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Al-Anbaa Thursday 27th August 2009 - No 12006 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 6 من رمضان 1430 ـ 27 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 خبراء «الهيئة»  مستمرون في جمع العينات ويؤكدون تلوث مياه البالجات والمسيلة وسالمة الجون ويتخوفون من انتقال التلوث للمنطقة الجنوبية

 «البيئة»: الصرف في البحر.. حتى ال تطفح مياه المجاري 

اإلمساك ٣:٥٠ اإلفطار ٦:١٦

 انقسام حول إيقاف «صوتك وصل».. و«سكوب» تلجأ إلى القضاء  
 حسين الرمضان ـ سعود الورع - سامح عبدالحفيظ

  بدت عملية االنقسام النيابي واضحة حيال قرار وزارة 
اإلعالم بإيقاف بث بعض البرامج التي تعرض في بعض 

الفضائيات مبناسبة شهر رمضان. 
  وفي هذا اإلطار، اعتبر النائب مرزوق الغامن ان هناك 
قلة ال تؤمن بالدميوقراطية أصبحت مهيمنة على احلكومة، 
داعيا الوزير الشيخ أحمد العبداهللا الى أال يكون منفذا 
إلرادة اآلخرين، في حني رفضت النائب د.أسيل العوضي 
وصاية وزارة اإلعالم على ما يرى أو يسمع الناس، مشيرة 

الى ان القرار كان مجحفا بحق احلريات. 
  في االجتاه املقابل، أشـــاد النائب محمد هايف بالقرار 
اخلاص بإيقاف ما أسماه بالبرامج الهابطة والالمسؤولة، 

كما اتهم النائب د.ضيف 
اهللا بورميـــة احلكومة 
بأنها تريد حرق البلد بنار 
الفتنة بهدف التخلص من 

مجلس األمة. ووصف النائب د.وليد الطبطبائي توجه 
تلفزيون الكويت ملنع بث احلفالت في شهر رمضان بأنه 

توجه جيد. 
  وحول املوضوع ذاته، أصدرت احلركة الدســـتورية 
اإلسالمية (حدس) بيانا قالت فيه ان حرية اإلعالم مكفولة 
وحق النقد للشـــخصيات العامة مصون، لكن ذلك يقف 
عند حد التعـــدي على كرامات النـــاس، موضحة ان ما 
تعـــرض له النائب د.جمعان احلربش واحلركة من قبل 
أحد األشخاص يؤكد ان كل شيء في البلد أصبح مباحا 
حتى كرامات الناس، وأصدر جتمـــع ثوابت األمة بيانا 

تعرض فيه الفتتاحيات إحدى الصحف احمللية.
   من جهة ثانية، أوقف مجلس إدارة تلفزيون الوطن أمس 
بث البرنامج الرمضاني 
اليومي الكوميدي «حقك 

ما يضيع». 

 دارين العلي ـ فرج ناصر 
  دانيا شومان ـ حمد العنزي

  مع تأكيد وزارة األشغال في 
بيان رسمي اســـتمرار اجلهود 
إلصالح أعطال محطة مشـــرف 
ومعاجلة مياه الصرف الصحي 
بصورة أوليـــة قبل صرفها في 
البحر، جددت الهيئة العامة للبيئة 
التأكيد على تلوث مياه البالجات 
واملســـيلة جراء تصريف مياه 
الصرف الصحي في البحر، لكنها 
شددت على ان جون الكويت مازال 
سليما من التلوث. وأكدت «البيئة» 
أنه ال خيار أمام «األشغال» سوى 
تصريف مياه الصرف الصحي 
في البحر، وقال نائب مدير عام 
الهيئة الكابنت علي حيدر انه في 
حال ايقاف الضخ في البحر فإن 
مياه الصرف الصحي ســـتغرق 
البلد. من جهته، أكد املدير العام 

السابق للهيئة د.محمد الصرعاوي 
ان الروائح املنبعثة خطرة جدا 
ويجب أكســـدتها فـــي املناهيل 
الرئيسية قبل وصولها الى البحر، 
مبديا تخوفه من انتقال التلوث 
الى املنطقـــة اجلنوبية. مصدر 
مطلع في «األشغال» أبلغ «األنباء» 
ان اخلسائر جراء تعطل محطة 
مشرف للصرف الصحي تتراوح 
ما بني ١٠ و١٥ مليون دينار، مشيرا 
الى ان إصالح احملطة سيستغرق 
وقتا طويال من ٣ الى ٦ أشهر.  في 
هذا السياق، طالب النائب د.حسني 
الوزير د.فاضل صفر  احلريتي 
بسرعة إصالح العطل في احملطة 
ومحاسبة املقصرين واملتسببني 
في احلادث، فيما شـــدد النائب 
د.حسن جوهر على ضرورة نقل 
محطة مشرف الى خارج املناطق 

السكنية.

 «الوطن» يوقف بث برنامج «حقك ما يضيع»  

 السـلطان غادر «األميري» بعد االطمئنان على وضعه الصحي ص٧ 

 طفلة غير كويتية عمرها سنتان ونصف السنة  

 ضحية رابعة إلنفلونزا الخنازير 
  وطلب عقد دورة طارئة  ٦ سبتمبر

 تخصيص موقع لمحطة تنقية النفايات
  السائلة جنوب الدائري السابع

 دمشق تطالب بغداد بأدلة على اتهاماتها 
المفبركة حول تفجيرات بغداد 

 مريم بندق - حنان عبدالمعبود
  طفلة غير كويتية تبلغ من العمر 
العام كانت الضحية  عامني ونصف 

الرابعة النفلونزا اخلنازير. 
  وقال الناطق الرسمي باسم وزارة 
الصحة د.يوسف النصف لـ «األنباء» 
ان الطفلة توفيت صباح امس في وحدة 
العناية املركزة لالطفال مبستشفى 
الصباح، مرجحا ان الطفلة كانت تعاني 
من عدة امراض منذ الوالدة، وقد ادخلت 
املستشفى منذ ثالثة ايام. هذا ويعقد 
الساير  اليوم وزراء الصحة د.هالل 
والتربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود والشؤون د.محمد العفاسي 
اجتماعا لصياغة مقترح تأجيل الدراسة 

لرياض األطفال وأصحاب االحتياجات 
اخلاصة فــــي املدارس احلكومية الى 
جانب حضانات وزارة الشؤون. نيابيا 
أعلن عضــــو كتلة التنمية واإلصالح 
النائب د.جمعان احلربش عن جمعه 
تواقيع نيابية لطلب عقد دورة برملانية 
طارئـــة ٦ ســـبتمبر املقبل ملناقشـــة 
استعدادات احلكومة ملواجهة املرض، 
يقدم اليوم ألمانة مجلس األمة. وفي هذا 
اإلطار، عارض النائبان عبداهللا الرومي 
وعلي الراشـــد عقد الدورة الطارئة. 
وقال الرومي والراشد لـ «األنباء» إنه 
باإلمكان مناقشة املوضوع في اللجنة 

الصحية وال حاجة للطارئة. 

 بداح العنزي
  اقرت البلدية تخصيص موقع النشاء 
محطة لتنقية النفايات السائلة الصحية 
جنوب الدائري الســـابع.  وقال مدير 
عام البلدية م.احمد الصبيح ان املوقع 

تبلغ مســـاحته ٢٥٠ ألـــف متر مربع 
وسيكون بصفة مؤقتة، مشيرا الى ان 
البلدية اشـــترطت ان يتم التنفيذ من 
قبل «األشغال» بالتنسيق مع وزارات 

اخلدمات قبل التنفيذ. 

 دمشق ـ هدى العبود
  في الوقت الذي أعلنت اخلارجية 
السورية رفضها االتهامات العراقية 
«املفبركة» بتورطها في تفجير األربعاء 
األسود ببغداد األسبوع املاضي، طالب 
مصدر ســـوري موثوق فضل عدم 
الكشف عن اسمه احلكومة العراقية 
واجلهات التي تتهم سورية بأن لها 
عالقة بالتفجيـــرات بتقدمي «األدلة 
التي تثبت تورط ســـورية إن كانوا 
ميلكونها». ورأى املصدر في تصريح 
لـ «األنباء» ان احلكومة العراقية التي 

فشلت في توفير األمن للعراقيني بعد 
انسحاب القوات األميركية من املدن 
تريد أن تعلق خالفاتها الداخلية على 

الشماعة السورية.
  وفــــي تطور جديــــد لألزمة بني 
بغداد ودمشق استدعت اخلارجية 
العراقية امس بســــام حاج حسني 
الســــوري املؤقت  القائم باالعمال 
إلبالغه بقــــرار احلكومة العراقية 
األخير بخصوص تسليم اثنني من 
قيادات البعث العراقيني املتواجدين 

في سورية حاليا. 

 الكويت  عزّت بوفاته  

  رحيل عبدالعزيز الحكيم
 نعــــى املجلــــس 
اإلسالمي األعلى في 
العراق امس زعيمه 
عبدالعزيــــز احلكيم 
بعد صراع طويل مع 

مرض السرطان.
  وقد عزى صاحب 
السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد العراق 

حكومة وشعبا بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى سماحة السيد عبدالعزيز احلكيم، 
مشــــيدا ســــموه مبناقب الفقيد ومواقفه 
الوطنية، سائال املولى ان يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.
  وكان عمار احلكيم، القيادي في املجلس، 
أعلن وفاة والده عبدالعزيز احلكيم في أحد 
مشافي طهران بعد دخوله مرحلة متقدمة 
من مرض سرطان الرئة وتعرضه لغيبوبة 
منذ يومني، ويسجل للراحل مواقف بارزة في 
تأييد الكويت ضد نظام الطاغية، حيث قدر 
في مناسبات عدة دور الكويت في الوقوف 

بجانب الشعب العراقي.
  كما أكد الراحل (رحمه اهللا) مرارا على 
أن للكويــــت حقا طبيعيا ال أحد ينكره في 
التعويضــــات وأن «ال احد يســــتطيع ان 
يفرض او يطلب مــــن الكويت ان تتنازل 
عن حقها»، مشــــيرا الى انه ميكن تأجيل 
بعض الديون الى الوقت املناسب. كما أشار 
احلكيم الى ان الكويت كانت من أوائل الدول 
التي وقفت الى جانب الشعب العراقي حتى 
بعد حترير العراق اذ شاركت في عمليات 
اإلغاثة واملساعدات. يشار الى ان عبدالعزيز 
احلكيــــم هو ابن محســــن احلكيم، املرجع 
الشيعي الكبير، الذي عاش معارضا للنظام 
البائد مع أخيه املغدور العالمة السيد محمد 

باقر احلكيم.
 

 حزمي اجلالل 

 نيڤني معرفي 

 مختـار العقيلة حزمـي الجالل: 
المختارية  مـكان   تحديـد 
  بعد شـهر رمضـان  ص ١٧

معرفي:  نيڤيـن   المحامية 
المحاماة مهنة إنسـانية رغم ما 
نـعانيه من مصاعب  ص١٨

 مختارون ومناطق 

 أهل القانون 

  السيد عبدالعزيز احلكيم

 التفاصيل ص ٤٠ 

 (أحمد باكير)  رغم استمرار تأكيد خبراء الهيئة العامة للبيئة على تلوث شواطئ الكويت بسبب ضخ مياه الصرف الصحي في البحر تمسك هذا الشاب بهوايته في صيد األسماك التي يشهد سوقها كسادا واضحا بسبب عزوف المواطنين والمقيمين عن الشراء على خلفية التلوث المعلن عنه  

 التفاصيل ص٦ و١٠ و١١ 

 التفاصيل ص٩ 

 التفاصيل ص٣و٥ 

 التفاصيل ص٤و٦ 

 رفع ٥٠٪ من القيود األمنية عن البدون
 قال النائب د.وليد الطبطبائي ان 
جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان قررت 
رفع ٥٠٪ من القيود األمنية عن البدون 
في القضايا غيـــر اجلدية والتوصل 

الى حل إشكالية اجلنسية في شهادة 
امليالد بالنسبة للبدون وفقا للمقترح 
املقدم مـــن وزارة الصحة وهو األخذ 

باملرجعية بدال من اجلنسية.

عبدالرحمن الشمري:  باالنفتاح األدبي 
والشعري أصبح الجمهور ناقدًا ومفسرًا

أكثر  الجمهـور  الشـويمي:  فهد 
الشـعر عباقرة  من  وذكاء   وعيـًا 

من ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

د.عجيل النشمي

د. سـليمان معرفـي مؤلف «في علـوم القرآن»: 
رداءة مخرجات التعليم صعبت على طلبة العلم 
التعامل مـع المراجع القديمـة وأمهات الكتب

العسعوسـي:هل يعقل أن يعطى 
«مغن» 50ألف دينار  في حفلة ويمنح 
دينار؟! 3آالف  كله  القرآن  حافظ 
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محشو 

بالسبانخ

واألفوكادو البابايا  سلطة 

ورود
تكشف 
ســر 
دخولها 
للمطبخ

أبيدال ملتزم 
بصوم رمضان 

والقرآن الكريم 
ال يفارقه أبدًا

أحب «التشريبة» 
والحلويات 
الفرنسية وايد
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