
اعتبر رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي 
التي  التصريحات  ان 
أدلى بها رئيس جلنة 
التحقيق في مشروع 
الفحم املكلسن النائب 
سعدون حماد تتعارض 
مع نص املادة 54 من 
الالئح���ة التي تنص 
على ان جلسات اللجان 
سرية. وقال اخلرافي 

في رسالة وجهها لرئيس واعضاء اللجنة امس ان 
نش���ر مثل تلك التصريحات يوح���ي وكأن اللجنة 
انتهت من عملها مع انها لم تقدم تقريرها للمجلس 
بعد، كما ان تلك التصريحات توحي بعدم حيادية 
اللجنة في عمله���ا، األمر الذي يؤثر على مصداقية 
النتائ���ج خاصة ان التصريح���ات تضمنت احكاما 
مس���بقة، وزاد بقوله: ان هذا األسلوب غير مقبول 

الئحيا وبرملانيا.

مريم بندق
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« أمس اعتمد 
مجلس الوزراء تأجيل الدراسة للمرحلتني 
االبتدائية واملتوس����طة وأبقى على 27 
اجلاري لدوام الثانوي. ونص القرار على 
ان تبدأ الدراسة لألول والثاني والثالث 
االبتدائي 18 أكتوبر املقبل واملتوس����ط 
والصفني الرابع واخلامس االبتدائيني 4 
منه ولن يشمل القرار املدارس العربية 
واألجنبية اخلاصة.  من جهته، أكد سمو 
رئيس الوزراء عل����ى ضرورة أن تقوم 
اللجنة املكلفة بالتحقيق في مالبس����ات 
كارثة محطة مش����رف باجن����از مهمتها 
خالل 3 أسابيع. هذا وأقر املجلس كادر 
التمريض اجلديد الذي يشمل بدل طبيعة 
عمل ومكافأة تشجيعية ومكافأة بحسب 
املستوى الوظيفي. وقرر السماح بإصدار 

تراخيص بناء في 7 مناطق ومدن سكنية 
جديدة هي جابر األحمد وسعد العبداهلل 
وصب����اح األحمد واملس����يلة والصديق 
والفنيطيس وأبوفطيرة. وقرر اعتبار 
اخلميس 24 اجلاري يوم راحة في حال 
ثبوت االثن����ني 21 اجلاري أول أيام عيد 
الفطر وبحيث متتد العطلة من اجلمعة 
9/18 حتى السبت 9/26 على ان يبدأ الدوام 
األحد 27 سبتمبر، أما إذا جاء األحد 20 
اجل����اري أول أيام العيد فتكون العطلة 
من اجلمعة 18 سبتمبر حتى الثالثاء 22 
منه على ان يبدأ دوام الوزارات والهيئات 
احلكومية األربعاء 23 سبتمبر. هذا ووافق 
املجلس على مش����روع مرسوم بتعيني 
د.حم����ود فليطح نائبا ملدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بدرجة وكيل 

وزارة مساعد.

فلس
100

صفحة
48

تأكيدًا لما نشرته »األنباء« مجلس الوزراء يؤجل بدء دوام المتوسط والصفين الرابع والخامس االبتدائيين إلى 4  أكتوبر والصفوف الثالثة األولى باالبتدائي إلى 18 منه.. وسمح بالبناء في 7 مناطق ومدن سكنية جديدة.. وعطلة العيد 5أو 9 أيام 

نتائج التحقيق في كارثة »مشرف« خالل 3 أسابيع

د.مبارك الحربي: الفقه اإلسالمي 
ق���ادر ع�لى إيج��اد الحلول 
المعاصرة للقضاي�ات  الناجح�ة 

الس�لمان:  أتمن�ى أن أك�ون عريفة أمس�ية ويكون 
شاعرها األمير خالد الفيصل والشاعر ناصر الفراعنة 

العطروز:  حلمت بأن أكون عريفة ألمسية يكون فيها 
طرفة ب�ن العبد والم�تنبي وأب�وف�راس الحمداني

مأكول الهنا

ص 20 - 28
الرمضانيةنوافذ 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة 
األوراق المالية علي الموسى في حوار مع »األنباء«:

»المركزي«: المرحلة الحالية ال تس�تدعي تغيير سياس�ة 
س�عر صرف الدين�ار وعل�ى المجلس النق�دي تحديد 
مواصفات العملة الموحدة مقابل العمالت األجنبية  ص35

تشدد البنوك في اإلقراض نتج عن استيعابها الدرس حيث تعلمت 
من أخطاء الماضي الت�ي نتج عنها تراكم تعثر قروض بالماليين

اإلصالح أصبح ضروريًا للخروج من نفق »األزمة« ألن العالم 
بدأ ف�ي الخروج ونح�ن مازلنا في براثنه�ا  ص32 و33

تجميد مبلغ ال� 17 مليون دينار ل� »مجموعة األوراق« دليل 
على تعس�ف »الكويتية للمقاصة« وغي�اب إدارة البورصة

ش�ركات اس�تثمار محلي�ة 
شهادة  انتظار  وفي  سقطت 
الكويتي  واالقتص�اد  الوف�اة 
النظر  إع�ادة  إل�ى  يحت�اج 
األقل على  تش�ريعًا   16 علي املوسىفي 
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الطبطبائي: جهل بمقاص�د القرآن الكريم وتقصير يجب تداركه
القصار: على المسلم أن يس�معه في وقت الشدة ووقت الرخاء
العدواني: ظاهرة اجتماعية تعم�ل على تخفيف حزن المصاب 

سامي العدوانيد.عبدالعزيز القصارد.محمد الطبطبائي

نتجاهل  لماذا 
الكريم  القرآن 
ف�ي األف�راح 
إلي�ه  وننصت 
األحزان؟ ف�ي 

شوربة 
لحم 

خروف 
حريفة

يوميات

فـنــان 
صـائم

أحمد إيراج: 
أشاهد وأسجل 
أعمالي
 قبل الفطور

التأجيل والفرصة إلكمال االستعدادات
بكثي���ر من االرتياح اس���تقبل املواطنون أمس قرار 
احلكوم���ة اعتماد التأجيل التدريجي للعام الدراس���ي 
الذي س���يخفف من الضغوط التي وجد أولياء األمور 
أنفسهم حتت وطأتها مع اقتراب موعد إرسال أبنائهم 
إلى املدارس بالتزامن مع األخبار اليومية عن مواصلة 

الوباء انتشاره.
ورغم أن التقارير الرسمية تؤكد أن الوضع في الكويت 
مطمئ���ن مقارنة بدول أخرى إال أن مواجهة جتربة هي 
األولى من نوعها في تاريخ البالد احلديث، كان متوقعا 
أن تتس���بب في إرباك للسلطات، خاصة بعدما أظهرت 
التطورات عدم جهوزية املرافق الطبية للتعامل مع وباء 

أممي بهذا االنتشار.
لقد اتخذ قرار التأجيل إلتاحة املزيد من الوقت أمام 
وزارتي الصحة والتربية واألجهزة احلكومية ملزيد من 
التنس���يق وتفعيل االجراءات االحترازية في املدارس 
ومنها توزيع الكاميرات احلرارية وسيارات اإلسعاف 
وإنشاء وجتهيز العيادات الطبية واملستشفيات امليدانية 
ومراكز البحوث واملختبرات وتوفير فرق العمل الالزمة 

بالتنسيق مع ديوان اخلدمة.
لك���ن األهم من كل ذلك هو انه البد من إعداد بيانات 
ونشرات موحدة توجه إلى كل املدارس مبا فيها اخلاصة، 
تتضمن كل التفاصيل حول االجراءات الواجب اتخاذها 
من قبل مسؤولي املدارس عند اكتشاف أي حالة إصابة 
بالوباء، ويجب حتديد عدد اإلصابات التي يتوجب معها 
إغالق الصف أو إغالق املدرسة، وغيرها من االجراءات 
األساسية التي يشكو عدد كبير من أصحاب املدارس، 
السيما اخلاصة منها والتي بدأت موسمها الدراسي، من 

انهم لم يتلقوا أي تعليمات واضحة بشأنها.
»األنب���اء« كانت املبادرة إلى اقت���راح فكرة التدرج 
ببداية العام الدراسي في افتتاحيتها بتاريخ 22 اغسطس 
املاضي،  والتي تبنتها اللجنة الصحية مبجلس األمة ثم 
احلكومة مشكورتني في مشهد جسد تعاون السلطتني، 
لكن التحدي األكبر اآلن هو كيفية إجناز كامل االستعدادات 
قبل انطالق العام الدراسي في املواعيد املختلفة التي مت 
حتديدها وتتزامن مع بداية موسم الشتاء وما يحمله من 
احتماالت انتشار االنفلونزا العادية واملخاوف املرتبطة 
بذلك، ألن اكتمال هذه االس���تعدادات هو احلل الفعلي 
الوحيد لتجاوز اخلطر، وليس تأجيل العام الدراس���ي 

إال خطوة أولية في هذا االجتاه.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا رئيس األركان الفريق ركن طيار فهد األمير

)محمد ماهر(استعدادات مكثفة في املسجد الكبير الستقبال املتهجدين في العشر األواخر وتوعيتهم بارشادات الوقاية من انفلونزا اخلنازير

األمير أق�ام مأدبة إفطار على ش�رف قادة الجيش: 
أهمية التعاون في خدمة الوطن ورفعة ش�أنه ص3

المسجد الكبير جاهز الستقبال المتهجدين في العشر األواخر 
بأفضل نظام صوتي وإجراءات لمكافحة إنفلونزا الخنازير

أسامة أبوالسعود
رغم التخوفات من انفلونزا اخلنازير يتوقع 
مدير ادارة املسجد الكبير احمد العصفور ان يزيد 
عدد املصلني في صالة القيام في العشر األواخر 
باملسجد الكبير هذا العام عن االعوام املاضية بسبب 
تأجيل الدراسة، ويشدد على ان ادارة املسجد انتهت 
من كل االس����تعدادات الستقبال املتهجدين. وقال 
العصفور ف����ي تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان 
توقعات هذا العام تشير الى ان يزيد عدد املتهجدين 
في ليلة 27 رمضان على 150 ألف مصٍل وهو الرقم 
الذي وصل اليه عدد املصلني في ليلة 27 رمضان 

من العام املاضي، مشيرا الى وجود اكثر من 1200 
موظف ومتطوع لراحة املصلني في العشر األواخر. 
وبالنسبة جلدول القراء قال العصفور: انتهينا منه 
وسيؤم املصلني العديد من املشايخ ذوي الصوت 
العذب ابرزهم خالد السعيدي وخالد جهيم وماجد 

العنزي وداود العسعوسي وغيرهم.
وبخصوص املخ����اوف من انفلونزا اخلنازير 
قال العصفور: سنطبق ارشادات وزارة الصحة 
وسنقوم بتوزيع بروشرات على املصلني مت اعدادها 
من وزارة الصحة خاصة بكيفية الوقاية والتعامل 

مع الفيروس.

العصفور ل� »األنباء«: نتوقع أكثر من 150 ألف مصٍل في ليلة 27

الخرافي: تصريحات رئيس لجنة 
»المكلسن« تتعارض مع الالئحة 

وتوحي بعدم الحيادية

جاسم اخلرافي

قبول 237 في كلية علي الصباح العسكرية
عبدالهادي العجمي

اعتمد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك 
نتائ����ج القبول في كلية علي الصباح، وقال����ت مصادر ان عدد املقبولني من الطلبة 
الضباط يبلغ 216 من حملة الشهادة الثانوية و21 طالب ضابط اختصاص من حملة 

التفاصيل ص7الشهادة اجلامعية. 

التفاصيل ص5

»موديز« تخفض تصنيفات
 3 بنوك محلية

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء 
تحرير الصحف اليوم

قال���ت وكال���ة مودي���ز 
للتصني���ف االئتمان���ي انها 
في ظ���ل األوضاع االئتمانية 
الكويت خالل  الضعيفة في 
االثني عشر ش���هرا املاضية 
ومع األداء الضعيف لبورصة 
الكويت على الرغم من تعاف 
متواضع في الربع الثاني من 
العام احلال���ي فقد خفضت 
تصنيفاته���ا لثالث���ة بنوك 
كويتية. وقد خفضت الوكالة 
تصنيف القوة املالية للبنك 
التجاري من C إلى C. وأضافت 
ان »التجاري« يتمتع بتواجد 
قوي ف���ي س���وق اخلدمات 
املصرفية للشركات واألفراد. 
وأعطت الوكالة بنك الكويت 
 +D والشرق األوسط تصنيف
 ،-C للقوة املالية بعد ان كان
كما خفضت تصنيف إيداعات 
البنك طويلة األجل من العملة 
احمللية ومن العمالت األجنبية 
من A1 إلى A3 ولكنها أبقت على 
تصنيف Prime-1 إليداعات 
العمل���ة احمللي���ة والعمالت 
األجنبي���ة قصي���رة األجل. 
كما خفض���ت الوكالة القوة 
 املالية للبنك األهلي الكويتي 

.+D إلى -C من

يلتقي سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ف���ي الواحدة من ظهر اليوم 
األربع���اء رؤس���اء حترير 
الصح���ف اليومية ورئيس 
مجلس اإلدارة واملدير العام 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
ورئيس جمعية الصحافيني 
وذلك بحضور وزير اإلعالم 

باإلنابة.

قبول 260 طالبًا وطالبة من خريج�ي »اإلنجليزية« و»الصيفي« وحملة 
الدبلومات في البعثات الداخلي�ة للجامعات والكليات الخاصة ص8

السعودية تحدد 4 اشتراطات 
جديدة للحج هذا العام

دع���ت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني الى االلتزام مبا اعلنته 
وزارة اخلارجية باململكة العربية السعودية عن املتطلبات االضافية 
اجلديدة لالشتراطات الصحية حلج هذا العام 1430ه� نظرا للمستجدات 
الوبائية النفلونزا اخلنازير. وقالت الداخلية في بيان صحافي: تتحدد 
املتطلبات االضافية اجلديدة التي يتعني على القادمني للحج هذا العام 

من جميع الدول التقيد بها، فيما يلي:
اوال: تقدمي شهادة تطعيم سارية املفعول ضد االنفلونزا املوسمية 

قبل حصولهم على تأشيرة احلج باسبوعني.
ثانيا: ش���هادة تطعيم ضد اإلنفلونزا )A H1N1( في حالة توافره 

عامليا قبل حصولهم على تأشيرة احلج باسبوعني.
ثالثا: التأكيد على جميع الدول التي يفد منها احلجاج بتكثيف برامج 

)A H1N1( التوعية الصحية اخلاصة بطرق الوقاية من االنفلونزا
رابعا: ينصح اخلبراء احلجاج واملعتمرين من كبار السن واملصابني 
بامراض مزمنة واالطفال واحلوامل بتأجيل العمرة واحلج هذا العام 

حرصا على سالمتهم.

»الداخلية« تدعو المواطنين والمقيمين لاللتزام بها

شهادة تطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية وأخرى ضد إنفلونزا الخنازير 
وتكثيف التوعية الصحية ونصح شرائح معينة بتأجيل الحج والعمرة

التفاصيل ص36

34 أسرة تقدمت للحصول 
على المكرمة األميرية 

والصرف تم ل� 15 أسرة
التنفيذ  إدارة  أكد رئيس 
بقصر العدل املستشار علي 
الضبيبي ل� »األنباء« ان ذوي 
ضحايا حريق العيون بدأوا 
أمس في تسلم مستحقاتهم 
من املكرمة األميرية. وأوضح 
ان عدد األس���ر التي صرفت 
املكرمة أمس بلغ 15 أس���رة 
بواقع عشرة آالف دينار لكل 
أسرة من أسر الضحايا وبلغ 
عدد من تقدم لصرف املكرمة 

34 أسرة حتى يوم أمس.

سمية 
الخشاب
تواظب 
على 
الريجيم 


