
فلس
100

صفحة
48

تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء« 3 الجاري: الدراسة للمتوسط والرابع والخامس االبتدائيين 4 أكتوبر والصفوف الثالثة 18 منه.. والثانوي 27 الجاري.. وإصابة ثانية في إحدى المدارس الخاصة 

»التشريعية«: ضّم  الدارسين على نفقتهم للمبتعثين.. ومنح الكويتية المتزوجة إجازة خاصة بنصف راتب وعدم اعتبار األبناء الذين يتقاضون مكافأة في عداد األسرة عند تقدير المساعدات

تأجيل الدراسة لالبتدائي والمتوسط إلى أكتوبر

مهرجان »زوايا الش�غف 
الج�اري   24 أحييناه�ا« 
ف�ي مج�م�ع األڤني�وز

زيد الوزانفواز العنزي

المطيري: »علم العروض« يخدم المشتغلين 
بتحقي�ق المخطوط�ات ويرد على 
المستشرقين الزاعمين بأن القرآن شعر

ب�ن حس�ين: إم�ا التوثي�ق م�ن وزارة 
اإلع�الم أو ع�دم النش�ر عبر الش�بكة 
العنكبوتي�ة واالتج�اه لإلع�الم المرئي

الس�ل��طي: ال ت�وج�د ضمان�ات.. 
فق�ط ق�د يش�فع للش�اعر أحيان�ًا 
في�ه ينش�ر  ال�ذي  الموق�ع  اس�م 

مأكول الهنا

الك�وس: تلبي�ة 
الدعوة حق المس�ل�م 
على المسل�م وتوّط�د 
الم�������ودة   روح 
المس�لمي��ن بي��ن 

أح�ب  القط���ان: 
ما  اهلل  إل��ى  الطع�ام 
األي�دي  علي�ه  كث�رت 
كم�ا أخب�ر النب�ي ژ 
وم�ا اجتمع عليه الناس

إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم

دجاج 
مشوي 

بالصلصة
كيك الشيكوالتة األلماني

ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

أقرت  »األهلي«  عمومية  المطيري: 
%25 بنس�بة  رأس�ماله  زي��ادة 
 إلى 144.118 مليون دينار    ص39

المحام�ي فيص�ل الكن�دري: التناح�ر 
السياس�ي وتدني لغة الحوار سيجعالن 
المجلس عاجزًا عن إصدار أي تشريعات 
تصب في خدمة الوطن وتنميته ص6و7

علي هالل املطيري

د.رياض سالمة

احملامي فيصل الكندري

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

Al-Anbaa Tuesday 8th September 2009 - No 12018 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 18 من رمضان 1430 ـ 8 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

اإلمساك 3:58 اإلفطار 6:02

الحريري سلَّم سليمان حكومة ال� »15 � 10 � 5«: 
تراعي التوازنات ونتائج االنتخابات

عبدالصمد لصفر:   »يا جبل ما يهزك ريح«

بي���روت: بعد اكثر من ش���هرين من امل���داوالت، قّدم رئيس 
احلكومة  اللبنانية املكلف سعد احلريري تشكيلة حكومية 
تراعي »التوازنات ونتائج االنتخابات وتضم كل الكتل النيابية«، 
كما وصفها اثر لقائه الرئيس ميشال سليمان، وبعد ليلة مشاورات 
ماراثونية ولقاء عاصف مع جبران باسيل ممثل زعيم تكتل االصالح 
والتغيير العماد ميشال عون، سادت اجواء تشاؤمية حول امكانية 
اق����رار حكومة ال� »15 � 10 � 5« خاصة ان املعارضة أعلنت رفضها 

الدخول في حكومة ال يقبل بها عون.

ق���ال النائب عدنان عبدالصمد ف���ي تصريح صحافي: نحن 
مع محاس���بة كل من يثبت تقصيره في محطة مش���رف حتى 
أكب���ر مس���ؤول ولكننا ض���د التهريج اإلعالمي السياس���ي او 
 املدفوع الثمن، ولكفاءة ونزاهة د.صفر التي يش���هد بها جميع 

املنصفني نقول له »يا جبل ما يهزك ريح«.

»الخدمة المدنية« 
يعتمد كادر التمريض 

و9 أيام إجازة العيد
اعتمد مجلس اخلدمة املدنية 
ف����ي اجتماع امس برئاس����ة 
الوزراء ووزير  نائب رئيس 
الش����يخ د.محمد  اخلارجية 
الصباح كادر التمريض، اضافة 
لعدة قرارات ترقية قياديني في 
الدولة، وبعض املزايا املادية 
للعامل����ني في بعض اجلهات 
احلكومية، كما أقر كذلك عطلة 
عيد الفط����ر بواقع 9 أيام من 
السبت 19 اجلاري إلى السبت 
26 منه على ان ترفع ملجلس 

الوزراء لالعتماد النهائي.

مريم بندق - حسين الرمضان  
ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ 

كش���فت مصادر وزارية في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزي���ري الصح���ة د.هالل 
الساير والتربية والتعليم العالي 
اتفقا على  د.موضي احلم���ود 
تأجيل الدراس���ة في املرحلتني 
االبتدائية واملتوس���طة ورفعا 

املقترح الى مجلس الوزراء.
انفردت بنشره  وتأكيدا ملا 
»األنباء« في 3 اجلاري بعنوان 
أع���دت 6 إجراءات  »التربي���ة 
الدراس���ة  للتعامل مع تأجيل 
ملرحلتي املتوسط واالبتدائي«، 
أعلنت املصادر ان دوام املرحلة 
الرابع  املتوس���طة والصف���ني 
واخلامس االبتدائيني سيكون 
في 4 أكتوبر والصفوف األول 
االبتدائي في  والثاني والثالث 
18 أكتوب���ر واإلبقاء على دوام 
الثانوي���ة في موعده  املرحلة 
املقرر مسبقا 27 الشهر اجلاري، 
الى ان هناك موافقة  مش���يرة 
مبدئية من مجلس الوزراء على 
مقترح الوزيرين. واستطردت 
املصادر ب���أن الوزيرة احلمود 
الوزراء علما  ستحيط مجلس 
املدارس اخلاصة  بأن أصحاب 
الدراس���ة  يرفض���ون تأجيل 
وفي حال إرغامهم سيطالبون 
بتعويض عن اخلسائر امللحقة 

بهم. 
انه  هذا وعلم���ت »األنباء« 
مت اكتشاف حالة ثانية مصابة 

بڤيروس انفلونزا اخلنازير في 
املدرسة اخلاصة التي اكتشفت 

فيها احلالة األولى.
وقال���ت مص���ادر تربوية 
باإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
ل� »األنباء« ان اإلصابة لطالب 
عمره 15 عاما بالصف التاسع.

البرملاني، أقرت  الشأن  وفي 
جلن���ة الش���ؤون التش���ريعية 
االقت���راح  أم���س  والقانوني���ة 
بقانون في شأن انضمام الطلبة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة الى 
املبتعثني، كما وافقت على قانون 
منح املوظفة الكويتية املتزوجة 
ولها أوالد اجازة خاصة بنصف 
راتب. وقال رئيس اللجنة النائب 
حس���ني احلريتي ف���ي تصريح 
صحافي ان اللجنة وافقت على 
قانون في شأن مساهمة الدولة 
التعليم للطلبة  في مصروفات 
الكويتي���ني بالتعليم اجلامعي 
خارج الكوي���ت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي، كما أقرت 
قانون عدم اعتبار األبناء الذين 
أو  يتقاضون مكاف���أة تدريبية 
تعليمية في عداد األس���رة عند 
تقدير املس���اعدات، موضحا ان 
اللجنة أعدت تقريرا حول قانون 
منع االجتار باألشخاص العتماده 
الحقا. وأكد مقرر اللجنة املالية 
النائ���ب عبدالرحمن  البرملانية 
العنج���ري ان احلكومة مازالت 
»متشبثة« بصندوق املعسرين وال 
يوجد توجه لديها إطالقا لشراء 

مديونيات املواطنني.

مصادر تربوية: ال تعميم أو مالحظات كافية
بشأن التعامل مع إنفلونزا الخنازير حتى اآلن!

في وقت وصف���ت فيه مصادر صحية توجه 
افتتاح املختبرات وتوسعتها مع ازدياد انتشار 
انفلونزا اخلنازير بأنها خطوة في االجتاه الصحيح، 
أعربت مصادر تربوية عن قلقها الشديد من ضعف 
التوعية والتواص���ل مع املدارس اخلاصة حول 
كيفية التعامل في مواجهة الوباء. وفي هذا اإلطار، 
نقلت املصادر التربوية انها لم تتلق أي تعميم 
أو ارش���ادات بخصوص طريقة التعامل مع أي 
حالة يتم اكتشافها متسائلة: هل نغلق الصف أم 
املدرسة؟ كل ما طلب منا وسمعناه هو تخصيص 
غرفة عزل ووضع املشتبه بإصابته بالڤيروس 
فيه���ا، ولكن ماذا بعد؟! وتابع���ت املصادر: ملاذا 
ال يرس���ل املريض إلى البيت مباشرة؟ مشيرة 

ايضا الى تردد أنباء عن مقترح بوجود مس���افة 
متر فاصلة بني كل طالب وآخر ولكنها أكدت أن 
مقترحا من هذا النوع لي���س عمليا ألن الصف 
الذي يضم 30 طالبا لن يتس���ع ألكثر من 7 الى 
10 طالب، متسائلة: وماذا عن تواجد الطالب في 
الساحة.. هل من املمكن ضبطهم؟ وتعليقا على 
موضوع تأجيل العام الدراس���ي أكدت املصادر 
انه ال ُيش���كل إال حال مؤقتا ألنه وحتى في حال 
تأجيل املوسم لعدة أس���ابيع فإن ذلك يعني أن 
عودة الطالب للمدارس ستكون مع بداية الشتاء 
وفصل انتشار اإلنفلونزا العادية، وهو ما قد يفاقم 
األمور، مجددة الدعوة الى ضرورة وجود خطة 

شاملة وواضحة للتعامل مع املوضوع.

التفاصيل ص41

 حاكم مصرف لبنان د.رياض سالمة في حوار مع »األنباء«:

 25 مليار دوالر في 7 أشهر من 2009    ص34

لبنان  مص�رف   م�وج�ودات 
قفزت  األجنبية  العم�الت   من 
مسجلة قياس�ي  مستوى   إلى 

تعلن  »الس�اير« 
ف�ي  الفائزي�ن 
عروض  سحب 
رمضان  ص33

د. بدر الشريعان ود. صالح املضحي يشربان من مياه محطة الشعيبة تأكيدا على خلوها من امللوثات 

ص16

شبح  المدّ األحمر  يخيّم من جديد
»البيئة« تحقن مياه المنطقة الجنوبية كإجراء احترازي ومياه الشعيبة سليمة

بداح العنزي � دارين العلي
في تأكيد منه على سالمة مياه 
محطة الشعيبة، قام وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان بالشرب من 
مياه احملطة، مشددا على أنه ال يوجد 
بها ما يضر. وجدد تأكيده على خلو 
املياه التي تقطر م����ن مياه البحر 
من أي ملوثات. م����ن جهة ثانية، 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
في الهيئة العامة للبيئة ان الهيئة 
ستباشر بحقن البحر في املنطقة 
اجلنوبية احمليطة مبحطة الشعيبة 
لتقطير املياه مبادة الكلور ومواد 
أخرى مض����ادة للملوثات الناجتة 
عن مياه الصرف الصحي كإجراء 
احترازي. هذا وكشف رئيس اللجنة 
البيئية باملجلس البلدي د.عبدالكرمي 
السليم ان مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص����الح املضحي قد ذكر 
خالل اجتماع اللجنة احتمال حصول 

التفاصيل ص 13املد األحمر.

التفاصيل ص4و5

 »االس�تثمارات الوطني�ة« تؤك�د أنه�ا بص�دد بي�ع %46 
م�ن »زين« ألح�د عمالئه�ا بس�عر دينارين للس�هم.. 
و»األنب�اء« ترصد مع االقتصاديين انعكاس�ات الصفقة  ص37


