ����ب 
رئيس جلنة النظام واملراقبة 
25 دين����ارا، رئي����س جلنة 
الن���ظام واملراقبة 30 دينارا، 
نائب أول رئيس عام االمتحان 

30 دينارا.
الى ذلك، اعتمدت احلمود 
إدراج ميزانية مكافآت العاملني 
في امتحانات الفترة الدراسية 

الثانية للصف الثاني عشر 
البالغة 270 ألف دينار إلى 
جانب 70 ألف دينار للعاملني 
في االختب����ار املؤجل ضمن 
ميزانية الوزارة للعام املالي 
اجلديد على ان تصرف خالل 
شهر ابريل اجلاري ملا يقارب 

800 من العاملني.
وحول مكافآت التصحيح 
النقل  المتحان����ات طلب����ة 
الثالث  التعليمية  واملراحل 
للفت����رة الثاني����ة ومكافآت 
ف����ي مراكز رعاية  العاملني 
املتعلمني فستحول حلساباتهم 

خالل مايو املقبل.

التفاصيل ص24

التفاصيل ص24

التفاصيل ص 24

ص5


