
العربية:  شكل النائب الهولندي 
خيرت فيلدز، زعيم حزب »احلرية« 
املتطرف والذي يشغل 24 مقعدا 
في مجلس النواب جبهة مناوئة 
لإلسالم أسماها »التحالف الدولي 
من أجل احلرية« ووصف فيلدز 
احلركة اجلديدة بأنها مثل خيمة 
كبي����رة »مظلة« من أجل احلرية، 
حسب تعبيره، وتضع حدا النتشار 
أفكار اإلس����الم. وردا على سؤال 

حول وجود إس����الم معتدل أم ال؟ ق����ال خيرت »إطالقا، ال 
يوجد إسالم معتدل أصال، وأعتقد أن اإلسالم أيديولوجية 
شمولية، فهو فكر أكثر مما هو دين، وأراه يقوم على أساس 
السيطرة والقمع وال ميكن مقارنته بالشيوعية والفاشية. 
فاإلسالم بات أكبر تهديد في الوقت احلاضر ألوروبا«.  واذ 
اعتبر خيرت ان اإلسالمي املعتدل هو الذي ال يطبق القرآن 
وم����ا ورد فيه، تعهد بأنه حني يصل إلى رئاس����ة الوزراء 
الهولندية »سأمنع هجرة املسلمني إلى هولندا إطالقا، وال 

مكان ملزيد من املهاجرين املسلمني بعد«.
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قرارات وتكليفات مجلس الوزراء في جلسة  أمس

 املوافقة على مشروع مرسوم زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني ورفعه إلى صاحب السمو األمير.
 تكليف اللجنة القانونية الوزارية بالتعاون مع رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي الشيخ محمد 

العبداهلل إلجناز القوانني امللحة املطلوبة ملكافحة الفساد.
 حتديد حد أقصى بعد عطلة العيد إلجناز مشاريع القوانني وإعادة عرضها على مجلس الوزراء.

 حتديد القوانني ذات األولوية وهي هيئة مكافحة الفساد والشفافية، اإلفصاح عن الذمة املالية للقياديني ويشمل الوزراء 
والنواب وقياديي الوزارات، تداول املعلومات، تضارب املصالح، حماية املبلغني وقانون املشتريات واملناقصات العامة.

 تكليف جهاز متابعة األداء احلكومي بإنشاء أجهزة فرعية في الوزارات للكشف عن أي جتاوزات.
 النزول الى امليدان وإجراء لقاءات مباش�رة مع املوظفني وقياديي الصف الثاني للحصول على 

معلومات حول الفساد اإلداري واملالي.

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

هيئة وطنية لمكافحة الفساد.. بذراع تنفيذية
»أمناء الهيئة« يقدمون إقرارًا بالذمة المالية خالل 90 يومًا 
من تعيينهم يتضمن ما يملكونه من أموال عقارية ومنقولة

تتك�ون م�ن رئي�س ونائ�ب للرئي�س وخمس�ة أعضاء 
األم�ة مجل�س  رئي�س  يرش�حهما  عض�وان  بينه�م  م�ن 

الهيئة تختص بوضع الخطط والبرامج للكش�ف عن مواطن 
الفس�اد وتتلق�ى البالغ�ات وتق�وم بفحصها والتحقي�ق فيها

مجلس الوزراء: 6 قوانين لمكافحة الفساد ودعم الشفافية

األنباء  االقتصادية

علي املوسى

يرفع  »األهلي«  »بهبهاني«: 
النصف  أرب�اح  صافي 
األول 30% إلى 26.2  
ص25 دين�ار   مليون 

»مجموع�ة  الموس�ى: 
ال�مالية«  األوراق 
اس�تثماراتها  خفضت 
الب��ورص�ة  ف�ي 

تثب�ت  »مودي�ز« 
»الوطني« تصنيف 

تحص�ل  »جلوب�ل« 
قضائي  حك�م  على 
بنك  يل�زم  دبي  من 

ولديه�ا الني���ة لش�راء حصة
 »هيئ�ة االس�تثمار« في »زي�ن« ص 30

م�ع   Aa2 عن�د  الم�دى  ط�وي�ل 
ص26 مس�تقرة  مس�تقبلية  نظ�رة 

أم القيوي�ن بإعادة وديعة ب�� 250 مليون 
ص29 الفوائ�د   إليه�ا  مضاف�ا  دوالر 

 نجاد: التخلي عن »منطق رعاة البقر« 
شرط للتحاور النووي مع واشنطن 

ألمانيا تحقق في استغالل إيران أحد بنوكها لاللتفاف على العقوبات

»العراقية« تقترح مخرجًا: طالباني للرئاسة 
وعالوي للحكومة وحمودي للبرلمان 

رئيس حزب هولندي متطرف : ال إسالم 
معتدل وسأمنع دخول المسلمين

 عواصم � وكاالت: اش����ترط الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد على أميركا التخلي عن »منطق رعاة البقر« 
إلجراء حوار مع طهران ح����ول برنامجها النووي. وقال 
مخاطبا واشنطن »تتبنون القرارات لتجروا حوارا. انه 
منطق رعاة البقر. اذا تعاملتم بأدب فنحن مس����تعدون 
للتحاور باحترام«. في شأن أملاني آخر فتحت السلطات 
املصرفية األملانية حتقيقا في مزاعم وسائل إعالم عن قيام 
ايران باستغالل بنك أملاني صغير لاللتفاف على العقوبات 
الدولية ضدها واجراء صفقات لشركات ترتبط بالبرامج 

العسكرية والصواريخ الباليستية اإليرانية.

مريم بندق � سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
كشفت مصادر وزارية في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« عن أن مجلس الوزراء 
طلب من اجلهات املعنية إعداد وصياغة بعض 
القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد واالنتهاء 
منها عقب عطلة عيد الفطر متهيدا لعرضها 
على مجل���س الوزراء ومن ثم إحالتها إلى 
مجلس األمة. وقالت املصادر إن املجلس ركز 
في اجتماعه أمس الذي ترأسه رئيس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
على قانون هيئة مكافحة الفساد والشفافية 
وقانون اإلفصاح عن الذمة املالية للقياديني 
ويشمل الوزراء والنواب وقياديي الوزارات، 
الفتة إلى أن هذي���ن القانونني تعتبرهما 
احلكومة من أولوياتها إذ طلب املجلس من 
اللجنة القانونية الوزارية وجهاز متابعة 
األداء اإلسراع في إجناز القانونني. وأضافت 
املصادر أن من أهم القوانني التي ستعطى 
األولوية هي ت���داول املعلومات، تضارب 
املصالح، حماية املبلغني، قانون املشتريات 
واملناقصات العامة، مؤكدة ان احلكومة تهدف 
إلى مكافحة كل أنواع الفس���اد في اجلهات 
احلكومية واملؤسس���ات من خالل تكثيف 
الرقابة احلكومية على األجهزة والقطاعات 
بصف���ة عامة. وبينت املص���ادر أن رئيس 
جهاز متابعة األداء احلكومي الشيخ محمد 
العبداهلل قام بشرح اجلهود التي يقوم بها 
اجلهاز من أجل الكشف عن أنواع وأشكال 
الفساد وأكد على إجناز خطوات ملموسة 
للعمل على استئصال أي فساد. وكشفت 
املصادر أن تقري���ر العبداهلل الذي عرض 
على املجلس تضمن بع���ض النقاط التي 

توضح عدم تعاون 
بعض الوزارات في 
جهود الكشف عن 
الفساد خاصة فيما 
يتعلق بالتجاوزات 
اإلدارية واملالية، 
فضال عن وجود 
بع���ض القياديني 

الذي���ن يخف���ون املعلومات الت���ي ُتطلب 
منهم. وفي السياق نفسه، اشارت مصادر 
حكومية ل� »األنباء« الى أن مسودة مشروع 
القانون اخلاص بإنش���اء الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد الذي كانت جلنة مراجعة 
التش���ريعية للخطة اإلمنائية  املتطلبات 
قد أجنزت مس���ودته ويتكون من 41 مادة 
متضمنا تعريفات للموظف العام الكويتي 
واملوظف األجنبي ونطاق سريان القانون 
وآلية إنش���اء الهيئة. وأك���دت املصادر أن 
العامة ستكون مس���تقلة وتتمتع  الهيئة 
بالشخصية االعتبارية وستلحق برئيس 
الوزراء وتخت���ص بوضع خطط وبرامج 
ملكافحة الفساد والكشف عن مواطنه وجميع 
أشكاله وتلقي التقارير والبالغات املتعلقة 
بالفساد وفحصها، والتحقيق فيها، فضال 
عن التنسيق والتعاون مع الدول اخلارجية 
واملنظمات اإلقليمية والعربية واخلليجية 
املعنية مبكافحة الفس���اد م���ن أجل تبادل 
املعلومات وكذلك التنس���يق مع منظمات 
املجتم���ع املدني التخ���اذ التدابير الكافية 
للتوعية مبخاطر الفساد. وأضافت املصادر 
أن الهيئة ستتكون وفقا للمشروع احلكومي 
من مجلس أمناء يضم رئيسا ونائبا للرئيس 
وخمس���ة أعضاء على أن يكون من بينهم 
عضوان يرشحهما رئيس مجلس األمة من 
غي���ر أعضاء املجلس، الفتة إلى أن رئيس 
الهيئة سيكون بدرجة وزير ونائبه املباشر 
بدرجة وكيل وزارة وباقي األعضاء بدرجة 
وكالء مساعدين ويشترط تفرغهم بالكامل. 
وبينت املصادر أن املشروع حدد شروطا 
للرئيس وأعضاء مجل���س األمناء وكذلك 
حدد صالحياتهم 
ومهامهم وإلزامهم 
إق���رار  بتق���دمي 
بالذمة املالية لهم 
وألوالدهم القصر 
خالل 90 يوما من 

تاريخ تعيينهم.

عواصم � وكاالت: وس����ط املس����اعي الدؤوبة لتشكيل 
احلكومة العراقية والتي تخللها أمس لقاء بني رئيس كتلة 
العراقية اياد عالوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
في دمشق أمس، نقلت تقارير إخبارية أن »العراقية« قدمت 
نسخة من مقترحاتها حول حل االزمة وتضمنت: تشكيل 
حكومة شراكة وطنية برئاسة عالوي، وابقاء جالل طالباني 
رئيسا للجمهورية، وكذلك يبقى كل من عادل عبد املهدي 
وطارق الهاش����مي نائبني للرئيس.  كما يتضمن املقترح 
إسناد رئاسة البرملان إلى همام حمودي القيادي في املجلس 

األعلى بزعامة عمار احلكيم.

6 أشهر لنقل مصانع  أم الهيمان
طلب مجلس الوزراء من البلدية اإلسراع 
في تخصي��ص أراض لنقل املصانع املخالفة 
في املنطقة اجلنوبي��ة خالل فترة ال تتجاوز 

ال� 6 أشهر.

كاسياس: احتفال إسبانيا بكأس العالم 
جزئي مادام قطاع غزة محاصرًا

طاه����ر النونو قال اننا نثمن تصريحات كاس����ياس وان هذا املوقف ليس األول 
لهذا الالعب الذي رفض االحتفال بعيد الكريسماس والذي صادف حرب الفرقان 

على قطاع غزة في ديسمبر عام 2008.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه القائمني على مشروع »كويتي وأفتخر« حيث سلموا سموه هدية تذكارية

ولي العهد استقبل القائمين على مشروع »كويتي وأفتخر«: 
شبابنا هم الركيزة األساسية في عملية التنمية ص 3

النجم االسباني ايكر كاسياس رافعا كأس العالم 2010

انضم قائد املنتخب االسباني وحامل 
كأس العال����م في جن����وب افريقيا ايكر 
كاس����ياس الى املنادين بض����رورة رفع 
احلصار عن قطاع غزة بعد ان أعلن أنه 
لن يحضر االحتفاالت مبناسبة الفوز بكأس 
العالم في امليدان الرئيسي في العاصمة 
اإلسبانية مدريد، تعبيرا عن حزنه الشديد 

ملا يحدث في غزة بسبب احلصار.
وقال كاسياس الفائز بجائزة »القفاز 
الذهبي« ألفضل حارس مرمى في البطولة 
في تصري����ح لوكالة األنب����اء اإليرانية 
»فارس«: »جتد أنه من املستحيل مشاركة 
الناس والضحك بعد رؤية ما يحدث في 
قطاع غزة«، وأكد كاس����ياس أن احتفال 
اإلس����بانيني بالفوز بكأس العالم جزئي 
مادام قطاع غزة محاصرا. وعلى الصعيد 
ذاته، ذكرت وكال����ة »معا« االخبارية ان 
الناطق باس����م احلكومة املقالة في غزة 

السلطات السورية أفرجت عن المواطن العصيمي 

أمير زكي � مسعد حسني وكونا
أكد س����فيرنا لدى 
دمشق عزيز الديحاني 
في اتصال مع »األنباء« 
عند الساعة السادسة 
م����ن مس����اء أمس ان 
احملكمة أخلت سبيل 
الكويت����ي  املواط����ن 
فيص����ل  عب����داهلل 

العصيمي، الذي كان محتجزا لديها بسبب 
حادث دهس م����روري عن غير قصد نتج 
عنه وفاة ش����خص، مبينا ان عبداهلل في 
طريقه الى األمن اجلنائي الستكمال بعض 
اإلجراءات التي لن تأخذ أكثر من دقائق، 
وبعدها تتس����لمه السفارة، وانه سيكون 
حرا في البقاء داخل األراضي الس����ورية 
أو املغ����ادرة الى الكويت. وعن كيفية حل 
املشكلة قال السفير الديحاني ان ذوي القتيل 
تنازلوا في احملكمة عن القضية بعد ان دفع 
لهم فيصل العصيمي والد عبداهلل مبلغا 
من املال كدية، وبناء عليه أخلت احملكمة 
سبيله. وعن قيمة الدية أكد الديحاني ان 
املبلغ معقول وليس ضخما كما تردد سابقا. 
وأعرب السفير الديحاني عن تقديره الكامل 
للجهود التي بذلتها الس����لطات السورية 
للمس����اعدة في حل هذه املشكلة، وسرعة 
جتاوبها مع الطلب الكويتي باإلفراج عن 
العصيمي.وباتصال هاتفي مع ممثلة الدفاع 
عن عبداهلل العصيمي احملامية رقية محمد 
صالح التجار أفادت بأن تنازل والد القتيل 

أسقط احلق اخلاص، 
انه سيكون هناك  إال 
حق ع����ام وحتددت 
جلسة 8/25 للنظر في 
القضية، مشيرة الى ان 
احلكم سيتوقف على 
تقرير اللجنة الفنية، 
بحيث اذا جاءت نسبة 
مسؤولية عبداهلل أقل 
من 35% فسيكتفى باملدة التي قضاها في 
احلبس، أم����ا إذا زادت على ذلك فقد تزيد 
املدة إلى شهر، الفتة إلى انها تتابع القضية 
عن كثب مع اجلهات املسؤولة، معربة عن 
توقعها بأن يأتي تقرير اللجنة الفنية في 

صالح العصيمي.
وكان وزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية باإلنابة روضان 
الروضان قد أعلن في وقت س����ابق امس 
ان الس����لطات السورية قررت اإلفراج عن 
املواطن عبداهلل العصيمي. وفي اإلطار ذاته، 
قال املذيع غالب العصيمي وهو عم الشاب 
عبداهلل ل� »األنباء« عصر أمس ان العائلة 
تتوقع إطالق سراح عبداهلل وعودته الى 
البالد خالل الساعات املقبلة، مشيدا باجلهود 
الرسمية التي بذلت من قبل املسؤولني في 
الكويت ومن قبل سفيرنا لدى دمشق عزيز 
الديحاني، مؤك����دا ان هذه اجلهود تكللت 
بإنهاء أزمته. ولفت إلى ان عددا من أفراد 
أس����رته يقيمون اآلن في سورية ملتابعة 

إجراءات إطالق سراحه.

غالب العصيمي ل� »األنباء«: عبداهلل يعود إلى البالد في الساعات المقبلة

السفير الديحاني ل� »األنباء«: مبلغ الدية ليس ضخمًا
محامية عبداهلل: جلس�ة في 8/25 للنظر في الحق العام

عبداهلل العصيميالسفير عزيز الديحاني

»الديوان« يدع�و 294 مواطنة 
ص6 األرب�عاء   لم�راج�عت�ه 

عشرات من مزارعي الوفرة تجمهروا للمطالبة بالدعم المتأخر
بعد تصريحات أحد المسؤولين بأن الهيئة ال تملك حق صرفه

جانب من املزارعني املتجمهرين داخل هيئة الزراعة

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ورئيس بلدية القلعة رياض األعور وعبداهلل السيف وجنله نائل وعبدالعزيز الغنام ومختار 
)محمود الطويل(اخلالدية يوسف السالم وعدد من احلضور في افتتاح ديوان السيف في بلدة القلعة

الخالد يشارك في افتتاح ديوان السيف في بلدة القلعة اللبنانية
بيروت � أحمد منصور

بحضور جمهور غفير من الشخصيات 
الكويتية واللبنانية، شارك وزير الداخلية 
الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
بافتتاح ديوان السيف في بلدة القلعة 
اللبنانية بجوار مجم����ع غرناطة قرب 
منطقة حمانا. وعبر اخلالد عن سعادته 
باملشاركة في هذه املناسبة، الفتا الى ان 
لبنان بلد جميل ورائع، مشيرا الى العالقة 
الوطيدة بني الكويت ولبنان. من جهته، 
عبر صاحب الديوان عبداهلل راشد السيف 
عن سعادته بافتتاح الديوانية ألول مرة 
هذا الصيف، مؤكدا انها ستفتح أبوابها 
لساعتني يوميا اعتبارا من 8.30 الى 10.30 
صباحا، وس����تكون لتجمع املصطافني 
الكويتي����ني لتبادل وجهات النظر حول 

القضايا املختلفة.
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محمد راتب
جتمهر عشرات املزارعني من أصحاب مزارع الوفرة داخل مبنى 
هيئة الزراعة صباح أمس للمطالبة بحصولهم على الدعم املتأخر 

وتعويض الصقيع.
وقال رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني س����عود العرادة ان هذا 
التجمهر ما هو إال بداية لسلس����لة من التجمعات للمطالبة بحقوق 

أصحاب مزارع الوفرة والعبدلي.
وأش����ار العرادة إلى ان التجمهر جاء بع����د اتصال من قبل احد 
املسؤولني بالهيئة اثر إبالغه بأنها ال متلك حق صرف دعم املزارعني 
في فترة أقل من ش����هرين، وهذا ال����كالم يخالف تصريحات رئيس 
مجل����س إدارة الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة الس����مكية 
ومديرها العام م.جاسم البدر ومساعديه الذين أكدوا لنا ان السبب 
وراء التأخير راجع لوزارة املالية. بدوره أكد نائب املدير العام في 
الهيئة فيصل الصديقي ان هناك حلوال لكل مطالبات املزارع الكويتي 
وان األمور في طريقها إلى احلل، مش����يرا إلى ان دعم الفترة األولى 

سيصرف األسبوع املقبل. التفاصيل ص2)قاسم باشا(
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زعيم حزب احلرية 
الهولندي خيرت فيلدز
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مسؤول عراقي: الكويت توافق مبدئيًا 
على فتح معبر حدودي نفطي

 بغداد � رويترز: قال مدير مكتب التراخيص بوزارة 
النفط العراقية عبداملهدي العمي���دي أمس ان الكويت 
أعطت موافقة مبدئية عل���ى فتح معبر حدودي خاص 
مع العراق تستخدمه ش���ركات النفط الدولية العاملة 
في عقود عراقية. وق���ال العميدي على هامش اجتماع 
في بغداد بني الوزارة ومسؤولني تنفيذيني من شركات 
نفطي���ة انه يوجد نوع من املوافقة املبدئية من اجلانب 
الكويتي. وأفاد بأن العراق حصل على هذه املعلومات من 
الشركات املتعاقدة التي قالت انها حتدثت مع احلكومة 
الكويتية وانه توجد موافقة مبدئية على استخدام الطريق 
القريب من صفوان ومير من حقل الرميلة. وميتد العديد 
من حق���ول النفط عبر احلدود بني البلدين ومنها حقال 

الرميلة وصفوان.

أحمد بهبهاني


