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جانب من الدمار الذي خلفه أحد التفجيرات في الكوت أمس       )رويترز(

صورة نشرتها وزارة الدفاع اإليرانية لصاروخ »فاحت ـ 110« أرض ـ أرض بعد 
إعالن إطالقه بنجاح       )أ.ف.پ(

هايف: 54 ألف متعاط للمخدرات في البالد

»الشعبي«: القرعة لقبول الضباط
في »الداخلية« و»الدفاع« و»الحرس«

اقتراح تقدمه الكتلة في دور االنعقاد المقبل

اعل���ن رئيس جلنة 
الس���لبية  الظواه���ر 
البرملانية النائب محمد 
هايف ع���ن وجود 54 
ألف متعاط للمخدرات 
البالد. وقال هايف  في 
في تصري���ح صحافي 

في مجلس األمة امس ان اللجنة 
ناقشت خالل اجتماعها برنامج 
العف���و األميري الذي بدأ في عام 
ف���ي 2009 حيث  2005 وتوقف 
كان يشترط حفظ القرآن الكرمي 
للتائبني لشمولهم بالعفو. واضاف 

النجاح في  ان نس���بة 
البرنام���ج وصلت الى 
13% في حني ان املعاهد 
العاملية الكبرى ملعاجلة 
االدمان لم تصل نسبة 
النجاح فيها الى نصف 

تلك النسبة.
 وحذر هايف من وجود جتار 
مخ���درات في الس���جن املركزي 
يزاولون جتارته���م وهم خلف 
القضبان ما يؤكد وجود خلل في 
عدم سيطرة وزارة الداخلية على 

ملف املخدرات.

موسى  أبوطفرة
علمت »األنباء« ان كتلة العمل الشعبي تعد لتقدمي مقترح نيابي تسعى 
حلشد توافق نيابي -  حكومي إلقراره خالل دور االنعقاد املقبل يتضمن 
اعتماد آلية القرعة الختيار املتقدمني لقبول الطلبة الضباط في وزارتي 
الداخلية والدفاع واحلرس الوطن����ي. وقالت مصادر مطلعة ان املقترح 
النيابي سيكون منصفا جلميع املتقدمني ممن تتوافر فيهم الشروط احملددة 
من قبل املؤسس����ات العس����كرية، بحيث يتم اعتماد نظام إجراء القرعة 
الختيار املقبولني ممن يتجاوزون شروط القبول املختلفة التي حتددها 
املؤسسات العسكرية، موضحة ان هذه اآللية ستحقق العدالة في اختيار 
الطلبة الضباط وتنأى بهذه املناصب عن الضغوط وممارسة التدخالت 
من أجل القبول، مضيفة ان كتلة العمل الش����عبي بدأت في التنسيق مع 

عدد من النواب لضمان حصول املقترح على أغلبية إلقراره.

محمد هايف

اتفاق على تفكيك »اإلعالم«
اللجنة التعليمية أّجلت البّت في إنشاء هيئة عامة للمرئي والمسموع الجتماع 3 أكتوبر المقبل بناء على طلب الحكومة

األنباء  االقتصادية

أكبر  الجزي�رة«  »طيران 
 15 إلى  كويتي  مشغل 
طلباً  األكث�ر  من  وجهة 

توقع�ات  »الوطني«: 
ب�ع�ودة م�بيع�ات
مع  لالرتف�اع  العقار 
انق�ضاء شهر رمضان

توقعات بإقامة هيئة 
عالمي�ة لإلش�راف 
مستش�اري  ع�لى 
اإلس�المي التمويل 

إم��ارة الش�ارق��ة
 َتحُص�ر رسميًا ملكية 
العقارات  في المواطنين 
والخليجيين اإلماراتيين 

ص35

ص37

ص37

ص41

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

خرج االجتماع الذي عقد أمس 
في مق���ر جلنة التعلي���م والثقافة 
واإلرشاد البرملانية بحضور وزير 
اإلعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 
العب���داهلل وأركان وزارته باتفاق 

مبدئي على تفكيك وزارة اإلعالم.
مصادر نيابية من االجتماع قالت 
النيابي  ل� »األنب���اء« ان اجلانبني 
واحلكومي توصال الى قناعة مفادها 
أن وزارة اإلع���الم أصبحت مثقلة 

باألعباء ونظمها وقوانينها ال تتماشى 
مع الثورة املعلوماتية احلالية من 
باب احكام الرقابة على وسائل النشر 
بجمي���ع أنواعها وعليه صار لزاما 
العمل على تفكيكها ملا فيه مصلحة 
البالد. وخالل االجتماع قررت اللجنة 
تأجيل البت في اقتراح إنشاء هيئة 
عامة للمرئي واملسموع الى 3 أكتوبر 
املقبل، وذلك بناء على طلب احلكومة 
ملزيد من الدراس���ة بعد ان وافقت 
عليه من حيث املبدأ. وقالت رئيسة 
اللجنة النائبة د.سلوى اجلسار ان 

احلكومة طلبت ايضا تأجيل مناقشة 
التعديالت املقدمة على قانون املرئي 
واملس����موع واالقتراحات اخلاصة 
بالدعاية االنتخابية، باإلضافة الى 
تأجيل بحث مالحظات رؤساء حترير 
الصحف على »املرئي واملسموع« 
الرتباطها بالقانون نفسه. وأشارت 
الى ان وزير اإلعالم أبلغ اللجنة بأن 
ردود احلكومة على تعديالت »املرئي 
واملس����موع« مت اع����ادة صياغتها 

وموجودة لدى اللجنة الوزارية.

أكد وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد انه 
لم ولن يدخل إس���رائيلي الكويت، موضحا ان 
الصحافي اإلس���رائيلي ألديد بي���ك دخل البالد 
مؤخرا بجواز س���فر منساوي ولم يدخل بجواز 
إس���رائيلي. وأضاف اخلالد بعد انتهاء اجتماع 

جلنة الداخلية والدفاع: »نحن نتعامل مع جوازات 
وليس ديانات«، موضحا انه حدث التباس عام 
2005 حيث مت إدخال رمز إس���رائيل باخلطأ من 
قبل موظف معني ومت تصحيح األمر ورفع الرمز 

اإلسرائيلي من الكمبيوتر.

الخالد: لم ولن يدخل إسرائيلي البالد
أكد للجنة الداخلية والدفاع أن »ألديد بيك« دخل بجواز نمساوي

الحمود ل� »األنباء«: 25 دقيقة الزيادة الفعلية في الدوام 
وزيادتها إلى ساعة لألنشطة تحسب من اليوم الدراسي الحالي

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
الزيادة الفعلية في الدوام املدرسي للمراحل التعليمية االبتدائي واملتوسط 
والثانوي ستكون 25 دقيقة فقط وتتم زيادتها إلى ساعة كاملة ملمارسة 
األنش����طة التربوية وتعزي����ز القيم االيجابية على ان يحس����ب ذلك من 
اليوم الدراسي احلالي وليوم واحد أسبوعيا. وقالت الوزيرة احلمود في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان زيادة الدوام املدرسي للمرحلة االبتدائية 
ستكون 10 دقائق فقط لتناول الوجبة الغذائية وذلك بزيادة مدة الفرصة 
األول����ى لتصبح 30 دقيقة بدال من 20 دقيقة وذلك طوال أيام األس����بوع. 
وعلى صعيد استثناء الطلبة الوافدين للتسجيل في جامعة الكويت علمت 
»األنباء« ان الوزيرة احلمود ستعتمد االستثناء بناء على معيار النسبة 
العليا فقط وليس أي معيار آخر، كاشفة عن ان االستثناء شمل احلاصلني 
حتى نس����بة 98.4% وان هناك محاوالت لزيادة املقاعد إلى 57 مقعدا بدال 

من 50 مقعدا على أن تعلن األسماء خالل أيام معدودة.

اس�تثناء وزيرة التربية للتس�جيل في الجامعة اعتمد على النس�بة العليا

للمراحل التعليمية الثالث مع زيادة 10 دقائق لالبتدائي لتناول الوجبة

ال تبكير في مواعيد 
االمتحانات

حس����مت الوزيرة رؤية 
الوزارة فيما يتعلق بتبكير 
مواعيد االمتحانات النهائية 
للعام الدراس����ي 2011/2010 
لطلبة االبتدائي واملتوسط 
والثانوي بالقول »ال تبكير 
لالمتحان����ات ومت تأجي����ل 
املوض����وع إل����ى املزيد من 

الدراسة«.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا الشيخ د.محمد الصباح وأسعد البحر ومبارك السهيجان وبدر العوضي ويعقوب السند وعبدالوهاب الصقر وصالح الصقعبي

محمد الصباح: مشروع تحت الدراسة لهيكلة »الخارجية«

الكويت تفنّد مزاعم بغداد باالستيالء على ميناء  عبداهلل العراقي

بيان عاكوم وكونا
أدى عدد من السفراء والقناصل الكويتيني اليمني الدستورية أمام 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد ظهر أمس بحضور نائب 

رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية للعمل على تعزيز وتقوية 
الروابط والعالقات بني الكويت والدول املعتمدين فيها مبا يتماشى 
مع مصالح الكويت وسياساتها الداعية الى التفاهم والتعاون وخدمة 

السالم، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح خلدمة الوطن العزيز 
ورفع رايته. من جهة ثانية، كشف الشيخ د.محمد الصباح عن ان 
هناك مشروعا يدرس لهيكلة وزارة اخلارجية، مشيرا الى أنه حتى 
اآلن لم يتم التوصل الى نتيجة بشأنه،وعن املفاعل النووي، أوضح 
ان هناك تطمينات إيرانية وأيضا روس���ية بخصوص بدء تشغيل 
محطة بوش���هر النووية وان التكنولوجيا املستخدمة في احملطة 

على أعلى املستويات.

صاحب السمو وّجه سفراء وقناصل كويتيين جددًا لتعزيز الروابط مع الدول المعتمدين فيها

الجاراهلل: ال يوجد إطالقًا مثل هذا األمر.. و»الدفاع«: نعامل الصيادين العراقيين معاملة إنسانية

العبداهلل: الكويت والعراق 
سيتقاسمان حقول النفط الحدودية

الكويت � رويترز: قال وزير النفط 
الشيخ أحمد العبداهلل أمس ان الكويت 
والعراق توصال الى اتفاق أولي بشأن 
تقاسم انتاج حقول النفط احلدودية.

وقال ان البلدين اتفقا من حيث املبدأ 
وان اجلانب الكويتي وقع بالفعل االتفاق 
الذي قد يوقع���ه اجلانب العراقي هذا 
األسبوع أو األسبوع املقبل، وقال الشيخ 
أحمد العبداهلل انه راض عن أس���عار 

النفط احلالية.

أسامة أبوالسعود � عبدالهادي العجمي
نفت وزارتا اخلارجية والدفاع ما نشرته 
صحيفة »القدس العربي« من اتهامات على 
لسان مسؤول اإلرش����اد املالحي في شركة 
موانئ العراق ان الكويت تسيطر على ميناء 
عراقي ومتنع الصيادين من استخدامه. وقال 
وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل: »ال 
يوجد إطالقا مثل هذا األمر، لم نستول على 
أي شيء ال ميناء وال غيره«. من جانبه، نفى 
مصدر عسكري مس����ؤول في وزارة الدفاع 
املزاعم العراقية التي حتدثت عن ان الكويت 
استولت على ميناء عبداهلل العراقي احملاذي 
ملنطق����ة أم قصر )البحيث( الكويتية، وأكد 
املص����در ان هذا اخلبر غي����ر صحيح جملة 
وتفصيال، وشدد على ان الكويت حريصة 
كل احلرص على عالقاتها بدول اجلوار وعدم 

املس����اس أو التعدي على شبر من أراضيها 
مثلما هي حريصة على عدم مساس أي أحد 
بأي شبر من أرضها. وأشار الى ان األوضاع 
في هذه املنطقة مستقرة وهادئة. وحول منع 
الصيادين العراقيني من الصيد، قال املصدر: 
ل����م مننع أحدا من الصيد لكن عندما ترصد 
التابعة خلفر  البحرية  دوريات االستطالع 
السواحل أو القوة البحرية التابعة للجيش 
قوارب صيد عراقية في مياهنا اإلقليمية، يتم 
الطلب منهم الرجوع الى حدودهم اإلقليمية 
ونخبرهم بان الصيد محظور في هذه املنطقة. 
وتابع املصدر: انن����ا نتعامل مع الصيادين 
العراقيني معاملة إنس����انية مع ان القانون 
يجيز لنا حجزهم والتحقيق معهم كمتسللني 
ومهرب����ني لكننا نتعامل م����ع هذا املوضوع 

مبنظور إنساني.

أكثر من 
300 قتيل 
وجريح في 
تفجيرات 

متزامنة 
بمواقع أمنية 
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إيران تختبر بنجاح صاروخ 
»أرض � أرض« جديدًا 

من طراز »فاتح � 110«
طهران � وكاالت: أعلنت إيران 
أمس جن���اح اختب���ار صاروخ 
»أرض � أرض« من اجليل اجلديد 
لصواريخ »فاحت � 110« التي تعمل 
بالوقود الصلب، ويبلغ طول هذا 
الصاروخ تس���عة أمتار ووزنه 
3500 كل���غ وهو أكث���ر دقة من 
األجيال السابقة وتردد أن مداه 

التفاصيل ص42يقارب ال� 200 كم.

الجامعة تدعو خريجي الفصل الصيفي للعام 2010/2009 إلى تسّلم شهاداتهم    ص19

الدفاع  هيئة  مسؤولو 
ف�ي  اللوج��س�تية 
األميركي  الجي��ش 
»أنهام« شركة  يزورون 
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