
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري

فيما يغادر سمو 
مجل����س  رئي����س 
الش����يخ  ال����وزراء 
ناصر احملمد البالد 
الثالثاء املقبل إلى 
الوالي����ات املتحدة 
ممث����ال لصاح����ب 
السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد في 

إلقاء كلمة الكويت أمام اجتماعات اجلمعية 
العامة ل����أمم املتحدة في نيويورك، ينتظر 
ان يبحث املجلس في جلسته العادية االثنني 
ورقة عم����ل مقدمة من وزير الصحة د.هالل 
الساير ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ح����ول تصورات مواجهة 

األوضاع في املدارس بعد دوام الطلبة.
وأوضح����ت املص����ادر ان الورقة تتعلق 
باإلج����راءات الواجب اتباعه����ا طبقا ألعداد 
املصابني بإنفلونزا اخلنازير ومتى يتم اغالق 
أحد الفصول ومتى يتم اغالق املدرسة واملدد 
الزمنية لذلك، واجلهات املناط بها التعامل في 

ظل هذه األوضاع.
من جهته، نفى وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ما تردد عن ان االجهزة املعنية 
في وزارة التجارة أو في إدارة اجلمارك تقوم 

مبنع استيراد السلع.
 وأك����د اله����ارون في تصريح����ات خاصة 
ل� »األنباء« ان الكويت ليس لديها نظام يحمي 
الوكيل، ألن سياستنا االقتصادية مبنية على 
االقت��صاد احلر وان��فتاح ال�سوق، م�وضحا 
ان كل ش����خص بإمك�انه ش����راء أي بضاعة 
من أي دولة ش����ريطة ان تتم عم�لية الشراء 
واجللب وفق���ا للنظم والق���وانني املع����مول 
بها وال أحد يستطيع منعه من ادخال بضاعته 

للبالد.
من جهة أخرى، أكد الهارون انه بإمكان غير 
الكويتي استخراج رخص جتارية والتملك 
بنس����بة 100% مش����يرا الى قانون املستثمر 
األجنبي الذي أقره مجل����س األمة في العام 
2001 ومت حتديد آلية اصدار الرخص، نافيا 
ما يتردد عن ان وزارة التجارة تشترط على 
األجنبي مشاركة »كويتي« في إصدار الرخص 
التجارية بنسبة 51%، الفتا الى ان هذا النظام 
كان معموال به في السابق، مؤكدا ان القانون 
احلالي جاء صريحا ومحددا لقانون االستثمار 

األجنبي.
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أميركا تحيي ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر  
وأوباما يشـارك كرئيس ألول مرة  ص32

الجاسم: ال حجة ألحد في جواز 
الظالمين  األئمـة  على  الخروج 
ألن ذلك مخالف للكتاب والسنة

 أبوظهيــر: المنتديــات بديــل 
للنجـوم صانعــة  وهــي  ناجـح 

السعيدي:  الشـبكة العنكبوتية كوكب
.. والشـعــراء يسـبحون فـي فضائه

مأكول الهنا

ص 16 -  23
الرمضانيةنوافذ 

هل يجوز اإلفطار من موائد الرحمن المقامة بأموال غير طيبة؟

المذكور: إذا كان مصدر المال حراماً فيجب االبتعاد عنها وال يؤكل منها 
معرفي: المال الخبيث ال يصلح ألعمال الخير فاهلل طيب ال يقبل إال طيبًا
الحجي: األعمال المراد منها الشهرة والمباهاة ليس لها ثواب 

د.احمد احلجيد.خالد املذكور د.سليمان معرفي

كرات 
اللحم 

بالكراث
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 لطيفة: أسجل   
ابتهاالت دينية   
مع الشريعي.. 
وأشـرب 
»البسيسة«

كـريم 
بنزيمة 
يعّوض 
صـيام 
رمضان
 بعد اعتزاله 
اللعـب

الهارون لـ »األنباء«: استيراد السلع مسموح للجميع ونظامنا ال يحمي الوكيل
وزير التجارة أكد أنه بإمكان الوافدين استخراج رخص تجارية والتملك بنسبة 100% وأنه ال صحة الشتراط مشاركة الكويتيين بنسبة %51

مجلس الوزراء يبحث اإلثنين ورقة عمل للتعامل مع أوضاع المدارس بعد دوام الطلبة طبقا ألعداد المصابين بإنفلونزا الخنازير ومتى يتم إغالق أحد الفصول  ومتى  يتم إغالق المدرسـة 

أحب تناول 
الكوارع 
في رمضان

ي:
شاو

لفي
ق ا

رو
فا

حمالت الحج ال األفراد ملزمة بإجراءات الوقاية من إنفلونزا الخنازير
أكثر من 23 ألفًا التمسوا ليلة القدر في المسجد الكبير.. و15 ألفًا في مسجد جابر العلي

أسامة أبوالسعود
في الليلة الثانية من ليالي العشر 
االواخر من رمضان، احتشد نحو 23 
ألف مصل يلتمسون ليلة القدر ويؤدون 
صالة التهجد في املسجد الكبير مبددين 
املخاوف من تقلص أعداد املصلني بسبب 
انفلونزا اخلنازير. من جهة ثانية، أكد 
نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف املستشار 
راش���د احلماد ان االجراءات املتخذة 

من مجلس الوزراء بخصوص حماية 
احلجاج من امكانية اصابتهم بانفلونزا 
اخلنازير ستكون ملزمة للحمالت دون 
األفراد الذين يحجون بطرقهم اخلاصة، 
مشيرا الى ان اللجنة العليا ملواجهة 
الوباء ستصدر تعليماتها بعد العيد. 
من ناحية أخرى، أحيا قرابة ال� 15 ألف 
مصل الليلة الثانية من العشر األواخر 
مبركز مسجد جابر العلي الرمضاني 
الذي تقيمه إدارة مساجد حولي.  وفاجأ 

وكي���ل وزارة األوقاف باإلنابة مطلق 
القراوي اجلميع بحضوره متفقدا مدى 
جهوزية واستعداد إدارة مساجد حولي 
القراوي  للعش���ر األواخر، وصرح 
لوسائل اإلعالم بأن ما رأيته الليلة 
يعد إجنازا غير مسبوق فقد جئت 
وكنت أحدث نفسي ببعض املخاوف 
تتعلق باملكيفات والصوتيات، لكن 
ب���ددت تلك  إدارة مس���اجد حولي 

املخاوف.

)محمد ماهر(آالف املصلني احتشدوا في املسجد الكبير يؤدون صالة القيام في الليلة الثانية من ليالي العشر األواخر من رمضان

خامنئي يتوعد مقاومي 
النظام برّد  قاس 

طهران � وكاالت: وجه 
املرشد االعلى للجمهورية 
االس���المية علي خامنئي 
في خطب���ة اجلمعة امس 
القوة  حتذيرات ش���ديدة 
الى الداخل واخلارج تفيد 
الذي  النظام االيراني  بأن 
يتع���رض لضغ���وط من 
قب���ل املعارض���ة والغرب 
لن يق���دم تن���ازالت.  واذ 
قال خامنئ���ي ان »مقاومة 
ومحاربة النظام سيعقبهما 
رد فعل قاس« في اشارة الى 
املعارضة الداخلية، اكد ان 
على ايران ان تبقى حازمة 
الدفاع  الغرب( في  )جتاه 

عن حقوقها النووية.
واضاف »ان التخلي عن 
احلقوق س���واء في املجال 
الن���ووي أو غي���ره يعني 

انهيار النظام«.

إسرائيل تقصف جنوب لبنان ردًا 
على صاروخين أطلقا على »نهاريا« الكليب لـ »األنباء«: ضوء أخضر من »المناقصات«

لتعاقد »األشغال« مع شركات إلصالح محطة مشرف
فرج ناصر

أك���د رئيس جلن���ة املناقص���ات املركزية 
ف���ي تصري���ح خ���اص  الكلي���ب   أحم���د 
ل� »األنباء« ان اللجنة منحت وزارة االشغال 
الضوء االخضر للتعاقد مع اي شركة أو مقاول 

يساهم في اصالح محطة ضخ مشرف.
 وأشار الكليب الى ان اللجنة ال متانع في 
احلاالت الطارئة ف���ي املوافقة على عقود أو 
اتفاقيات، مبينا ان اللجنة تقوم مبراقبة عملية 
التعاقد أوال بأول. وأضاف ان جلنة املناقصات 
ليس لها أي دور فيما يخص مشكلة مشرف، 

مبينا ان دور اللجنة انتهى منذ ترسية احملطة 
قبل 3 سنوات. 

م���ن جانب آخ���ر، اكد مص���در مطلع في 
جلن���ة املناقص���ات ان اللجن���ة فتحت باب 
التأه���ل لدخ���ول اكثر ع���دد من الش���ركات 
لتنفيذ مشروع ميناء بوبيان متهيدا لطرحه 
خالل نوفمب���ر املقبل، وذلك بعد تقلص عدد 
الش���ركات من 4 ش���ركات الى 3 شركات بعد 
حتف���ظ »االش���غال«، على احدى الش���ركات 
 ألس���باب فنية، وقال ان كلفة املشروع تفوق

ال� 300 مليون دينار.

بيروت � أ.ف.پ: ردت إسرائيل على صاروخني أطلقا من جنوب 
لبنان على ش���مالها أمس بإطالق وابل من الصواريخ املدفعية 
باجتاه س���هل القليلة حيث أطلق الصاروخان، وفقا ملا ذكرته 
وكالة فرانس برس. وسقط الصاروخان قرابة الساعة الرابعة 

عصرا على بلدة نهاريا الشمالية ولم يفد عن وقوع إصابات.
وأعلنت الش���رطة اإلسرائيلية العثور على شظايا صاروخ 
كاتيوشا واحد على األقل قرب مدينة نهاريا في حني سمعت في 
منطقة صور أصوات صفارات س���يارات اإلسعاف التي هرعت 

الى املكان ما يوحي بسقوط إصابات.

فتح الباب أمام زيادة الشركات المنفذة لمشروع بوبيان

أحمد  الهارون 
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