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الزلزلة ينفي نية صفر تقديم استقالته.. والحمود تطلع مجلس الوزراء غدًا على مقترح تأجيل الدراسة في »االبتدائي« حتى 25 أكتوبر.. وفحوصات المعلمات الوافدات »سلبية«

ورقة تعاون نيابية لمنح الحكومة فرصة للعمل قبل المحاسبة

العليمي: الزواج من أوثق وأغلظ العقود 
يخضع ألحكام الش�ريعة ويجب إبعاده 
عن العادات  والتقاليد االجتماعية واألهواء

ال  لألس�ف..  الخط���يمي: 
أعرف ش�يئًا  عن الش�اعرات

الحرب�ي:  االس�م الحقيق�ي 
ويحفظ  الشاعرة  كيان  يضر  ال 
حق�وقه�ا الش�عري�ة أيض�ًا

مأكول الهنا

صاحبه  المطوع: 
يعيش  ف�ي اضطراب 
ن�وم  وقل�ة  وتوت��ر 
وه�ي  إرادة  وضع�ف 
حاالت يصعب عالجها

المس�باح: نفس 
النار  مثل  الحاس�د 
تأكل نفس�ها ثم تأكل 
من حولها فاستعذ باهلل  
من العي�ن فإنها ح�ق

تسّلحوا بذكر اهلل وتالوة القرآن في مواجهة الحسد

طاجين 
اللح�م 

بالل�وز
شيكوالتة القهوة الجيالتينية

المميزة  عروضه�ا  تط�رح  »زي�ن« 
لع���م�ال ء ال�دف�ع الم�س�بق 
ص35 إضاف�ي  برصي�د  للتمت�ع 

البنك الوطني يحتفظ بأعلى 
مس�توى  على  التصنيفات 
البن�وك العربي�ة  ص33

م.خالد الهاجري

شعار »الوطني«

ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

فهد الشليمي: 
إنشاء مركز 

إلدارة األزمات 
مطلب حيوي ومُلحّ

ص8

)محمد ماهر(الفريق الكوري يبدأ غدا معاجلة التلوث الناجت عن ضخ مياه الصرف في البحر

منع الصيد والسباحة لمدة 6 أشهر 
والكوريون يباشرون معالجة التلوث غدًا

دارين العلي
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان الفريق 
الوزاري الفني املكلف مبتابعة قضية تعطل 
محطة مشرف ورمي مياه الصرف الصحي 
في البحر سيرفع غدا )االثنني( تقريرا مفصال 
إلى مجلس الوزراء يتضمن آخر التطورات 
احلاصلة في شأن املعاجلة فنيا وبيئيا سواء 
فيما يخص إصـــالح األعطال في احملطة أو 
معاجلة مياه البحر جراء التلوث الكبير الذي 

أصابها.
وقالت املصادر ان فترة معاجلة مياه البحر 
من امللوثات قد تســـتمر من 3 إلى 5 أشهر، 
مشيرة الى ان الهيئة العامة للبيئة ستصدر 
توصية للهيئة العامة للزراعة مبنع الصيد ملدة 
6 أشهر حتى لو تعافت مياه البحر قبل ذلك 
كإجراء احترازي وكذلك ستمنع السباحة للمدة 

نفسها في األماكن التي أصابها التلوث.
وبينت املصـــادر ان اخلبـــراء الكوريني 
سيباشرون يوم غد )االثنني( أخذ العينات 
من مياه البحر بعد موافقة معهد »األبحاث« 
على البكتيريا التي ستستخدم في املعاجلة 
وذلك إلجراء الفحوصات عليها بشكل مستقل 
عن الهيئة العامة للبيئة حيث يستخدمون 
أجهـــزة أكثر تطورا ودقـــة في قياس حجم 
امللوثـــات لتحديد حجم املواد املعاجلة التي 

ستضخ في كل منطقة ملوثة على حدة.
من جهته، أكد املدير العام للهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ان محطات مؤقتة 
لرفع وضخ مياه الصرف الصحي مت انشاؤها 
تساهم في نقل 13% من املياه بسرعة قياسية 
للتناكر وذلك إلى محطتي معاجلة املياه في 

الرقة والعارضية.            التفاصيل ص6

»األبحاث« وافقت على »البكتيريا« المستخدمة في المعالجة

»السكنية«: رفع سقف االستدعاءات 
في مدينة صباح األحمد 

وشمال غرب الصليبخات
حمد العنزي

علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية عزم املؤسسة رفع سقف 
نسبة االستدعاءات للمواطنني املتقدمني بطلبات 
سكن لدى املؤسسة والراغبني في احلصول على 
قســـائم حكومية مبدينة صباح األحمد وكذلك 
منطقة شمال غرب الصليبخات. وقالت املصادر 
ان املؤسسة ستقوم باستدعاء اصحاب الطلبات 
االسكانية املقيدين في سجالتها والذين تنطبق 
عليهم شروط االستدعاء، مشيرة الى انه سيتم 
استدعاء طلبات 1998/1/1 وما قبلها والذين يرغبون 
في التخصيص مبدينة صباح األحمد السكنية 
الى جانب زيادة نســـبة استدعاء املواطنني من 
أصحاب الطلبات حتى تاريخ 1993/3/30 ملنطقة 
شمال غرب الصليبخات. واضافت ان املؤسسة 
ستستقبل جميع اصحاب تلك الطلبات وما قبلها 

وذلك اعتبارا من مطلع االسبوع املقبل.
واوضحت ان زيادة اعداد نسبة الطلبات من 
الذين سيتم استدعاؤهم تأتي انسجاما مع خطة 
املؤسسة الرامية الى تقليص أكبر قدر من اعداد 
املواطنني الراغبني في احلصول على حق الرعاية 
السكنية وذلك وفق إستراتيجية محكمة بعيدة 

املدى.

عواصم ـ وكاالت: بانتظار ما سيسفر عنه 
اجتماع وزيري خارجية سورية وليد املعلم 
والعراق هوشيار زيباري في انقرة قريبا كما 
ذكرت مصادر ديبلوماسية تركية »لبحث سبل 
نزع فتيل األزمة بني البلدين«، مازالت األزمة 
املتفاقمة بني بغداد ودمشق مفتوحة على جميع 
االحتماالت، خاصة بعد اعالن العراق أمس انه 
بدأ نشر قوات طوارئ اضافية على احلدود مع 
سورية لسد ثغرات تسلل املسلحني.  من جهته 
توعد رئيس احلكومة العراقي نوري املالكي، 
الذي امر شخصيا بارســـال قوات الطوارئ، 
الذين يحتضنون املجرمني »بانهم سيدفعون 

الثمن غاليا«.
 في غضون ذلك أعلن مجلس االمن الدولي 
امس االول انه يناقش حاليا خطابا رسميا من 
العراق يطلب فيه تشكيل هيئة حتقيق دولية 
مســـتقلة للبحث في االنفجارات الدامية التي 

وقعت في بغداد في يوليو املاضي.

العراق ينشر قوات طوارئ على الحدود مع سورية
ومجلس األمن يبحث تشكيل هيئة تحقيق دولية

اجتماع مرتقب بين المعلم وزيباري في أنقرة

إيران تلغي مراسم العشر 
األواخر من رمضان لتفادي 

حشود المعارضة

طهران- وكاالت: أعلنت 
ايرانية امس،  وسائل اعالم 
عن إلغاء مراسم دينية سنوية 
مقررة في العشـــر األواخر 
من رمضان، كانت ستشمل 
خطابـــا للرئيس االصالحي 
الســـابق محمد خامتي عند 
ضريح االمام اخلميني، تفاديا 
الى حشود لتأييد  لتحولها 

املعارضة.
التفاصيل ص 42

المستشار اإلقليمي لألمراض المستجدة بمنظمة الصحة العالمية 
لشرق المتوسط د.حسن المهدي  البشرى في حوار خاص:

 اإلصاب�ات بإنفلون�زا الخنازير بالكويت 
10 أضع�اف المعلن�ة وإذا قمنا بإغالق 
الم���دارس فالطلب�ة س�يجتمعون 
ف��ي الن�وادي واألس�واق وغيره�ا

الوض�ع مطمئ�ن هنا  إذا م�ا قورن بحجم المش�كلة 
ولكن األمور قد تتغير بين الحين واآلخر  والمسؤولية 
على الجميع ال عل�ى »التربية« و»الصح�ة« فقط ص9

د.حسن البشرى

جنود عراقيون يعرضون أسلحة عثر عليها خالل مداهمة في بغداد أمس )رويترز(

»ميريل  في  استثماراتنا  الشمالي: 
لين�ش« 984 مليون دوالر وال نية 
للتخارج من سيتي جروب ص39

مصطفى الشمالي

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري
في مواجهة تعهد كتلتي »الشعبي« و»التنمية 
واإلصالح« ونواب آخرين مبالحقة األداء احلكومي 
»املتعثر« بحســـب قناعاتهم في قضايا اخلدمات 
العامة وملفـــات أخرى، يجري عـــدد من النواب 
اتصاالت مكثفة حول إمكانية تقدمي ورقة تعاون 
مع احلكومة ووضع خطة عمل لدور االنعقاد املقبل 
مع إيجاد جدول زمني إلجناز القوانني واملقترحات 
 التـــي يتـــم االتفاق عليهـــا. وأكد مصـــدر مطلع 
لـ »األنباء« ان هؤالء النواب يجرون اتصاالت مع 
بعض الوزراء الستمزاج آرائهم في بعض القضايا 
واملقترحات، مشـــيرا الى ان النواب طلبوا مقابلة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لعرض 
ورقة التعاون على سموه والتي تركز على إعطاء 
احلكومة فرصة للعمل استجابة لتوجيهات صاحب 
السمو األمير ومن ثم تأتي احملاسبة ان قصرت. من 
جهة ثانية، أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان وزير 
األشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر ليس لديه 

نية لتقدمي اســـتقالته. ونفى د.الزلزلة، ان يكون 
نواب الدائرة األولـــى قد طلبوا من د.صفر تقدمي 
استقالته. الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية »األنباء« 
ان د.صفر سيحيط مجلس الوزراء في اجتماعه غدا 
بتطورات العمل في محطة مشرف واإلصالحات التي 
متت حتى اآلن واملدة الالزمة النتهاء العمل وإعادة 
األوضاع الى حالتهـــا الطبيعية. كما يقدم وزيرا 
الصحة والتربية للمجلس تقريرين حول استعدادات 
الوزارتني لدوام الهيئتني االدارية والتعليمية في 
املدارس الذي يبدأ اليوم األحد، وكذلك استعدادات 
اســـتقبال طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية. 
وتأكيدا ملا انفردت بنشـــره »األنباء« أمس من ان 
»قرار تأجيل الدراسة في االبتدائي جاهز«، أكدت 
مصادر وزارية ان د.احلمود ستعرض على املجلس 
مقترح تأجيل الدراســـة للصفوف األول والثاني 
والثالث االبتدائي على ان تبدأ في 25 أكتوبر. من 
جانب آخر، أوضحت وزارة التربية سالمة املعلمات 

الوافدات من اإلصابة بوباء إنفلونزا اخلنازير.

التفاصيل ص42


