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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

رعاية سكنية للكويتية المطلقة واألرملة وغير المتزوجة
الحكومة رفضت خالل اجتماع مع اللجنة البرلمانية المشتركة منح المتزوجة من »بدون« حق الرعاية وتكتفي بنظام »الشعبيات« لهذه الفئة

الحكيم: ال اتفاق حتى اآلن على مرشح محدد 
لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة

عشرات  اآلالف أحيوا الليلة األولى من العشر األواخر في المسجد الكبير والمراكز الرمضانية 

بيان عاكوم 
قال رئيس املجلس اإلس����امي 
األعلى العراقي السيد عمار احلكيم 
إننا بدأنا نصل إلى نهاية النفق في 
موضوع تشكيل احلكومة العراقية 
ونحن مقبلون في األيام القادمة على 
خيارات حتدد االجتاه في تشكيل 
احلكومة. جاء ذلك خال استقبال 
جمعية الصحافيني لرئيس املجلس 
اإلسامي األعلى مبناسبة زيارته 
للباد.وعما إذا كان االئتاف الوطني 
وائتاف دول����ة القانون اتفقا على 

إعادة تسمية نوري املالكي رئيسا 
للوزراء قال احلكيم »لم نحدد اسما 
ملرشح حتى هذه اللحظة« مضيفا: »ال 
اتفاق حتى اآلن على مرشح محدد«، 
وزاد »نسعى لتشكيل حكومة عراقية 
ال إقص����اء فيها وال تهميش«. وردا 
على س����ؤال عن بع����ض األصوات 
العراقية التي تسيء للكويت، قال: 
يجب أال نعول على أي صوت يسيء 
للعاقة بني الكويت والعراق ونتمنى 
على الكويتيني أال يلتفتوا ملثل هذه 

االصوات.

ن الراشد  )هاني الشمري(السيد عمار احلكيم متحدثا في جمعية الصحافيني أمس  وبجانبه الزميل عدنا

توجه للتجديد لمدير  الجامعة 
سنة أو سنتين بقرار وزاري  
 : الحمود  يح�ذر  وجوه�ر 
لن يمر م�رور الكرام   ص4

جموع املتهجدين حضروا ألداء صالة القيام في املسجد الكبير يؤمهم القارئ عبداهلل الهزمي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا أحد الضباط ويبدو سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد 

)محمد ماهر(

األمي�ر زار نادي ضب�اط الجيش: ال تلتفت�وا للفتن 
وتآزروا في مواجهة ما يمس الوحدة الوطنية  ص6و7

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
أبلغت احلكومة أمس اللجنة البرملانية املشتركة 
املكلفة بدراسة قانون حقوق املرأة موافقتها املبدئية 
عل���ى منح الكويتية املطلق���ة أو األرملة أو غير 
املتزوجة حق الرعاية السكنية. مصادر نيابية 
أبلغت »األنباء« ان اللجنة املشتركة املكونة من 
جلنتي اإلسكان واملرأة اجتمعت مع ممثلني عن 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف 
حيث مت االتفاق على ان تكون الرعاية السكنية 
للفئات املشار إليها من خال قرض إسكاني بقيمة 
70 ألف دينار أو توزيع بيوت حكومية أو شقق 
بإيجار رمزي بنظام االنتفاع. وقالت املصادر امس 
ان متويل هذا التوجه س���يكون من خال إنشاء 
محفظ���ة مالية لدى بنك التس���ليف بقيمة 500 
مليون دينار باسم الصندوق اإلسكاني للمرأة. 
وشددت املصادر على ان احلكومة التزال مصرة 
على رفض منح الكويتية املتزوجة من »بدون« 
حق الرعاية السكنية واالكتفاء بالنظام املعمول 
به حاليا بتوزيع بيوت ش���عبية على هذه الفئة 
في اجلهراء والصليبية. وأش���ارت املصادر إلى 
انه جرى حتديد موع���د الحق الجتماع آخر في 
22 سبتمبر املقبل ملواصلة بحث األمر، حيث لم 

يتخذ قرار نهائي في شأن هذا املوضوع.

مجلس الوزراء: تعيين »األعلى للمعاقين« واعتماد الالئحة الجديدة والتطبيق فورًا

فتح باب تسجيل المتعثرين بعد العيد
مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته 
التنفيذية اجلديدة  الائح���ة  أمس 
لقانون املعاقني والتي سيتم تطبيقها 

بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
وقالت مصادر مطلعة ل�»األنباء« 
انه مت تعيني املجلس األعلى للمعاقني 
وس���يضم: منيرة املط���وع، محمد 

القطامي، راش���د العميري، حم���د احلميضي 
وآخري���ن. وأحاطت وزي���رة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي احلم���ود املجلس  التعليم 
باإلجراءات اجلديدة التي ستطبق اعتبارا من 
العام الدراس���ي اجلديد 2011/2010 والتي منها 
تخصيص وقت إضافي لتطبيق أحد مشاريع 
برنامج عمل احلكومة واملتعلق بتعزيز االنتماء 
ودعم القيم االيجابية في نفوس الشباب ومشروع 
تغذية تاميذ املرحلة االبتدائية، وبارك املجلس 
خط���وات الوزيرة احلمود وطل���ب منها إعداد 

تصورات تعدي���ل أوضاع املعلمني 
املتميزين وحثهم  املادية لتشجيع 
على مواصلة العط���اء. هذا وطلب 
املجلس من الوزراء إعداد وجتهيز 
خطة احترازية ملواجهة أي احتماالت 
قائمة على ان تستمر طوال العام وال 

تقتصر على أوقات األزمات.
وكلف املجلس وزارات الداخلية 
والدفاع والتربية والصحة وإدارة الدفاع املدني 

بتنفيذ ذلك.
واعتمد املجلس كذل���ك الائحة التنفيذية 
لقانون إنشاء صندوق معاجلة أوضاع املتعثرين 
وتش���كيل اللجان ومجموع���ات العمل متهيدا 

ملباشرة العمل فيها.
 وأعل���ن وزي���ر املالية مصطفى الش���مالي

 ل� »األنباء« ان فتح باب التسجيل في الصندوق 
أمام املواطنني املتعثرين س���يكون بعد إجازة 

عيد الفطر مباشرة.

»التميي�ز« تعيد الفالح مدي�راً عاماً ل�� »الهيئة« حتى الفص�ل النهائي  ص45

عمومية التحالف الوطني تختار في  4 أكتوبر المكتب التنفيذي واألمين العام  

أسماء 190 طالبًا غير كويتيين مقبولين  في جامعة الكويت  للفصل األول   

التفاصيل ص9

التفاصيل الكاملة غدا 

الشيخ طالل الفهد وأحمد الشحومي والنائب السابق سعد الشريع أمام فريق »البركة« املتوّج باللقب

»البركة« يتّوج بطاًل لدورة الشحومي لكرة اليد   ص47

مصطفى الشمالي

ص5

ص4

ص16و17


