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 75 طالبـًا وطـالبة مـن القسـميـن 
العلمـي واألدبي مقبولـون في خـطة 
البعثات اإلنجليزية للعام 2010   )ص9(

الحكومة: مهلة للوزراء لحسم أوضاع الوكالء و»المساعدين«
إلى ما بعد عطلة العيد وليس شرطًا االستغناء عن الحاالت التي حان موعد التجديد لها ولم يبت في أمرها

نواب: فرصة مواتية أمام الحكومة لجعل  ياسر الحبيب 
عبرة لكل من يتطاول على عِرض  الرسول ژ

في ظل استمرار اإلدانة من السنة والشيعة لما قام به 

وزراء »التعاون« يدعون بريطانيا لعدم إيواء من يضرون بأمن الخليج

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ حمد العنزي -  فليح العازمي
تواصلت ردود الفعل النيابية الغاضبة واملستنكرة 
لتطاول  ياسر احلبيب على أم املؤمنني السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها، حيث طالب نواب خالل ندوة أقامتها 
اجلمعية الكويتية ملناهضة التمييز العنصري، طالبوا  
احلكومة بسحب جنس����يته والتحرك السريع عبر 
اإلنتربول الدولي وجلبه الى البالد لتنفيذ بقية عقوبته.  
واتفق النواب د.فيصل املسلم ومحمد هايف ود.وليد 
الطبطبائي على ان احلكوم����ة أمامها فرصة التخاذ 
االجراءات الالزمة بحق احلبيب في ظل وجود إدانة 
عامة له من السنة والشيعة على حد سواء ليكون عبرة 
لكل من يتعرض الى عرض رسول اهلل ژ.  ورحب 
املشاركون في الندوة مبواقف الشخصيات الشيعية 

التي نددت مبا قام به احلبيب ودعوتها إلى التصدي 
للفتنة التي تثيرها تلك التصريحات، وفي مقدمتها 
النائب عدنان عبدالصمد والشيخ راضي حبيب. من 
جانبه، قال النائب مرزوق الغامن: ال نقبل التجريح 
بأي ش����خص كان، فكيف بأم املؤمنني؟ ان ما يحدث 

من اتهامات ال يرضي السنة والشيعة.
من جانبها، قالت احلركة الدستورية اإلسالمية 
)حدس( ان دعوات احلكومة لتطبيق القانون ال جتد 
صدى عملي����ا وال واقعيا، معبرة عن عميق غضبها 
واستيائها من تطاول أحد الهاربني على أم املؤمنني.  
هذا وعقدت احلكومة في وقت متأخر من مساء أمس 
اجتماعا تباحثت فيه حول س����بل معاجلة القضية 

واحتواء املوقف.

دعا وزراء دول مجلس التعاون اخلليجي السلطات 
البريطانية الى عدم منح حق اللجوء السياسي ملن 

يقومون باإلضرار بأمن اخلليج.
واكد وزراء خارجية الدول الست في ختام اجتماعهم 
بجدة،  أكدوا على بريطانيا ضرورة عدم منح اللجوء 

السياسي ملعارضني بحرينيني متهمني بالضلوع في 
مخطط يهدف الى قلب نظ����ام احلكم في البحرين، 
وقالوا ان املجلس دع����ا كل دول العالم وخصوصا 
اململكة املتحدة الى التعامل بجدية مع تلك املجاميع 

االرهابية وابعادهم عن اراضيها.

 مريم بندق
كش����فت مصادر حكومية ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء أعطى مهلة للوزراء 
الى ما بعد عطلة العيد حلسم أوضاع الوكالء والوكالء املساعدين سواء بالتجديد 
لهم أو عدم التجديد. وقالت املصادر انه ليس شرطا ان يتم االستغناء عن بعض 
احل����االت التي حان موعد التجديد لها ولم يتم حتى اآلن، مش����يرة الى ان هناك 
حملة كبيرة لالنتهاء من كل ذلك تشمل احلاالت التي سيتم التجديد لها واحلاالت 
األخرى التي لن يتم التجديد لها. وأوضحت املصادر ان مجلس الوزراء سينتهي 
من كل تلك اإلجراءات قبل االنشغال في األعمال املطلوبة لبدء الفصل التشريعي 
اجلدي����د. ونفت املصادر إبالغ ديوان اخلدمة املدنية بعدم التجديد للحاالت التي 
حان موعد التجديد لها، مش����يرة الى ان األمر ال يتعدى كونه إعادة تقييم شاملة 
يتول����ى تنفيذها الوزراء اآلن. هذا وعقد مجل����س الوزراء اجتماعه األخير خالل 
شهر رمضان مساء أمس على ان يستأنف اجتماعاته الصباحية بعد عودة سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعد العطلة.

الفصل للمعلمين والعاملين المدخنين بالمدارس
امتحانات النقل للمراحل الثالث تبدأ 15 الجاري

بترايوس: خطط حرق المصاحف
 تعرض حياة جنودنا للخطر

»الكهرباء«: مكتب لشؤون المستهلكين 
في المطار لتسهيل سداد الفواتير

مريم بندق
أحاطت وزارة الصحة قيادات وزارة 
التربية علما بأن التدخني أصبح ظاهرة 
متفشية بني املعلمني والطلبة بحسب 
الدراسات البحثية التي أعلنت نتائجها 
مؤخرا. وطالبت »الصحة« وزارة التربية 
باس����تحداث آلية لتنفيذ قانون وزير 
الصحة رقم 95/223 واخلاص بحظر 
التدخني ف����ي اجلامعات ودور العبادة 
واملدارس واملكتبات العامة حفاظا على 
النشء وحماية لصحة أبنائنا الطالب. 
وأكدت أيضا على ضرورة اتخاذ اإلجراء 
املطلوب لتنفيذ القانون خصوصا بني 
أعضاء الهيئة التعليمية والعاملني في 
املدارس الذين ميثلون القدوة للطالب. 
وفي »التربية« أكدت املصادر ان الوزارة 

ال تتوانى في تطبيق أس����اليب حظر 
التدخني في املدارس، مشيرة إلى إجراءات 
جديدة تزمع تطبيقها اعتبارا من بداية 
العام الدراسي 2011/2010 منها اإلنذار 
بالفصل من العمل. إلى ذلك، تس����تعد 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص الستقبال 
نحو 7000 طالب ممن لهم دور ثان في 
جميع املراحل من الرابع االبتدائي حتى 
احلادي عشر وذلك ابتداء من تاريخ 15 
اجلاري. وبدوره أكد املدير العام لإلدارة 
محمد الداحس انه مت االنتهاء من سحب 
امتحانات املرحلة االبتدائية للصفني 
الراب����ع واخلامس وامتحانات املرحلة 
املتوس����طة من الصف السادس حتى 
التاسع في اإلدارة وسيتم توزيعها على 

املدارس االبتدائية واملتوسطة.

كاب����ول � أ.ش.أ: حذر قائ����د القوات األميركية وقوات حلف ش����مال 
األطلس����ي )ناتو( في أفغانستان اجلنرال ديڤيد بترايوس من أن خطط 
منظمة أميركية ميينية حلرق نسخ من املصحف ستعرض حياة اجلنود 
األميركيني في هذا البلد للخطر. ونقلت ش����بكة »إن بي سي« األميركية 
امس عن بترايوس قوله بال شك ان صور حرق نسخ من املصحف سيتم 
استخدامها من قبل املتطرفني في أفغانستان وحول العالم في إثارة الرأي 

العام والتحريض على العنف.

»األوقاف« حددت 67 موقعاً ألداء صالة العيد موزعة على المحافظات الست   ص5
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األذينة: مناقصة مشروع 
تنفيذ المستشفيات

 الـ 6 الجديدة في أكتوبر
فرج ناصر

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة والتدقيق طالل األذينة 
ان وزارة األشغال وبالتنسيق 
مع وزارة الصحة س����تطرح 
املقبل مناقصة  أكتوبر  خالل 
تنفيذ مش����روع املستشفيات 
ال����� 6 اجلديدة. وقال ان كلفة 
هذه املستشفيات تبلغ نحو 
400 مليون دينار، مؤكدا ان 
هذه املستشفيات سيتم بناؤها 
تباعا، حيث سيتم أوال البدء في 
أعمال مستشفى الوالدة اجلديد 
والبالغة س����عته السريرية 
تقريبا 600 س����رير. وأضاف 
ان مشروع املستشفيات ال� 6 
سيتم تنفيذه من قبل شركات 
عاملية مت تأهيلها وبالتعاون 
مع شركات محلية )حتالفات(، 
مشيرا إلى ان مدة تنفيذ هذا 
املش����روع تتراوح بني 2 و3 
س����نوات. وكش����ف ان أعمال 
هذه املستشفيات تختلف من 
مستشفى آلخر مبعنى ان لكل 
مستشفى تصميما وامتيازات 

وأنظمة معينة خاصة به.
وقال ان وزارة األش����غال 
اختارت 6 تصاميم من إجمالي 
التصاميم البالغ عددها أكثر من 
17 تصميما لهذه املستشفيات 
لتتناس����ب مع وض����ع هذه 

املستشفيات.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الصباح

قبـول 86 من خريجي الثانويـة اإلنجليزية  
و316 من الحاصليـن  على الدبلوم  في البعثات 
الداخلية للحصول على البكالوريوس   ) ص8(

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان الوزارة 
أخطرت وزارة املواصالت مبنحها خط هاتف الستخدامه في مكتب شؤون 
املس����تهلكني املزمع انش����اؤه في املطار قريبا، وقالت املصادر ان املكتب 
في املطار سينشأ بهدف التسهيل على املستهلكني الراغبني في سداد ما 
يتوجب عليهم من فواتير، مشيرة الى ان هذه اخلطوة ستتبعها خطوات 
أخرى تلزم املس����افرين سداد كامل فواتيرهم قبل السفر. ولفتت الى ان 

الوزارة بانتظار هيئة الطيران املدني لتخصيص املوقع.

األمير يهنئ المواطنين 
والمقيمين بالعيد

نقل الديوان األميري إلى املواطنني واملقيمني 
تهاني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بعيد الفطر السعيد ومتنياته لهم أن يكون عيدا 

ينعم اجلميع فيه باحملبة والهناء.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو األمير برقيات 
تهان بحلول عيد الفطر السعيد من كبار رجاالت 
الدولة وقد بادلهم سموه التهاني بالعيد مقدرا 
لهم ما أعربوا عنه من كرمي املشاعر نحو الوطن 
العزيز والش����عب الوفي م����ع الدعاء للكويت 
العربية  وش����عبها باملجد والعلياء ولألمتني 

واإلسالمية بالعزة والرفعة.
هذا، ويغادر صاحب الس����مو األمير البالد 
بع����د أن يؤدي صالة عي����د الفطر املبارك إلى 
كل من جمهورية منغوليا والواليات املتحدة 
األميركية في إجازة خاصة تس����تغرق ثالثة 

التفاصيل ص3أسابيع تقريبا.
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