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محمد الصباح: دول »التعاون« أشادت بإجراءات الكويت لمواجهة إنفلونزا الخنازير لكن البعض منا تعود على جلد الذات بسبب ودون سبب.. والساير يشترط لدوام الطلبة وجود عيادات في المدارس

سلطة الفواكه 
أساسية على 
السفرة.. والحلويات 
حّدث وال حرج

قرار تأجيل الدراسة في االبتدائي جاهز
ص 16 - 23

الرمضانيةنوافذ 

جاسم المهلهل: »الجداول الجامعة« منهج متكامل 
ألي مدرسة شرعية.. وُترجم إلى اإلنجليزية 
واإلسبانية والصينية وُدّرس في مراكز عالمية

يوميات

فـنــان 
صـائم

الهنا مأكول 

روست 
بيف 

باألعشاب

صالح السعدني:  
أحرص على 
زيارات األهل 
واألقارب 
في رمضان

ياسين 
الشيخاوي.. 

مثال للمسلم 
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القطان: على المعتكف أال يترك أهله في حاجة وأال يؤجل عماًل
النوري: له أن يخرج من اعتكافه للتيسير على معسر أو لقضاء حاجته
العليمي: االعتكاف سنة ينبغي أن يحييها المسلم تتويجاً لطاعته

ل مصالح الناس ة.. بشرط أال يعطِّ االعتكاف ُسنَّ

ممن  كم  الصويلح: 
اش�ته�ر بق�راءة 
اإلنشاد  ترك  القرآن 
اهلل ل�كالم  إجالال 

راشد العليمينادر النوريأحمد القطان

سحب 70% من مياه 
الصرف من محطة مشرف

فرج ناصر
أكد مصدر مس���ؤول بوزارة 
األش���غال انه مت إف���راغ محطة 
مشرف للصرف الصحي من املياه 
املوجودة فيها بنسبة 70% وسيتم 
الوصول الى نسبة اإلجناز %100 
خالل ال� 48 ساعة املقبلة، وذلك 
بواسطة 7 آليات ومضخات ذات 
احجام كبيرة للمحافظة على منع 
دخول املياه الى احملطة والوصول 
الى اخللل. واضاف ان هناك 300 
عامل وفني يعملون إلعادة تشغيل 

احملطة.

»السكنية« تضع شروطًا وضوابط لتمرير اقتراح
زيادة القرض اإلسكاني من 70 إلى 100 ألف

األسد ينّدد بطلب المالكي تشكيل محكمة دولية: 
العراق كل وضعه مدوّل منذ غزو الكويت

حمد العنزي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« ان املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية لن تتحفظ على الرغبة 
النيابية بشأن رفع قيمة القرض االسكاني من 70 
ألفا إلى 100 ألف اال انها ستقترح مجموعة من 
الضوابط واالشتراطات الستحقاق شرائح بعينها 
الزيادة وبحيث ال يتم تعميم القرض اجلديد 

على جميع مستحقي الرعاية السكنية.

واوضحت املصادر انه يأتي في مقدمة هذه 
االشتراطات ان يتقدم طالب قرض ال� 100 ألف 
دينار بشراء بيت قائم، واذا اراد بناء منزله او 
قسيمته حسب رغبته فانه سيحصل على دعم 
يصل الى 30 أل���ف دينار وهي القيمة املقررة 
بالزيادة ولكن تكون على شكل دعم على املواد 
االساسية االنشائية لتمويل بناء بيته مع زيادة 

القسط من اجل ضمان تدفق القروض.

عواصم � وكاالت: دخل التوتر بني العراق 
وسورية مرحلة جديدة، حيث عرض رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي وثائق على رؤساء 
البعثات الديبلوماس���ية في بغداد وقال إنها 
تكشف تعاون املخابرات السورية مع تنظيمات 
البعث املنحل لتنفيذ هجمات ارهابية في العراق، 
مطالبا االمم املتحدة بش���كل رسمي بتشكيل 
محكمة دولية حملاكمة املسؤولني عن اعتدائي 
بغداد الدمويني، من جهته ندد الرئيس السوري 
بشار االسد باملطالبة بتشكيل احملكمة الدولية 
وقال في مؤمتر صحافي مش���ترك مع نظيره 

الڤنزويلي هوغو شاڤيز في دمشق امس االول 
»ل���م أفهم ما الذي ميكن ان يدول في العراق.. 
فالعراق كل وضعه مدول منذ عام 1991.. منذ 
غزو الكويت.. لكن بغض النظر عن العراق.. 

وهذا شأن عراقي.. نحن نتحدث عن مبدأ«.
واضاف االسد »التدويل لم يكن حياديا ولم 
يحقق اجنازات، حقق فقط مآسي لنا«، مؤكدا 
ان »احللول الصحيحة تأتي من أبناء املنطقة 
ألن التدويل هو اعتراف منا بعدم أهليتنا بإدارة 
شؤوننا سواء كانت هذه الشؤون صغيرة أو 

كبيرة«.

أن تقّدم الزيادة لشرائح معينة وفي صورة دعم للمواد األساسية اإلنسانية

رئيس الوزراء العراقي يعرض وثائق يقول إنها تكشف تعاون المخابرات السورية مع »البعث« لتنفيذ هجمات إرهابية

كت�اب بي�ت ال�زكاة »ميزانية 
الطريق  لك  يرس�م   األس�رة« 
للتوفير ويس�اعدك على االدخار  

ص9

كتاب
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فرحة األطفال باالحتفال »بالقرقيعان« لم تنسهم اتخاذ اإلجراءات االحترازية الواقية من 
انتشار إنفلونزا اخلنازير

من الوزيرة في تصريحات خاصة 
ل� »األنب���اء« ان احلمود وعدت 
ابلغوها  الذي���ن  النواب  بعض 
صراحة انهم لن يرسلوا ابناءهم 
الى املدارس بالعمل على تأجيل 
الدراسة مس���تدركة بالقول ان 
القرار النهائي يرجع الى مجلس 

الوزراء. 
وكشفت املصادر ان الوزيرة 
ابلغتهم بقناعتها اخلاصة بتأجيل 
الدراسة في املرحلة االبتدائية، 
مش���يرة الى ان احلمود طلبت 
عقد اجتماع مع مديري مدارس 

املرحلتني املتوسطة والثانوية 
فقط في 7 اجلاري على مسرح 
وزارة التربية واعلنت املصادر 
ان عددا كبيرا من اولياء االمور 
الوزيرة ومديري عموم  ابلغوا 
املناطق بأنهم لن يرسلوا ابناءهم 
الى املدارس. واستطردت قائ لة: ان 
قرار تأجيل الدراسة في املرحلة 
االبتدائية جاهز، اال انه سيعلن 
قبل موعد بدء الدراس���ة بأيام 
قليلة حتى ال يغادر البالد اولياء 
االمور ويؤثر ذلك على احلركة 

االقتصادية.

مريم بندق � موسى أبو طفرة 
 أسامة أبوالسعود 

استمرت املخاوف على حالها 
ازاء عدم وضوح جناح االجراءات 
احلكومية في التصدي النتشار 
وباء انفلونزا اخلنازير، خصوصا 
بني تالميذ املدارس ومعلميهم بعد 
الكشف عن اصابة معلمات وافدات 
الى البالد حديثا. ومع تأكيد نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ان دول 
التعاون اشادت بإجراءات الكويت 
في مواجهة املرض، لكن »البعض 
منا تعود على جلد الذات بسبب 
ودون سبب«طلب وزير الصحة 
د.هالل الساير من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جتهيز مرافق الستحداث 
عيادات طبية في جميع مدارس 
االبتدائية كشرط لبدء  املرحلة 
دوام التالمي���ذ في الوقت الذي 
ترأست فيه وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي اجتماعا طارئا امس 
اجلمعة بحضور مديري عموم 
املناطق ومراقبي الصيانة لتنفيذ 
ذلك. هذا ووعدت د.احلمود بعض 
النواب بأنها ستقدم الى مجلس 
الوزراء في جلسته بعد غد طلبا 
بتأجيل الدراس���ة ف���ي املرحلة 
االبتدائية. وقالت مصادر مقربة 

ضحايا الڤيروس 2837 شخصًا ويمكن أن يصيب مليارين
عواص���م � وكاالت: أعلنت منظمة الصحة 
العاملية أمس أن وباء انفلونزا اخلنازير أدى 
حتى اآلن إلى وفاة 2837  شخصا منذ ظهوره ، 
مشيرة إلى أن تقديراتها تؤكد أن الوباء ميكن 

في نهاية املطاف ان يصيب ملياري شخص. إلى 
ذلك قررت جامعة البحرين تأجيل بدء الفصل 
الدراسي االول من العام اجلامعي 2010-2009 

التفاصيل ص 39الى ما بعد اجازة عيد الفطر.   

غارة جوية ل�»الناتو« تقتل 
90 شخصا في أفغانستان 

عواص���م � وكاالت: قت���ل 90 
شخصا في غارة جوية ل�»الناتو« 
في افغانستان استهدفت شاحنتي 
وقود تابعت���ني للحلف كان قد 
خطفهم���ا مس���لحون تابعون 
لطالبان، وفقا ملس���ؤول محلي. 
وفيما أكد شهود عيان ومسؤولون 
محليون ان معظ���م القتلى من 
املدنيني أفاد بيان للجيش األملاني 
في كاب���ول بأن الغارة قتلت 56 

مسلحا من طالبان.

)موسى أبو طفرة(

»الداخلية« أعّدت خطتها األمنية لحماية
قمة قادة »التعاون« في ديسمبر المقبل

أمير زكي
كشف مصدر امني مطلع عن االنتهاء من اعداد 
خطة أمنية تش����ارك فيها جميع قطاعات وزارة 
الداخلية واجهزة مس����اندة من احلرس الوطني 
واجليش تزامنا مع استضافة الكويت لقمة زعماء 
دول مجل����س التعاون اخلليج����ي واملقرر عقدها 
في ديس����مبر املقبل، مش����يرا الى ان »الداخلية« 
شكلت جلانا أمنية متعددة للتنظيم واالستعداد 
الستقبال ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وقال املصدر ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد أصدر أوامره بتشكيل اللجان األمنية 
على ان يترأسها وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب 
وتضم في عضويتها كال من وكيل وزارة الداخلية 

املساعد لشؤون األمن اجلنائي الفريق غازي العمر 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن الدولة 
اللواء س����ليمان احمليالن ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء مساعد 
املشعان ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اخلاص اللواء محمد الشاهني ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لش����ؤون املرور اللواء محمود 
الدوسري ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
التدريب والتعليم الش����رطي اللواء الشيخ احمد 
النواف. واكد ان هناك بعض الطرقات سيتم اغالقها، 
كما س����يتم تكليف إدارة الطي����ران العمودي في 
وزارة الداخلية، وكذلك إدارة أمن احلدود وخفر 

السواحل مبهام محددة.

تشمل تشكيل لجان أمنية وإغالق طرقات وتكليف »الطيران العمودي« و»أمن الحدود« بمهام محددة
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