
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ حمد العنزي
  فــــي مواجهة احتمــــال رفض وزارة 
التربية تأجيل بدء العام الدراســــي على 
خلفية اخلوف من انتشار مرض إنفلونزا 
اخلنازير، برز إصرار نيابي على التأجيل 
حتــــى يصل لقــــاح املرض فــــي أكتوبر 

املقبل.
  النائب د.فيصل املســــلم متنى على 
احلكومة أال تكابر، وان تضع صحة أبنائها 
الطالب نصب أعينها وتؤجل بداية العام 
الدراســــي، الفتا الى ان «الصحة» سبق 
وأعلنــــت ان لقاح إنفلونزا اخلنازير لن 

يصل قبل أوائل أكتوبر املقبل أي ان التأجيل لن يتجاوز 
عشرة أيام. وأوضح د.املسلم ان كتلة التنمية واإلصالح 
تدعو رئيــــس مجلس الوزراء بالنيابة الشــــيخ جابر 
املبارك التخاذ قرار التأجيل حفاظا على سالمة الطلبة 
الذين تتجاوز أعدادهم ٦٠٠ ألف في املدارس والكليات 
واملعاهد. وناشد د.املسلم احلكومة ان تتقدم بطلب في 
اجللسة الطارئة لتخصيص ساعة أو ساعتني لكل وزارة 
ملعرفة مدى استعدادها وما تنوي القيام به. وبسؤاله 

عما إذا كانت اللجنة التعليمية في مجلس 
األمة تنوي مناقشة تأجيل الدراسة قال: 
نحن في كتلة التنمية واإلصالح نتمنى 
على اللجنة ان تأخذ بهذا االجتاه وتدعو 
الوزيرة واملســــؤولني ملناقشة مثل هذا 
األمر الذي أصبح ضروريا. «الصحة» من 
جانبها حذرت األشخاص غير املصابني 
بإنفلونــــزا اخلنازير من تنــــاول عقار 
«التاميفلو» املخصــــص لعالج املرض. 
من جهة أخــــرى أكدت مصــــادر نيابية 
لـ «األنباء» ان اســــتجواب وزير املالية 
مصطفى الشمالي قادم ال محالة في بداية 
دور االنعقاد الثاني، مرجحة ان يقدمه احد أعضاء كتلة 
العمل الشــــعبي على خلفية األزمة املالية وصناديق 
االســــتثمار وجتاوزات الهيئة العامة لالستثمار. على 
صعيد حكومي، وتأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» أول 
من أمس أعلن وزير الشؤون د.محمد العفاسي توقيع 
قرار الســــماح للوافدين العاملــــني في القطاع اخلاص 
بالتحويل دون الرجوع للكفيل وان العمل بهذا القرار 

سيبدأ اعتبارا من اليوم األحد. 
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 ٣ كويتيين يسافرون حول العالم في ١٢٠ يومًا

 السلطان وأشكناني والبيرمي في أحد شوارع واشنطن خالل رحلة الـ ١٢٠ يوما حول العالم 

 واشنطنـ  كونا: قرر ٣ كويتيني 
السفر حول العالم على الدراجات 
النارية في رحلة مغامرة أطلقوا 

عليها اسم «كوكبنا املشترك».
  وبدأ كل من مهند الســـلطان 
وحسني اشكناني وعلي البيرمي 
املغامرة في الـ ١٥ من شهر مايو 
املاضي إذ غـــادروا الكويت الى 
السعودية ثم الى دبي وبعدها الى 
مومباي ومنها إلى آسيا الوسطى 
ليصلوا في نهايـــة املطاف إلى 
الصني ومـــن هناك توجهوا إلى 
أميركا الشمالية وجعلوا مدينة 
نيويورك محطتهم األخيرة في 
القـــارة ومن املتوقـــع ان يعود 
الرحالة الـ ٣ إلى الكويت بحلول 
منتصف شهر سبتمبر املقبل ما 
يجعلها رحلـــة حول العالم في 

 التفاصيل ص ١٢٠٣٣ يوما فقط.  

 محسن احلربي

 د. علي العمير 

طريـق  خارطـة   الحربـي: 
جديدة السـتثماراتنا تتركز 
في مجاالت متنوعـة توفـر 
لنا  الكاش باستمرار ص٢٦

 الرئيس التنفيذي لـ «صروح 
لالستثمار» في لقاء مع «األنباء» 

 

 تراجع أرقام اإلسالميين 
رسـالة  االنتخابات  في 
الشـعب  مـن  وصلتنـا 
وستكون محل تمحيص

الخـالد   مسـتجوب 
لم يسـتطع إثبـات أن 
غير  كسـبًا  نـال  الوزير 
معه  وموقفنـا  مشـروع 
متوافق شـرعاً ودستوراً 

 الجمعية العمومية للتجمع 
السلفي ستجتمع في  أكتوبر 
المكتب  الختيار  نوفمبر   أو 
السيـاسـي  ص ٦ و٧ 

 النائب د.علي العمير 
  في حوار خاص لـ «األنباء»:

 طهران تتهم سفراء وديبلوماسيين غربيين بالتورط في االحتجاجات

 باكستان: تضارب األنباء حول مصير محسود والصراع على خالفته
 إســــالم آباد ـ وكاالت: فيما استمر تضارب األنباء 
حول مصير زعيم طالبان باكستان بيعة اهللا محسود، 
أكدت الداخلية الباكستانية ان تبادال إلطالق النار وقع 
بني حكيم اهللا مسعود وولي الرحمن املتنافسني على 
خالفته، وان أحدهما قد قتل. جاء ذلك عقب ساعات من 
نفي طالبان مقتل زعيمها محسود واعتبرت انها مؤامرة 

من املخابرات الباكســــتانية واألميركية والبريطانية. 
وأكدت انها ستنشــــر مقطعا صوتيا أو شريط ڤيديو 
حملسود خالل األيام املقبلة إلثبات أنه حي. إال ان وزير 
اخلارجية الباكستاني شاه محمود قرشي كان قد أكد ان 
احلكومة «واثقة متاما» من ان محسود قتل في الهجوم 

الصاروخي يوم األربعاء املاضي. 

 فرنسية تعترف بمشاركتها وموظف في سفارة بريطانيا يؤكد ضلوع لندن في االضطرابات

 طهرانـ  وكاالت: استؤنفت في طهران أمس 
محاكمة «العناصر الضالعة» في االحتجاجات 
على االنتخابات الرئاسية اإليرانية التهامهم 
بالعمل بتوجيه من بعض الدول األجنبية 
واتهام سفراء وديبلوماسيني من دول أوروبية 
على رأســـها بريطانيا باملشاركة في بعض 
التجمعات «غير القانونية» ودعمها وبالتدخل 
لتحدي مشروعية النظام في البلد. ومن بني 
املتهمني الذين جتاوز عددهم الـ ١٠٠ شخص 
الفرنسية كلوتيلد ريس التي اعترفت بأنها 
قدمت تقريرا الى الســـفارة الفرنســـية في 
طهران حول التظاهرات في أصفهان وأنها 
شـــاركت فيها بدافع شخصي. في حني أكد 
املتهم حسني رســـام، املوظف في السفارة 
البريطانية بطهـــران، ان لندن ضالعة في 
هذه االضطرابات وان التقارير التي جمعت 

بشأنها سلمت لواشنطن.
ــت بالتورط  ــي اعترف ــد ريس الت ــية كلوتيل ــة الفرنس ــة اللغ  مدرس
ــرز)    في االضطرابات                   (رويت

 

 المسلم لـ «األنباء»: تأجيل الدراسة ضروري وكفى الحكومة مكابرة
 أكد أن كتلة «التنمية واإلصالح» تتمنى على اللجنة التعليمية مناقشة خطورة بدء العام الدراسي في ظل انتشار إنفلونزا الخنازير مع وزيرة التربية  ودعت المبارك التخاذ القرار

 مصادر برلمانية لـ «األنباء»: استجواب الشمالي مؤكد في دور االنعقاد المقبل 

 تأكيدًا لما نشـرته «األنباء» الجمعة.. العفاسي وّقع قرار السماح للوافدين بالتحويل دون إذن الكفيل شرط مرور ٣ سنوات والتنفيذ يبدأ اليوم
 «الصحة» تحـّذر غير المصابيـن بإنفلونزا الخنازيـر من تناول عقـار «التاميفلو»

 «الداخلية» أنجزت كشفًا للتجنيس بـ ١١٠٠ شخص
 أمير زكي

  أبلغ مصدر أمني مطلع «األنباء» ان وزارة الداخلية انتهت من إعداد كشف جديد للتجنيس يتضمن 
نحو ١١٠٠ شخص منهم أبناء كويتيات متزوجات من بدون وعسكريون، مشيرا الى ان هذا الكشف سيرفع 
الى مجلس الوزراء متهيدا العتماده قبل نهاية العام احلالي. وأشار املصدر الى ان كشف «الداخلية» اجلديد 
خضع لتدقيق من عدة جلان متخصصة بهدف جتاوز أي مشـــكالت، موضحا ان هناك عددا بســـيطا من 
هذا الكشف ممن هم على بند اخلدمات اجلليلة. وأشار الى ان اللجنة العليا للجنسية، وهي اجلهة التي 
أشـــرفت على التدقيق، قامت بدراسة كل ملف على حدة مستعينة مبعلومات اللجنة التنفيذية ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير شرعية. من جهة أخرى، أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية بصدد التوسع في استخدام نظام التعرف الصوتي، مبينا ان هذا النظام سيخدم 

بشكل كبير قطاعات البحث والتحري في معرفة هوية اجلناة في اجلرائم اجلنائية. 

 التفاصيل ص٣٤ 

 التفاصيل ص٣٤ 

 ص٢  الـقـفّـال  

 قافلة اإلعالم الخليجي السادسة.. السياحة في السعودية خيار أمثل ص١٦و١٧

 (سعود سالم) 

 التفاصيل ص٥ـ ٩ 

  إعادة العمل بلجنة األسعار 
 بشرى شعبان

  أعاد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.حسني الدويهيس تشكيل جلنة األسعار 
من كل من سعد القوبع رئيس تعاونية 
الفروانية، وفيحان املنديل رئيس تعاونية 
العارضية، ورياض العدســــاني رئيس 
تعاونية النزهة، وعباس البغلي رئيس 
تعاونية الرميثية، وسعد اخلراز رئيس 
تعاونية كيفان، وراشد العازمي رئيس 
تعاونية القرين، وخالد البصيري رئيس 
تعاونية اخلالدية، ووليد بوقمبر رئيس 
تعاونية العديلية، وبدر الردعان مدير 
عام االحتاد، وثويني املسند مدير إدارة 
األســــعار باالحتاد، على ان يعمل بهذا 

القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. 

 د.فيصل املسلم 


