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الحمود وعدت النواب ببحثه.. ونواب اقترحوا على »التنمية واإلصالح« ضم قضية محطة مشرف لـ »طارئة إنفلونزا الخنازير«.. ومصادر وزارية تؤكد: كادر »الفتوى والتشريع« رفع مباشرة لمجلس الوزراء

الوطنية«  »الخطـوط  البحــر: 
الشتوي  رحالتها  جدول  تطلق  
نهاية أكـتوبـر المقبل   ص33

القاضي: »بـوبيان« يوصي بزيادة 
بواقع   %50 بنسـبة  رأسـماله 
ص35 للسـهـم  فلسـاً   250

العبيد: »أبيار« تنجح في تغطية %98 
من زيادة رأسمالها باالكتتاب فيما 
يقارب 500 مليون سـهم   ص31

عبدالسالم البحر

إبراهيم القاضي

هشام العبيد

»التربية« تدرس التدرج في بدءالدراسة: الثانوي أوالً ثم المتوسط فاالبتدائي 

الغـنائي  الشـعر  الــعوني: 
أنه  ويعتقـدون  جـدًا  صعـب 
للشـهرة األوسـع  الطريـق 

الشعبيون  الشـعراء  المعتوق: 
اتجهوا للغنائي لسهولة انتشاره 
ألن األغنيـة سـريعة التـداول

ص 20 - 29
الرمضانيةنوافذ 

د.عجيل النشمي

الكهف  سـورة  عبدالقـادر:  عدنـان 
المسلم  قرأها  فإذا  الفتن  أنواع  ذكرت 
كل جمعـة فإنـه يحّصن نفسـه منها

المنصوري: مقـام حافظ القرآن 
وليكن  اإلنشاد..  مع  يتناسب  ال 
والعمل  فهمه  القـرآن  من  نا  همُّ
بـه ال مجـرد تالوتـه وحفظـه

يوميات

فـنــان 
صـائم

الهنا مأكول 
مكرونة 

فيتوتشيني 
بصلصة جبنة 

غورغونزوال

سلمى المصري: 
أنا بيتوتية
وفي رمضان 
تتكرس 
هذه العادة

أنيلكا  فخور 
بأداء العمرة 

ويسعى للحج 
وملتزم 

بصوم رمضان

)رويترز(الزعيم الليبي معمر القذافي دشن االحتفاالت بالذكرى األربعني لثورة الفاحت من سبتمبر فجر أمس مرتديا بزة حملت خريطة أفريقيا والرقم 40

ليبيا تحتفل بأربعينية القذافي في الحكم
طرابلـــس ـ وكاالت: بزهوه املعتاد 
ومهرجان من األلوان جتســـد على بزة 
طبعت بخارطة أفريقيا والرقم 40، دشن 
الزعيم الليبي معمر القذافي في الثانية 
والنصف من فجر أمس احتفاالت ليبيا 
بالذكرى السنوية الـ 40 لثورة الفاحت 
من سبتمبر التي أوصلته الى السلطة 
ليصبح عميد الزعماء العرب واألفارقة. 
ولم يفلح غياب الزعماء الغربيني عن 
االحتفاالت احتجاجا على طريقة استقبال 

املدان بتفجيرات لوكيربي عبدالباسط 
 املقرحي فـــي تعكير احتفاالت القذافي 
بـ »أربعني« استحواذه على كرسي احلكم، 
اذ أصر على إطالقها من قاعدة معيتيقة 
اجلوية التي كانت أكبر قاعدة تدريب 
أراضيها، لتستمر على  ألميركا خارج 
مـــدى 6 أيام  مقبلة فـــي جميع أنحاء 
اجلماهيرية الليبية بحضور عدد كبير 
من الزعماء العرب واألفارقة واجلنوب 

أميركيني.

أســـفت مصادر طبية مطلعة 
ملا وصفته بـ »غياب خطة إدارة 
األزمـــات والتعامل مع األخطار« 
عن حملة وزارة الصحة ملواجهة 
إنفلونزا اخلنازيـــر، مؤكدة في 
الوقت نفســـه أن ما ذهبت إليه 
منظمة الصحـــة العاملية بقولها 
إن »الكويت شـــهدت مبالغة في 
الوباء« هو صحيح  التعامل مع 
متاما وسببه أن السلطات الصحية 
فـــي البالد تعاني من عقدة رعب 
السياســـية ومن  من املســـاءلة 
اليومي عليها  النيابـــي  الهجوم 
أنه يشغلها بدرجة  والذي يبدو 
أكبر من انشغالها مبواجهة الوباء. 
وأوضحت املصادر أن أبرز دليل 
على غياب خطة إدارة األزمات هو 
أن احلاالت املصابة مازالت تتوافد 
إلى املستشفيات يوميا وتساهم 
في تعريـــض املرضى والهيئات 
الطبية والتمريضية للخطر بسبب 
عدم االلتزام مبا ذهبت إليه الدول 
املتقدمة فـــي التعامل مع الوباء. 
واستشهدت املصادر مبا يجري في 
بريطانيا، حيث يّطلع كل املواطنني 

البريطانيني على تطورات املعاجلة 
على صفحة الكترونية على شبكة 
اإلنترنت للـ NHS أو هيئة الصحة 
 )National Health Service( الوطنية
وفيها إشارة إلى وجود خط ساخن 
وكيفية تعريف املصاب بالوباء 
والذي حني اتصاله باجلهات املعنية 
يواجه أسئلة يتوصل من خاللها 
األطبـــاء إلى حتديـــد حالته وما 
حتتاجه سواء من عناية مركزة أو 
معاجلة طبيعية. كما يتم التواصل 
مع أحد أقاربه كوسيط لتزويده 
باألدوية. وتابعت املصادر: ال يجوز 
االستمرار في استقبال املصابني 
باملستشـــفيات مباشـــرة ودون 
تنظيم والبد من إيجاد وســـائل 
لالتصال بهـــم والتواصل معهم 
وجهاز تنظيمي يتولى رعايتهم 
وهم في منازلهم كما في بريطانيا 
وأميركا وغيرها، مشيرة إلى أن 
معاجلة املرضى في البيوت التزال 
عملية جزئية في الكويت وقد بدأت 
متأخرة ونتج عـــن ذلك تلويث 
العديد من أجنحة املستشـــفيات 

وغرف العناية املركزة.

مريم بندق - سامح عبدالحفيظ
فـــي تفاعـــل مـــع افتتاحيـــة »األنبـــاء« 
بتاريخ 28 أغســـطس املاضـــي والتي طالبت 
بحلول وســـط ملشـــكلة بدء العام الدراســـي 
 وعـــدت وزيـــرة التربيـــة والتعليـــم العالي 
البرملانية  اللجنة الصحية  د.موضي احلمود 
أمس بدراسة التدرج في مواعيد انطالق الدراسة 

بدءا بالثانوي ثم املتوسط فاالبتدائي.
 مـــن جهتـــه، عبـــر مجلس الـــوزراء عن 
الكبير لســـالمة ودقة وشـــمولية  اطمئنانه 
االجراءات التي اتخذتها وزارتا الصحة والتربية 
للمحافظة على صحة وسالمة الطالب من وباء 
 انفلونـــزا اخلنازير. وقالت مصـــادر وزارية 
لـ »األنباء« إن املجلس لم يناقش كادر »الفتوى 
والتشريع« موضحة ان الكادر رفع مباشرة الى 
مجلس الوزراء لطلب مساواتهم بالعاملني في 
القضاء. وأشارت  إلى ان الكادر لم يعرض على 
مجلس اخلدمـــة املدنية. وعودة إلى إجراءات 
مواجهة إنفلونزا اخلنازير فقد   علمت »األنباء« 
ان عددا من النواب اقترحوا على أعضاء كتلة 
التنمية واإلصالح الذيـــن تقدموا بطلب عقد 
جلسة خاصة ملناقشة القضية ضم موضوع 

محطة مشرف الى الطلب للتوقيع عليه. 
وذكرت املصادر ان النواب يزيد عددهم على 
الـ 7، وذكرت ان الكتلة من جانبها أبدت مرونة 
جتاه هذا االقتراح، لكن بعد استشارة النواب 

املوقعني على الطلب في األساس.

طارق متري

إحدى الطالبات تعقم يديها قبل دخول الفصل  )محمد ماهر(غرفة العزل في إحدى املدارس األجنبية أحد اإلجراءات االحترازية ملواجهة إنفلونزا اخلنازير

وزير اإلعالم اللبناني 
طارق متري لـ »األنباء«:

جديرة  الكويتية  الصحافة 
بالتقدير واإلعجاب وتشبه 
لبنان فـي الحرية والتنوع
لقاء عـون ـ الحريري خير 
من عدمه واجتماع األكثرية 
موجودة التزال  أنها  أثبت 

ص16

مصادر طبية لـ »األنباء«: خطة إدارة األزمات مازالت مفقودة
 والسلطات الصحية تخشى المساءلة السياسية أكثر من إنفلونزا الخنازير

13 مدرسة أجنبية تحدت إنفلونزا الخنازير وبنسبة حضور طالبية عالية
مريم بندق

وسط اجراءات احترازية شديدة باشر نحو 
24 الف طالب وطالبة دراســــتهم في 13 مدرسة 
اجنبية في اول اختبار حقيقي خلطة احلكومة 
والتعليم اخلاص في مواجهة انفلونزا اخلنازير، 

وقال مدير عام التعليم اخلاص محمد الداحس 
ان 3 مدارس طلبت تأجيل الدراســــة الى ما بعد 
العيد، مؤكدا انه يتم اآلن دراسة استحداث فترة 
مسائية لتخفيف الكثافات، وأشار الى أن احلضور 

أمس كان كثيفا وبنسبة عالية.

صاحب السمو األمير مغادرا البالد أمس  وفي وداعه سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود

األميـر وصل إلى ليبيا للمشـاركة في االحتفال 
بالعيـد الـ 40 لثورة الفاتـح من سبتمبر  ص3

التفاصيل ص8

التفاصيل ص40

التفاصيل ص6

أمر أميري بإطالق اسم  يوسف الغانم  
على أحد شوارع الشامية

بناء على أمر صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد بتسمية احد الشوارع في منطقة 
الشامية باســـم املغفور له باذن اهلل تعالى 
يوسف ابراهيم الغامن وفاء وتكرميا له وتقديرا 
ملا قدمه من اســـهامات جليلة وجهود طيبة 
كبيرة في خدمة وطنه وفي مختلف امليادين، 
فقد قرر مجلس الوزراء تكليف البلدية التخاذ 

االجراءات الالزمة لتنفيذ األمر السامي.

املغفور له بإذن اهلل يوسف ابراهيم الغامن 


