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Al-Anbaa Monday 31st August 2009 - No 12010 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 10 من رمضان 1430 ـ 31 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

اإلمساك 3:53
اإلفطار 6:12

»الشعبي« : الفشل المتكرر أصبح السمة السائدة .. و »التنميةواإلصالح« تصرّ على »طارئة« إنفلونزا الخنازير.. ومطالبات نيابية بتأجيل الدراسة في باقي المراحل التعليمية  والجامعات أسوة برياض األطفال

تجدد االتهامات النيابية للحكومة بالعجز وتعطيل المجلس

مسلاعلد بلن جبلران: اإلعلالم 
قادر على جعل  »الشلويعر« نجمًا
محمد سلاري: القلص واللصق 
أهم سمات عمل  المعد الشعبي

ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

د.عجيل النشمي

األساليب  أكثر  الحسن  الخلق  الخراز: 
األخلالق  وتقويلم  تأثيلرًا  الدعويلة 
العقيلدة بتصحيلح  يكلون  السليئة 

الجعفري: وردي من مراجعة القرآن 
لم أتركله حتى في ليلة زفافي 
القرآن  حفلظ  قطار  فاته  ومن 
فليحرص على أن يلحق به ابناؤه 

الهنا مأكول 
الباذنجان 

المشوي 
بالصلصة 
الحلارة

خالد بولحروز 
يحرص على الصالة 

قبل كل مباراة 

الخرافي: طلب وزير عقد اجتماع للجنة برلمانية يجوز  .. والمسللم يمون وأنا أيضاً أمون حتى لو وجّه نقداً لي شخصياً ويجب أن نحمي حرية الصحافة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي ورئيس وأعضاء لجنة مشروع الرد على الخطاب األميري بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
و أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو .. وقد وجه سمو األمير النواب إلى بذل الجهود الستيفاء استحقاقات التنمية والتركيز على التعاون بين السلطتين )طالع ص7(

)أحمد باكير(البحر مغلق بالسالسل أمام رواده

االنتحاري عبداهلل عسيري الذي نفذ العملية اإلرهابية

سفيرة جورجيا.. أول سفيرة تنجب في الكويت  
وتشلكر اهلل على منحها  ماتيوس  ص16

الدفعة الثانية من مستحقات 
»المسّرحين« هذا األسبوع

العام لبرنامج  أوضح االمني 
العاملة  الق����وى  اعادة هيكل����ة 
واجلهاز التنفيذي للدولة باالنابة 
فوزي املجدلي ان الدفعة الثانية 
من املبالغ املستحقة للمسرحني 
العاملني في القطاع اخلاص ستسلم 
هذا األس����بوع. وقال املجدلي ان 
عملية دراس����ة ملفات املسرحني 
تقوم على قدم وس����اق وبشكل 
متواصل الجن����از معامالتهم في 
زمن قياسي لصرف مستحقاتهم 

قبل حلول عيد الفطر.

مريم بندق ل حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
أسهمت املشاكل املتكررة في 
قطاع اخلدمات بتفاقم حدة اخلطاب 
البرملاني جتاه السلطة التنفيذية 
وجتدد االتهامات النيابية للحكومة 
بالعجز عن األداء وتعطيل عمل 
مجلس األمة. وأمس أصدرت كتلة 
العمل الش���عبي بيانا أكدت فيه 
ان الفشل املتكرر أصبح السمة 
السائدة للحكومات املتعاقبة خالل 
السنوات األخيرة وآخر دالالت ذلك 
كارثة محطة مشرف. من جهتها، 
اتهمت كتلة »التنمية واإلصالح« 
احلكومة بالتردد في قضية بدء 
العام الدراس���ي، خصوصا بعد 
تس���جيل حالة الوفاة اخلامسة  
بسبب انفلونزا اخلنازير  مساء 
أمس األول وهي لطفل في التاسعة 
من العمر. وقال النائب د.فيصل 
املسلم انه ليس من حق اللجنة 
الصحية مناقشة موضوع إنفلونزا 
اخلنازير لعدم وجود تفويض لها 
من املجلس، مشيرا إلى أن النواب 
غير األعضاء باللجنة ليس من 
حقهم املشاركة في النقاش خالل 
هذا االجتماع في حال حضورهم.  
باملقابل أكد رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي عدم جواز عقد 
البرملاني���ة اجتماعاتها  اللجان 
دون تفوي���ض من املجلس وفي 
املواضيع غير املدرجة على جدول 
أعمالها، إال انه استدرك بالقول: 
في حال رغبت احلكومة في طلب 
اجتماع ألي جلنة برملانية، فهذا 

يجوز من منطلق التعاون. 
ورد الرئي���س اخلرافي على 
النائب  ل���ه من  االنتقاد املوجه 
د.فيصل املسلم بخصوص إشادته 
ببرنامج »صوتك وصل« بالقول: 
»إن األخ فيصل ميون، وأنا أيضا 
أمون، ومن ه���ذا املنطلق أقول 
انني من املؤمنني بالدميوقراطية 
احلقيقي���ة، وحتى لو كان هناك 
نقد موجه لي شخصيا، خصوصا 
أننا في مؤسس���ة دميوقراطية 
من واجباته���ا الدفاع عن حرية 
الصحافة«. إلى ذلك، جدد العديد 
من النواب أمس مطالبتهم للحكومة 
بتأجيل العام الدراس���ي جلميع 
املراح���ل التعليمية واجلامعات 
أسوة بتأجيل بدء الدراسة لرياض 
األطف���ال واحلضان���ات  وذوي 
االحتياج���ات اخلاصة حتى 27 
نوفمبر  حتس���با النتشار وباء 
االنفلون���زا الذي أق���ره مجلس 

الوزراء أمس األول.

نسبة الملوثات في البحر تنخفض بعد زيادة
جرعات معالجة مياه الصرف قبل ضخها

دارين العلي ل فرج ناصر ل حمد العنزي
وفقا ملصادر بيئية مطلعة فإن 
نسبة امللوثات في مياه البحر جراء 
ضخ مياه الصرف بدأت باالنخفاض. 
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان السبب 
في ذلك يعود لزيادة »األش���غال« 
اجلرعات املعاجلة ملياه الصرف قبل 
ضخها في البحر، مش���يرة الى ان 
خبراء من كوريا اجلنوبية سيصلون 
الى الب���الد يوم غد الثالثاء، حيث 
س���يطبقون حقن بكتيريا جديدة 
ملعاجلة مي���اه املجاري في البحر. 
وأكدت املصادر ان جميع التحاليل 
تؤكد حتى اآلن عدم وجود بوادر 
مد أحمر أو طحالب بحرية ميكن ان 
تؤدي الى نفوق األسماك. إلى ذلك، 
كشف املهندس املشرف على أعمال 
اإلصالح في احملطة انه خالل أيام 
ورمبا ساعات سيتم إصالح احملطة 
بالكامل، مش���يرا ال���ى ان اجلهود 

مستمرة في هذا الصدد.
التفاصيل ص8 و9

الخبراء الكوريون سيصلون غدًا لحقن البحر ببكتيريا تعالج التلوث

»القاعدة في شبه الجزيرة «  تتبنى رسميًا  
محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي

مخاض عسير أمام حكومة نجاد في البرلمان اإليراني

عواصم � وكاالت: أعلن تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية 
رسميا أمس مسؤوليته عن محاولة االغتيال التي تعرض لها مساعد 
وزير الداخلية السعودي األمير محمد بن نايف اخلميس املاضي. 
وكشف بيان للتنظيم أن منفذ العملية هو »عبداهلل حسن عسيري 

املسجل على قائمة املطلوبني ال� 85 في السعودية«.
وأشار البيان الى ان عسيري سافر جوا إلى جدة من جنران قرب 

احلدود اليمنية بعدما دخل من اليمن ليفجر نفسه.

طه���ران � وكاالت: عاصفة من االنتق���ادات واجهتها حكومة 
الرئيس محمود أحمدي جناد اجلديدة خالل عرضها للموافقة 

عليها في مجلس الشورى امس. 
وج���اء الهجوم األعنف من صف���وف حلفاء جناد احملافظني 
املشككني في كفاءة الوزراء اجلدد العتبارهم »ان الوالء الديني 
وحده ال يكفي«، وفيما يتوقع ان تكون جلسات املناقشة املمتدة 
حتى بعد غد عس���يرة تنبأ برملانيون بفشل ثلث احلكومة في 
احلصول على ثقة البرملان، خاصة النس���اء الثالث املقترحات 

في احلكومة.

التفاصيل ص3

مكرمة أميرية لعدد 
من ضباط أمن الدولة

ق���ام وكي���ل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب أمس بتسليم 
املكرمة األميرية الس���امية التي 
تفضل بها صاحب السمو األمير 
لعدد من قادة وضباط جهاز أمن 
الدولة. وكان الرجيب قد ناب عن 
وزير الداخلية في تسليم املكرمة 
األميرية للضباط وأكد على بسالة 
وكف���اءة ضباط أمن الدولة غير 
العادي���ة. من جانبه���م، أعرب 
املكرمون عن شعورهم بالفخر 
واالعتزاز لنيلهم هذا التكرمي من 

صاحب السمو األمير.

التفاصيل ص 40

التفاصيل ص 40

التفاصيل ص 4و6و7

)أسامة البطراوي(ماتيوس وأمه السفيرة إيكاترينا ميكادزه

رواتب العيد 15 سبتمبر
قال���ت وزارة املالية انه بناء 
املالية  على تعليم���ات وزي���ر 
مصطفى الش���مالي فقد وجهت 
الوزارة دعوتها جلميع اجلهات 
احلكومية بصرف رواتب املوظفني 
لشهر سبتمبر املقبل اعتبارا من 

ال� 15 منه. 


