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Al-Anbaa Wednesday 26th August 2009 - No 12005 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 5 من رمضان 1430 ـ 26 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

الس�فير  ن�ائ�ب 
البريطاني ل� »األنباء«:  

أن  في  محقة  الكويت 
معالجة قضايا الحدود 

عن  والتعويضات  الدي�ون  وتخفيض 
العراق تتم في األمم المتحدة   ص7

معرض  أنشطة  انطالق 
الرمضان�ي  ال�عق�ار 
بمش�اركة 35 ش�ركة 
 5.6 ب�  مشاريع  تطرح 
ملي�ارات دينار  ص30

تأجيل الدراسة للحضانات ورياض األطفال وذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس األجنبية.. وتوصية من وزراء التربية والشؤون والصحة لمجلس الوزراء بالتأجيل لمدة شهرين في »الحكومية«

»الصحة« تفحص المعلمين قبل دوام الطلبة ب� 3 أسابيع
»البيئ�ة«: تل�وث ف�ي ش�واطئ الرميثي�ة والس�المية
وال خط�ورة للغ�از الس�ام ف�ي المناط�ق المفتوح�ة

مسائل  والحقيقي  المستعار  برديس: 
شخصية فجوهر اإلنسان هو  ما يحدد قيمته
المستعار  االس�م  فضلت  نجد:  مشاعر 
الش�رقي الرجل  لغي�رة  احت�رام�ًا 

من ص 17 - 27
الرمضانيةنوافذ 

د.عجيل النشمي

األمر  ص�رف  ضوابط  »دراس�ة  العتيبي: 
والنه�ي« تّضيق دائرة الخ�الف الفقهي 
وتسهم في درء تعارض األدلة الشرعية

اليؤثر  عزيز  القرآن  الهاش�م: 
إال فيمن فتح له  قلبه وسمعه 
وتع�ام�ل بص�دق م�ع اهلل

يوميات

فـنــان 
صـائم

الهنا مأكول 

اإلمساك 3:49

اإلفطار 6:17

حلو جوز 
الهند 

المبشور 
بالكراميل

روست بيف مع الخضار

أسامة فودة: 
بعد المغرب 
أنا ملك 
جمهور 
FM مكس

سيسوكو:  محمد 
أفتخر بإس�المي.. 
وأحرص على أداء 
الصلوات الخمس

أحب »التشريبة« 
والحلويات 
الفرنسية وايد

س:
فار

  ال
ينا

س

مريم بندق � حنان عبدالمعبود � دارين العلي
سامح عبدالحفيظ � محمد الخالدي

رغم صدور قرار بتأجيل بدء الدراسة 
ف���ي احلضانات وري���اض االطفال وذوي 
االحتياجات اخلاصة في املدارس األجنبية 
حتى 10 سبتمبر املقبل على ان يبدأ الدوام 
فعليا 13 منه أكدت مصادر تربوية رفيعة 
ان وزراء التربي���ة والصحة والش���ؤون 
اتفقوا عل���ى رفع توصية ملجلس الوزراء 
بتأجيل الدراسة لهذه الفئات في املدارس 
احلكومية ش���هرين. وقالت املصادر � في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« � ان وزارة 
الصحة س���تفحص املعلمني العائدين من 
 اخل���ارج الذين يبدأ دوامه���م قبل الطلبة 
ب� 3 أسابيع كاملة ومن ثم يتم عزل احلاالت 
املصابة، وفي الوقت نفسه، متسك عدد من 
النواب بالدعوة الى تأجيل العام الدراسي 
في ظل اإلجراءات غير املطمئنة النتش���ار 

م���رض انفلونزا اخلنازير، داعني الى عدم 
تس���ييس القضية. من جانبه اكد رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ان قرار احلكومة 
في شأن قضية املسّرحني دليل تعاون ويؤكد 
احلاجة للتنسيق بني السلطتني لتحقيق 
الفائدة للمواطنني. على صعيد آخر، في ظل 
مطالبات نيابية لوزير األش���غال د.فاضل 
صفر بكشف اسباب تعطل محطة مشرف، 
أعلن���ت الهيئة العامة للبيئة، أن س���احل 
البالجات من ديوانية الصيادين في البدع 
وباجتاه اجلنوب حتى قاعدة الشيخ صباح 
األحمد بالفنطاس منطقة محظور فيها الصيد 
والسباحة. من جهته، أكد اخلبير البيئي 
د.علي خريبط انه ليس للغاز املنبعث من 
محطات الصرف وهو كبريتيد الهيدروجني 
اي خطر على الناس في حال كان في منطقة 
مفتوحة، مشيرا الى ان األمر ينطبق على 

مشرف.

سالمات .. بو وليد

تعرض النائب خالد السلطان خالل اجتماع اللجنة اخلارجية 
امس حلالة اغماء نتيجة لإلجهاد ما استدعى حضور املسعفني 
من عيادة املجلس ملتابعة حالته التي اس���تقرت الحقا حيث 
اصطحبه نائب الرئيس عبداهلل الرومي في سيارته ليوصله 
الى منزله وبرفقته النائب د.علي العمير. سالمات بو وليد.. 

وما تشوف شر.

النائب خالد السلطان لدى مغادرته املجلس أمس وإلى جواره النائب د. جمعان احلربش

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو األمير  يتبرع 
بإنشاء صالة أفراح في الجهراء

الدولة لش����ؤون مجلس  أعلن وزير 
الوزراء روضان الروضان أن صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد تبرع بإنشاء 
صالة أفراح في منطقة اجلهراء في مكرمة 
أميرية جديدة ليست بغريبة على سموه 
ملواساة أهالي اجلهراء عامة وذوي ضحايا 

حريق »العيون« بصفة خاصة.

تيم ستو

الخرافي: شاهدت من قّلدني..  والنقد البناء مقبول
رغم تشديد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي على ضرورة 
التزام املؤسسات اإلعالمية بالقانون وعدم إثارة الفتنة في أي 
من برامجها، إال أنه أكد ان ما بثته إحدى الفضائيات من برنامج 
يحاكي املمارس���ات النيابية بأسلوب كوميدي ال غبار عليه ما 
دام يبتع���د عن إثارة الفتنة وملتزما بأدب احلوار في إش���ارة 
إلى برنامج صوتك وصل على قناة »س���كوب«. وقال: أنا أتكلم 
بصفة ش���خصية وللتو عدت من إجازتي من إجنلترا التي يتم 
فيه���ا كذلك بث برامج مماثلة. وأضاف: أنا ش���اهدت من قلدني 

وقد أجاد الدور جيدا.

التفاصيل ص3و5و6

التفاصيل ص6

محمد الصباح: قرار الحكومة حول المسرّحين يشمل من أقيلوا ومن أُنهيت خدماتهم  ص6


