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وزيرة التربية أكدت أن السبب في ذلك يعود إلى زيادة عدد المقبولين من ٣٠ إلى ٤٠ ألفًا

تأخير تسليم جامعة الشدادية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٥

الصرعـاوي:  ال تهمنـي الصورة 
...  القصيــدة هــي األهـم

الجفـول: ال أنفع للغالف فهم 
يريـدون  ١٠ عرايـس  مولد

ص ١٦ - ٢٣
الرمضانيةنوافذ 

د.محمد الطبطبائي

النساء  على  الرجال  قوامة  الشـمري: 
أن  لألنثى  وليس  للمرأة  قهرًا  ليسـت 
تتولـى عقد الزواج لنفسـها أو لغيرها

الشـريعة  لطالب  البـــد 
تحفيظ  حلقـات  ومشـرف 
القـرآن البـدء بنفسـه قبل 
غيـره فـي حفــظ القرآن

الهنا مأكول 
ن ر ي ر ي

ااالللهههنننااا ااالللهههنننااامممأأأكككوووللل  مممأأأكككوووللل 

سلطة سلطة 
المعكرونة المعكرونة 

بالصنوبر بالصنوبر 
والجبنةوالجبنة

حميد ألتينتوب:حميد ألتينتوب:
  الدين يلعب دورًا كبيرًا الدين يلعب دورًا كبيرًا 

في حياتي.. وحريص في حياتي.. وحريص 
على صوم رمضانعلى صوم رمضان

المترو ينطلق رسميًا في دبي ٩ الجاري
من خالل ١٠ محطات  ُأنجزت في وقت قياسي

دبي -  وكاالت: بعد جتربة افتتاح 
١٠ محطــــات للقطارات  الســــريعة 
بداية الشهر اجلاري تتجه دبي إلى 
العشر  الرسمي للمحطات  االفتتاح 
٩ اجلاري على أن يتم تشغيل الـ ١٩ 
محطة املتبقة في وقت الحق، آملة ان 
املشروع الذي أجنز في وقت قياسي 
وفق معايير عاملية سيساهم في احلد 
مــــن أزمة االختناق املــــروري فيها.

واحملطات العشر التي افتتحت هي: 
محطة الرشيدية ومحطة مطار دبي 
ومحطة وسط مدينة الديرة ومحطة 
شارع الريغا ومحطة مربع االحتاد 
ومحطة شارع خالد بن الوليد ومحطة 
التجاري  الوسط  اجلافلية ومحطة 
ومحطــــة مــــول اإلمــــارات ومحطة 
نخيــــل هربور تاور. على ان تفتتح 
الـ ١٩ محطة  الباقية في يوم الحق. 
وتخطت كلفة املشروع ميزانيته 
بنسبة ٨٠٪ إذ كان متوقعا في األساس 
ان يكلــــف ٤٫٣٥ مليارات دوالر لكن 
بالنهاية كلف نحو ٨ مليارات دوالر. 
وتأتي تلك الزيادة في تكلفة املشروع 
نتيجة التغيير في نطاقه وتصميمه. 

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق 
واملواصالت بدبي مطــــر الطاير ان 
املشروع أجنز في فترة قياسية لم 
تتجاوز أربع ســــنوات رغم األزمة 
االقتصاديــــة العامليــــة، وأكد انه مت 
االلتزام في تنفيذ املترو بأعلى معايير 
الســــالمة العاملية، كما مت استخدام 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في 
مجال صناعة القطارات، وتوفير جميع 
وســــائل الراحة والرفاهية للركاب. 
وأوضح: لم يتم تشــــغيل بعض 
احملطات علــــى الرغم من جاهزيتها 
بالكامــــل منذ فتــــرة طويلة نتيجة 
لعــــدم اكتمــــال تنفيــــذ املشــــاريع 
التــــي تخدمهــــا هــــذه  العقاريــــة 
احملطات وعدم توافر الطلب عليها. 
وأضاف: ان زمن التقاطر سيكون 
قطــــارا كل عشــــر دقائــــق، مبعدل 
ســــتة قطارات في الساعة الواحدة، 
بطاقة استيعابية تقدر بنحو ٣٨٥٨ 
راكبا في الســــاعة فــــي كل اجتاه.

وأكد الطاير ان تكلفة التنقل مبترو 
دبــــي تعد واحدة من أرخص أنظمة 

صورة وزعتها إدارة هيئة الطرق واملواصالت في دبي لتجربة إحدى محطات املترو الثالثاء املاضي                  (ا.ف.پ)املترو في العالم.

العودة : وفد كويتي بحث 
في  واشنطن أوضاع معتقلينا  

في غوانتانامو

رايس: نريد التأكد من أن وضع العراق تحت 
الفصل السابع يتعارض مع حقائق اليوم

السماح للمبرات بجمع التبرعات عبر االستقطاع البنكي

خادم الحرمين يمّدد لألمير بندر 
على رأس مجلس األمن الوطني

«الشورى اإليراني» يصادق على تعيين أول وزيرة
ومطلوب لألرجنتين يتسلم حقيبة الدفاع 

منح ثقته لـ ١٨ مرشحًا ورفض مساعد نجاد في «الطاقة» 

بيان عاكوم
كشف رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالــــد العودة ان وفــــدا كويتيا 
متخصصــــا زار واشــــنطن منذ 
ايام تنفيذا ألحد طلبات االدارة 
االميركيــــة لتقييم املعتقلني في 
العودة في  غوانتانامو، وقــــال 
اتصال هاتفي مــــع «األنباء» ان 
هذا الوفد هو جزء من الفريق الذي 
عمل على انشاء املركز التأهيلي 
ويضم متخصصني في النواحي 

النفسية وغيرها. 

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

مع إعالن وزارة التربية عن اكتشــــاف حالة إصابة 
طالبة كويتية في الصف اخلامس بإحدى املدارس اخلاصة 
بإنفلونــــزا اخلنازير، قالت مصادر تربوية في اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص ان االدارة لن ترفض طلب أي 
مدرسة خاصة لتأجيل الدراسة. وأضافت املصادر ان 
أي مدرسة خاصة ترغب في التأجيل لوجود نقص في 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة انفلونزا اخلنازير تستطيع 
التقدم بطلب وستوافق اإلدارة عليه. هذا اإلعالن تزامن 
مع اعالن وزارة الصحة االحصائية االسبوعية للمصابني 
باملرض، حيث اشارت الوزارة الى تسجيل ٤٤٣ اصابة 
جديدة خالل اسبوع معظمها خفيفة لم تتطلب الدخول 
الى املستشفى. وقالت الوزارة ان اجمالي احلاالت منذ 
ابريل املاضي بلغ ١٧٧٩ مطمئنة املواطنني بأن نســــبة 
الشفاء بلغت ٩٩٪ من حاالت االصابة املسجلة. نيابيا، 
وعدت كتلة العمل الشعبي على لسان املتحدث باسمها 
مسلم البراك بأن الكتلة تعد ببقاء قضايا محطة مشرف 
وانفلونزا اخلنازير وكارثة حريق اجلهراء حية، مشيرا 
الى ان احلكومة تفتقــــد أي خطة طوارئ ملواجهة أي 
كارثة وقعت أو ميكن ان تقع. على صعيد متصل، أكدت 
وزيــــرة التربية والتعليم العالي د.موضي احلمود ان 
املوعد املتوقع لالنتهاء من مشــــروع املدينة اجلامعية 

اجلديدة في الشدادية هو سنة ٢٠١٥.
وأوضحت احلمود ان هناك تأخيرا ملدة ســــنة في 
تاريخ التسليم، وذلك بسبب زيادة عدد الطلبة املقبولني 

من ٣٠ إلى ٤٠ ألفا.

قالت املندوبة األميركية لألمم املتحدة سوزان رايس ان محاولة 
العراق اخلروج من الفصل السابع قضية تهم مجلس األمن الدولي، 
مضيفة انها ســــتناقش باملجلس في الوقت املناسب. وشرحت 
موقف بالدها احلالي من هذه القضية حيث قالت «وجهة نظرنا 
هي اننا نريد العمل مع العراق واألعضاء اآلخرين في مجلس األمن 
الدولي للتأكد ان وضع العراق حتت الفصل السابع ال يتطابق مع 

حقائق اليوم التي نعيشها وتعارض املاضي أيضا».

بشرى شعبان
أعلن مدير ادارة اجلمعيات 
اخليريــــة واملبــــرات ناصر 
العمــــار الســــماح للمبــــرات 
اخليرية باستقبال التبرعات 
عبر االستقطاعات املصرفية. 
وقال ان وزير الشؤون د.محمد 
العفاســــي والوكيل املساعد 
التنميــــة االجتماعية  لقطاع 
احمــــد الصواغ قد وافقا على 
املذكــــرة املرفوعة من االدارة 
بشأن السماح للمبرات اخليرية 
بجمع التبرعات عبر االستقطاع 
البنكي وفق الشروط احملددة. 
املبرات اخليرية  واضاف ان 

املشهرة البالغ عددها ٧١ مبرة 
تساهم في زيادة العمل اخليري 
وان وســــيلة جمع التبرعات 
حتقق مــــوردا ماليا للمبرات 
يســــاعدها في تنفيذ اهدافها، 
مبينا انه ليس جلميع املبرات 
التبرعات بل  احلق في جمع 
التي تســــتحق  املبــــرات  ان 
احلصول علــــى مناذج جمع 
التبرعات عبر االســــتقطاع 
هي املستوفية جلميع شروط 
االشهار ويجب ان يكون ملفها 
في الوزارة خاليا من اي مخالفة 
او مالحظــــة، وتكون ملتزمة 

بتقدمي ميزانيتها السنوية. 

الرياض ـ يو.بي.آي: أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز امرا ملكيا بتمديد خدمة صاحب السمو 
امللكي األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمني عام مجلس 

األمن الوطني ملدة أربع سنوات. 

ـ  طــهـــران 
وكاالت: مبوازاة 
جتديد الرئيس 
اإليــــرانــــــي 
محمود أحمدي 
جنــــاد رفضه 
أي تهديــــدات 
بفرض عقوبات 
جديــــدة على 
طهران بسبب 
برنــــامجهــــا 

النووي، أفرج مجلس الشورى 
امس عـــن تشـــكيلة جناد 
احلكومية اجلديدة، رافضا 
منح الثقة للمرشحتني سوسن 
كشوارز وفاطمة اجورلو، في 
التعليم والشؤون  وزارتي 
االجتماعية، فيما أصبحت 
مرضية وحيد دســـتجردي 
أول وزيرة منذ قيام الثورة 

االسالمية لتتسلم 
وزارة الصحة.

 ٢١ بـــني  ومن 
اســــما رشــحهم 
جناد حلكومته أقر 
البرملان ١٨، بينهم 
وزير الدفاع أحمد 
وحيدي الذي نال 
أحـــد أعلى معدل 
من االصوات، وهو 
املطلوب لألرجنتني 
بتهمة تفجير مركز يهودي 

في بوينس أيرس.
كما رفض النواب مرشحا 
ثالثا، هو محمد علي عبادي، 
املساعد املقرب من الرئيس 
االيراني محمود أحمدي جناد 
والذي كان مرشـــحا لتولي 

حقيبة وزارة الطاقة.

محمد العمر

السفير عبدالعال القناعي

العمر: «بيتك» ليس لديه انكشاف 
كبير على الشركات االستثمارية 
ومستمرون في تمويل الشركات 
ذات المـالءة المالية  ص ٢٧

السفير القناعي لـ «األنباء»: 
٨٥ ألــف كويتـي أمضوا 
ص٤ لبنـان   فـي  الصيف 

الرئيس السوري بشار األسد يّطلع على رسالة صاحب السمو األمير التي حملها مبعوث سموه املستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن

النائب د. روال دشتي وزعت «القرقيعان» على زمالئها النواب والصحافيني أمس، وفي 
(متين غوزال)الصورة تسلم زميلتها د. أسيل العوضي كيسا من «القرقيعان» 

تطابق كويتي ـ سوري إزاء القضايا العربية
أعرب الرئيس السوري بشار األسد 
عن تقديـــره الكبير حلرص صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على 
تطوير العالقات السورية ـ الكويتية 
التشـــاور والتنسيق بني  ومواصلة 
البلدين ملا فيه مصالح البلدين واألمة 

العربية. وذكر بيان رئاسي ان ذلك جاء 
خالل لقاء الرئيس األسد مع مبعوث 
صاحب الســـمو األمير املستشار في 
الديوان محمد أبو احلســـن الذي أكد 
تطابق الرؤى الكويتية السورية إزاء 

القضايا العربية.

مبعوث صاحب السمو سّلم الرئيس السوري رسالة من سموه

إصابة طفلة بمدرسة خاصة و«التعليم الخاص»: لن نرفض أي طلب مدرسة خاصة للتأجيل

«الشعبي» تعد بإبقاء قضايا إنفلونزا الخنازير ومحطة مشرف وحريق الجهراء حّية

«طيران الجزيرة» توسع شبكتها 
اإلقليمية مـع إضافة رحالت 
جديـدة إلى جـدة  ص ٢٦

وزيرة الصحة مرضية دستجردي

التفاصيل ص ٣٢

التفاصيل ص ٣٢

التفاصيل ص ٣

التفاصيل ص٣ و٥

التفاصيل ص٣

«التربية»: أسماء ١١٢٤  مشـمولين بترقيات الدرجتين (ب) و (أ) ص٧


