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الروضان لـ »األنباء«: لن نكتفي بإحالة مثيري الفتنة للنيابة
نواب رفضوا عملية الفرز الطائفي والفئوي وكل ما يبعث على الفرقة في المجتمع وأكدوا على تآلف وتآزر جميع شرائح المجتمع

البحرين: إحباط مخطط لتفجير سيارات مفخخة خالل احتفاالت عيد الفطر المبارك   ص36

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

أك���د وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ان احلكومة جادة في حماية 
الوحدة الوطنية واحلفاظ عليها وعدم تعرضها 

للمساس من قبل أي جهة أو طرف.
وقال الوزير الروضان ل� »األنباء« ان األيام 
املقبلة ستثبت جدية احلكومة في اتخاذ إجراءات 
عملية صارمة وحازمة وجدية تتعلق باحلفاظ 
على الوحدة الوطنية ولن تكتفي باإلحالة الى 

النيابة العامة فقط.
وشدد على القول ان التاريخ يثبت ان الكويت 
متيزت كدولة بالتماسك والتآزر في وجه األحداث، 
واملعروف عن الشعب الكويتي »تضامنه ودفاعه 
عن الوح���دة الوطنية التي متثل للجميع خطا 
أحمر ال ميكن املس���اس به أو القبول بالتعدي 

عليه«.
وفي هذا اإلطار توالت ردود الفعل النيابية 
الرافضة لعملية الفرز الطائفي أو الفئوي وكل ما 

يثير الفتنة ويبعث على الفرقة في املجتمع.
وأكد نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي 
ان الفرق���ة هي قتل ألي بلد ودمار ألي مجتمع، 
مشددا على ان الكويت عاشت منذ تأسيسها في 

وحدة وتآلف وتآزر بني جميع شرائح املجتمع 
وأطيافه.

ودعا الرومي عقالء البلد الى ان يحافظوا على 
الكويت ووس���ائل اإلعالم الى ان حتفظ وحدة 

الكويت والدفع مبا يخدم تآزر املجتمع.
من جانبه، وجه النائب مبارك اخلرينج سؤاال 
ل���وزارة اإلعالم عن دورها حي���ال ما يدور في 
الساحة من إثارة للفتنة وتهديد للوحدة الوطنية، 
مناش���دا اجلميع البعد عن الطرح الذي يسيء 
للوحدة الوطنية، مشددا على ان احلكومة تقع 

عليها مسؤولية كبيرة في هذا االجتاه.
اما النائب علي الراش���د فقد استنكر ما جاء 
في كالم املدعو ياس���ر احلبي���ب وما تطرق له 
البذالي، مشيرا الى انهما وجهان لعملة واحدة، 
داعيا الش���عب الكويتي إلى عدم التأثر بهذيان 

مثيري الفنت.
وقال النائب خالد العدوة ان التصريح الذي 
أدلى ب���ه رئيس مج���لس ال����وزراء باإلن���ابة 
الش������يخ جابر املبارك حول وأد الفتنة وضع 
النقاط على احلروف وسد الذرائع أمام مثيري 
الف���نت، مطالبا احلكومة مبزي���د من اإلجراءات 
العملية وامللموسة حيال من يعبثون بالوحدة 

الوطنية.

»الداخلية«: بدء صرف
بدل اإلجازات

فريق قانوني ثالثي 
لتفعيل قانون المعاقين

الظواهري:  »الصليبيون« ينهارون 
و»المجاهدون« ينتصرون

محمد الجالهمة
الداخلية  أصدر وكي����ل وزارة 
الفريق أحمد الرجيب أمس تعميما 
الوكالء املساعدين واملديرين  الى 
التوصية بإرسال  العامني تضمن 
أسماء الضباط واألفراد الذين تنطبق 
عليهم اش����تراطات بيع اإلجازات 

متهيدا لصرف قيمة اإلجازة.
ونص التعمي����م على ضرورة 
القرار اخلاص  انطباق اشتراطات 
ببيع اإلجازات من بينها ان يكون 
التقرير السنوي للمستفيد )جيدا( 
وأال يكون قد خرج في إجازة سنوية 
وأال تكون هن����اك انضباطيات قد 

سجلت عليه.

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول انه مت تشكيل 
فري����ق قانوني ثالث����ي مكون من 
التسليف واالدخار والفتوى  بنك 
والتش����ريع والهيئة العامة لذوي 
اإلعاقة، وذلك لوض����ع الضوابط 
القرض  النهائي����ة لتفعيل م����ادة 
اإلسكاني للمعاقني والبالغ 10 آالف 
دينار ألصحاب اإلعاقات املتوسطة 
والش����ديدة و5 آالف لإلعاق����ات 
البسيطة، وذلك لعرضها على مجلس 

إدارة الهيئة.
وأضاف انه س����يتم اس����تقبال 
املشمولني بهذا القرار خالل األيام 

القليلة املقبلة.

� وكاالت: في تس����جيل  عواصم 
جديد حمل عن����وان »أمة منتصرة، 
وصليبية منكسرة« تناقلته املنتديات 
في ذكرى هجمات ال� 11 من سبتمبر، 
قال املسؤول الثاني في تنظيم القاعدة 
امي����ن الظواهري ان 9 س����نوات من 
القتال م����ع »املجاهدين قد أضعفت« 
الق����وى الغربية. وأضاف الظواهري 
»بعد 9 س����نوات من ب����دء احلمالت 
الصليبية في افغانس����تان والعراق، 
ها هم الصليبيون ينهارون حتت وطأة 
ضربات املجاهدين«، معتبرا ان القوى 
الغربية »تبح����ث عن مخرج«. وقال 
الظواهري في التس����جيل الذي نقل 
مضمونه مركز »انتل سنتر« االميركي 
املتخصص في رصد املواقع اإلسالمية، 
ان »قوى اجله����اد خرجت منتصرة 
بينما قوى الغزو الصليبي أضعفت 
بجراحها وأنهكت بنزفها وباخلسائر 

البشرية واملالية«.

9 ماليين في حسابات المستفيدين 
من المساعدات االجتماعية اليوم

فرنسا: حظر كامل للنقاب
وقنبلتان »كاذبتان« في »إيفل« ومحطة للمترو

تقرير تفصيلي عن مخالفات جمع التبرعات خالل رمضان

»ديلي تليغراف«: طهران تمنح حزب أردوغان 
25 مليون دوالر .. وأنقرة تنفي

محللون: صفقة التسلح السعودية 
تعزز قدراتها في مواجهة إيران

المتروك: ال نقبل المساس بنساء النبي ژ
وإثارة األحقاد ال تتفق مع قيم مجتمعنا

طالب الحكومة بتفعيل وتطبيق القوانين ليعرف كل إنسان حدوده

بشرى شعبان
تكمل اليوم وزارة الشؤون حتويل مبلغ 9 ماليني دينار الى 
حسابات الفئات املستفيدة من املس���اعدات االجتماعية، هذا ما 
كشفه الوكيل املساعد لقطاع التنمية االجتماعية والشؤون املالية 
واالدارية في الوزارة احمد الصواغ، مشيرا الى انه مت ضم املعاقني 
دون 18 عاما الى الفئات املستفيدة من املساعدات االجتماعية بعد 
ان كانوا يتبعون املجلس االعلى للمعاقني، اما بالنس���بة ألبناء 
الكويتي���ات املتزوجات من غير كويتيني فقد أوضح الصواغ ان 
جلنة املساعدات األسرية تدرس كل ملف على حدة على ان متنح 

املساعدات وفق احتياجات كل أسرة لفترات زمنية محددة. 
وعلى صعيد آخر كشف الصواغ عن ان اجراءات وزارة الشؤون 
التي اتخذتها مع اجلمعيات اخليرية بشأن جمع التبرعات هدفت 

الى تنظيم العمل اخليري وزيادة موارده وليس حتجيمه.
 وع���ن اج���راءات ال���وزارة ض�����د املخالفات التي س���جلت 
خالل ش���هر رمض���ان من بعض اجلم����عيات اخليرية، ق����ال 
الص���واغ ان االدارة املختصة تعكف على اعداد تقرير تفصيلي 

عن املخالفات.

باريس � أ.ف.پ: بعد ساعات من إقرار  البرملان الفرنسي وبصورة 
نهائية أمس األول مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع 
في األماكن العامة، قالت الشرطة الفرنسية أنها أخلت السياح من برج 
إيفل الش����هير ومحطة للمترو إثر حتذيرات من قنبلة لكنها لم تعثر 
على أي متفجرات. وقال متحدث باسم الشرطة إن الشركة التي تدير 
برج إيفل  تلقت اتصاال من مجهول يقول إن قنبلة زرعت هناك، مضيفا 
»توجهت وحدات خاصة إلى املوقع وفتشت املبنى بالكامل ولم يعثر 
على أي ش����يء« وتابع ان اتصاال آخر من مجهول حذر من قنبلة في 

محطة سان ميشال للمترو ولم يعثر على شيء أيضا.

لن���دن � يو.بي.آي: فيما ذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« أمس 
ان ايران وافقت على التبرع مببلغ 25 مليون دوالر )أي ما يعادل 
16 مليون جنيه استرليني( الى حزب رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان »العدالة والتنمية« احلاكم، نفت احلكومة في تركيا 
أن تكون تلقت أي أموال من طهران. وأضافت الصحيفة ان ايران 
»وافقت مبوجب االتفاق بني جناد وأردوغان على حتويل 12 مليون 
دوالر إلى حزب العدالة والتنمية، باإلضافة الى دفعات اخرى تصل 
قيمتها الى 25 مليون دوالر في وقت الحق من العام احلالي لدعم 
حملة أردوغان من أجل إعادة انتخابه لوالية ثالثة في االنتخابات 

العامة املقررة العام املقبل كما تردد«.

الرياض � أ.ف.پ: افاد محللون بأن صفقة التس����لح الضخمة التي 
تنوي السعودية ابرامها مع الواليات املتحدة تهدف الى تعزيز التفوق 
اجلوي للمملكة ازاء ايران، فضال عن سد بعض الثغرات الدفاعية التي 
ظهرت خالل حرب القوات السعودية مع املتمردين الزيديني على احلدود 
مع اليمن، وقد تكون الصفقة أول الغيث لتس����ليح دول اخلليج. وقال 
خبير سعودي في مجال الدفاع ان الصفقة والتي تبلغ قيمتها 60 مليار 

دوالر ستمثل نقلة نوعية في قدرات السعودية العسكرية.

أكد علي املتروك ان التجمهر واالصطفاف 
والتطاول والسباب وإثارة األحقاد أمر مشني 
ومرفوض ال يتفق مع قيم وتقاليد أهل الكويت، 
مما يلزم احلكومة بتحمل مسؤولية جسيمة في 
املبادرة الى تطبيق وتفعيل القوانني ليعرف 
كل انسان حدوده. وفي بيان اصدره عشية ما 
يجري على الس����احة الكويتية، أدان املتروك 
االتهامات الوقحة التي متس شرف نساء النبي 
ژ وعرضه، مؤك����دا ان هذا أمر ال يرضاه أي 
مس����لم يؤمن باهلل والي����وم اآلخر، وال يخدم 

اإلسالم وال سيرة أهل البيت وال ميثل الشيعة وال السنة على السواء، 
وان الهدف منه تكفير الناس بالدميوقراطية.

وقال املتروك ان قدر األمة ان تختلف كما نبأ القرآن الكرمي والس����نة 
النبوية، الفتا الى ان بني املسلمني على اختالف مذاهبهم قواسم مشتركة 

لاللتقاء حتفظ لهم تآلفهم وعيشهم املشترك.

بكتيريا »سوبربج« قنبلة موقوتة 
تهدد عصر »المضادات الحيوية«

حنان عبدالمعبود
دق ناق���وس اخلطر العاملي بقوة منذ يومني، مع إعالن العلماء 
عن وجود بكتيريا جديدة تنش���ط باملستشفيات أطلق عليها اسم 
»س���وبربج«، مقاومة جلميع أنواع املضادات احليوية، ما يش���كل 
بصورة خطيرة تهديدا عامليا يستدعي استنفار السلطات الصحية 
مبختلف بلدان العالم. وقال رئيس قسم علوم اجلراثيم والڤيروسات 
والبكتيريا مبستش���فى بكتري بفرنسا د.باتريس نوردمان: »أوال 
هن���اك حاجة ملحة لوض���ع نظام مراقبة دولية في أس���رع وقت 
لفحص جميع املرضى الذين يتم إدخالهم للمستش���فيات ملتابعة 
أي نظام صحي«، مضيفا »ال نعرف حاليا مدى الس���رعة التي من 
املمكن ان تنتش���ر بها هذه البكتيريا عبر العالم، فاألمر من املمكن 
أن يس���تغرق شهورا أو سنوات، لكن انتشارها هو الشيء املؤكد، 

إنها أشبه بالقنبلة املوقوتة«.

التفاصيل ص36

التفاصيل ص36

التفاصيل ص11

الغانم: سنذهب ألبعد مدى يسمح
به الدستور في استجواب الرياضة

فتح باب استقبال طلبات »المعسرين« األحد:
20 لجنة في 8 بنوك للتسويات الخاصة

محمود فاروق
أعلنت وزارة املالية عن فتح باب استقبال طلبات 
الراغبني في االستفادة من صندوق املعسرين بقانونه 

اجلديد ابتداء من األحد املقبل وملدة ستة أشهر. 
ودعا املشرف العام على الصندوق الوكيل املساعد 
لشؤون احملاسبة العامة بوزارة املالية براك الشيتان 
املواطنني الراغبني في االس���تفادة من الصندوق الى 
مراجعة مقار البنوك املديرة واحلصول على النماذج 
املعدة لهذا الغرض وارفاق املستندات املطلوبة وفق 

ما نص عليه القانون 51 لسنة 2010. 
وأوضح ان القانون اجلديد حدد الشروط واالحكام 
التي مبوجبها ميكن للمواطن االستفادة من الصندوق 
حيث حصره في املتقدمني الذين مت اتخاذ اجراءات 

قضائية بش���أنهم من قبل اجلهات الدائنة في موعد 
اقصاه 31 ديسمبر 2009 والذين أثقلوا بأعباء مالية 
شهرية تزيد على 50 % من اجمالي دخلهم والذين مت 
حرمانه���م من العمل مبوجب احكام قضائية نهائية 

بسبب تعثرهم في سداد قروض استهالكية.
 وذكر ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتش���كيل 
جلان للتس���ويات اخلاصة بصندوق املعسرين بلغ 
عددها 20 جلنة مقسمة على ثمانية بنوك هي: بنك 
الكويت الوطني 6 جلان وبنك اخلليج 3 جلان وبيت 
التمويل الكويتي 4 جلان والبنك التجاري الكويتي 
والبنك االهلي املتحد لكل منهما جلنتان وجلنة واحدة 
في كل من البنك االهلي الكويتي وبنك برقان والبنك 

الدولي.

الن���ائب���ان ع�����ادل  ج����دد 
الغامن  الصرع���اوي وم���رزوق 
موقف كتل���ة العمل الوطني من 
تفعيل األدوات الدستورية وفقا 
للبيان الذي أصدرته الكتلة في 
20 يوني���و املاضي، فيما يتعلق 
بالش���أن الرياض���ي. وف���ي هذا 
اإلطار ق���ال النائب الغامن خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده مع 
الصرعاوي في مجلس األمة أمس 
ان االستجواب الذي مت التلويح 
به في بي���ان الكتلة اليزال قائما 
ازدادت بع���د قرار  ومس���بباته 
إدارة هيئة الشباب  حل مجلس 
والرياضة، مشيرا الى ان »العمل 
الوطني« ستعلن موعد ومحاور 
االستجواب وستذهب الى أبعد مدى 
يسمح به الدستور. وأكد الغامن 
انه »ال شخصانية في مطالباتنا 

بتطبيق القانون ولسنا ضد أبناء 
النائب الصرعاوي قال  األسرة«. 
من جانبه ان القضية تتلخص في 
وجود قانون وقس���م سنلتزم به 
يعكس ما قامت به احلكومة بعدم 
التزامها بالوثيقة التي قدمت اليها 

ملعاجلة الوضع الرياضي. وشدد 
الصرعاوي عل���ى ان كتلة العمل 
الوطني متمسكة بتطبيق القانون 
واستخدام جميع األدوات الدستورية 
في مكانها وظرفها املناسبني ملعاجلة 

أوضاع الرياضة.

الصرعاوي أكد التزام »العمل الوطني« ببيان 20 يونيو الماضي

)متين غوزال(النائبان مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي خالل مؤمترهما الصحافي أمس 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس املنغولي بحضور الشيخ مشعل األحمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس املكسيك فيليب كالديرون وعقيلته مارغريتا فرافاال

رئيس الوزراء  شارك في احتفاالت المكسيك
 بمرور 200 عام على إعالن الدستور واالستقالل ص3

صاحب السمو بحث مع رئيس منغوليا التعاون الثنائي 
وتوجه إلى المملكة المتحدة في زيارة خاصة  ص2

نص البيان ص7

علي املتروك

التفاصيل ص6

التفاصيل ص6

التفاصيل ص36

التفاصيل ص8

التفاصيل ص 13

التفاصيل ص 43

الكويت   العالمية«:  »ماستركارد 
للخير  عطـاء  دولة  أكثـر  ثاني 
ص33 األوسـط   الشـرق  في 


