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Al-Anbaa Tuesday 25th August 2009 - No 12004 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 4 من رمضان 1430 ـ 25 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

المسلم حمّل الحكومة مسؤولية قرارها حول بدء العام الدراسي بعد ارتفاع عدد الوفيات 

وفاة ثالثة بإنفلونزا الخنازير.. وتجّدد المطالبات بتأجيل الدراسة
مجلس الوزراء أقرّ  صرف بدل تعطّل للمنتهية خدماتهم لمدة س�نة وتمديد فترة قبول المسرحين حتى 31 /2009/12 

العسكر: الفكر الذي أردت إيصاله 
هو أني حّش�مت المتلق�ي وقبل 
البذاءة عن  وكتاباتي  نفسي  ذلك 

جماليات  عل�ى  الحك�م  منص�ور: 
والذوق  ذوق  إل�ى  يحتاج  اإلحس�اس 
يحتاج إلى ضمير والقليل يملك الضمير

من ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

د.عجيل النشمي

الداعي�ة فيص�ل الجاس�م: »تجري�د  
التوحيد من درن الشرك وشبه التنديد« 
رس�الة تأكيد على إفراد اهلل بالعبودية

العيناتي: حفظت القرآن  في ال� 13 
المركز  على  وحصلت  عمري  من 
الثالث في مسابقة دبي ممثاًل لبلدي

يوميات

فـنــان 
صـائم

محمد الجاسر: أي ش�يء ما أسّويه
طول السنة أسّويه في شهر  رمضان

مأكول الهنا

شوربة بيستو

يحيى توريه يحمل 
القرآن معه أينما ذهب

جاسم العبوة: األكل 
في رمضان يصير أحلى
عمر العثمان: أنا أحب 

أحوس في المطبخ

الشيخ د.محمد الصباح

»األنباء« تنشر رد د. محمد الصباح 
على مقالة روبرت فيسك 

في »االندبندنت«  عن الكويت :

روايات فيس�ك عن »س�رقة الكويت لنفط 
العراق« محاولة إلعادة كتابة التاريخ وتدفعنا 
للتس�اؤل عن الدواف�ع وراء طروحاته ص5

الكوي�ت ال تعيش أبدًا عل�ى أمجادها 
ولن تتوقف عن المحافظة على موقعها 
المحتاجين مس�اعدة  ف�ي  العالم�ي 

قامت النائب د. معصومة املبارك أمس بتوزيع هدايا على زمالئها النواب عبارة عن »حلوى رمضان« 
وفي الصورة تهم بالدخول ملكتب النائب محمد هايف لتسليم هديته

توقف كامل لمحطة ضّخ مشرف
و»البيئة« تحّذر من كارثة محتملة

 دارين العلي � دانيا شومان � حمد العنزي � هاني الظفيري
فيم���ا أعلنت وزارة األش���غال عن توقف 
كامل حملطة ضخ مشرف بعد تعطل أجهزتها 
ومضخات رفع مياه الصرف الصحي، أكدت 
مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبيئة ان هذا 
التوقف ينذر بكارثة على املنطقة، خصوصا 
اذا لم يتم تصري���ف مياه الصرف الصحي، 
ومنعها من االرتفاع واخلروج إلى الشوارع. 
وقالت »األشغال« انه مت حتريك أجهزة الوزارة 
لتدارك تبعات ه���ذا التوقف املفاجئ، مبينة 
ان العمل جار إلعادة احملطة الى اخلدمة مرة 

أخرى.

مريم بندق � حسين الرمضان 
حنان عبدالمعبود - سامح عبدالحفيظ

حالة وفاة ثالثة لشاب كويتي  
في ال�17 من عمره سجلتها وزارة 
الصحة أمس جراء إصابته مبرض 
إنفلون���زا اخلنازير، تزامنت مع 
العام  جتدد املطالب���ات بتأجيل 
الدراسي حرصا على سالمة الطالب 
وأسوة بسلطنة عمان التي قررت 
تأجيل العام الدراسي لديها 4 أشهر 
وحتى 16 ديسمبر املقبل. فقد حّمل 
الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية 
واإلصالح النائب د.فيصل املسلم 
احلكومة مسؤولية قرارها حول 
بدء العام الدراسي، خصوصا بعد 
ارتفاع عدد الوفيات.  على صعيد 
آخر، أكدت مصادر وزارية ان مجلس 

ال���وزراء اعتمد صرف بدل تعطل 
للمنتهية خدماتهم قسرا من القطاع 
اخلاص من 2008/8/1 وذلك ملدة سنة 
كاملة، على ان يظل الباب مفتوحا 
لنهاية العام احلالي كتاريخ نهائي 

الستحقاق بدل التعطل. 
وأوضحت املصادر ان حساب 
بدل التعطل سيتم على أساس %60 
من الراتب املسجل في التأمينات، 
والتأمني التكميلي يضاف اليه 220 
دينارا كعالوة غ���الء. وأوضحت 
املصادر ان تس���جيل املستقيلني 
مستمر إال ان شمولهم بالبدل سيتم 
وفق ضوابط خاصة. هذا  وأفادت 
املص���ادر بأن اجله���ات املختصة 
ستخاطب البنك املركزي لتسوية 
قضايا الضب���ط واالحضار ومنع 

السفر.

اإلمساك 3:48

اإلفطار 6:18

سبتمبر رواتب  »المالية«: 
قب�ل إجازة عي�د الفطر  

ك��اف ب���وقت 

)محمد ماهر(أجهزة اإلطفاء تواجدت في احملطة للسيطرة على أي تسرب للغاز

)هاني الشمري(

التفاصيل ص10و11

التفاصيل ص4و7

أق�ل م�ا يق��ال  في الم�قالة  أنها عدائية  
والصفات المستخدمة  في وصف بالدي  بال سند

المقالة تجاهلت 7 من قرارات مجلس األمن 
الملزمة ويج�ب على كل األطراف التقيد بها

ص3


