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Al-Anbaa Friday 15th October 2010 - No 12420يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 7 من ذي القعدة 1431 ـ 15 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

قيلولة

س�ببها  الكويتية  األزم�ة 
الفكري  المنه�ج  غي�اب 
المجتمعي الواضح   ص43

أملاس لگل الناسبقلم: صالح الشايجي
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

نجاد من على حدود إسرائيل: الصهاينة إلى زوال

بي���روت: ختم الرئي���س اإليران���ي محمود 
أحمدي جناد اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان 
بخطاب شديد اللهجة ألقاه من بلدة بنت جبيل 

على بعد ميلني فقط عن إسرائيل.
 ووسط هدير الطائرات اإلسرائيلية التي حلقت 
فوق حدودها الشمالية، بشر جناد بأن الصهاينة 
الذين »خططوا ودبروا الهجوم على هذه املدينة 
لوضع حد للشعب اللبناني إلى زوال بينما بنت 
جبيل باقية مرفوعة الرأس«، ثم قام جناد بوضع 

إكليل من الزهور على أضرحة شهداء قانا.
 جناد الذي أشاد في خطابه بالقيادة اللبنانية 
واجلي���ش واملقاومة، كان قد حضر حفل غداء 
أقامه على ش���رفه رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري في الس���راي الكبير وحضره 
الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري، وتخلله 
اجتم���اع ثنائي لنجاد واحلريري دام أكثر من 
س���اعة حيث وجه دع���وة للرئيس احلريري 

لزيارة طهران. 

الرئيس اإليراني أحمدي جناد محييا اجلماهير التي حضرت خطابه في بنت جبيل.. وفي املقابل متطرفون يهود تظاهروا احتجاجا وأطلقوا بالونات حتمل 
ألوان العلم اإلسرائيلي في بلدة أڤيڤيم احلدودية             )أ.ف.پ(

التقى الحريري ألكثر من ساعة ووجه له دعوة لزيارة طهران 

مصادر معنية ل� »األنباء«: ما تردد 
من أخبار سلبية حول صفقة »زين« مجرد شائعات

شريف حمدي
نفت مصادر معنية بصفقة بيع 46% من »زين« ل� »اتصاالت« ما تردد في البورصة امس من شائعات سل����بية 
ح���ول الصفقة مما كان له أثر سلبي على تراجع السهم ب� 20 فلسًا وكذلك األسهم املرتبطة به. وأكدت املصادر 
ان الصفقة تس���ير في اجتاهها الصحيح وال توجد اي عراقيل تعترضها، كما أن اجراءات احلصول على متويل 

الصفقة تسير بخطى سريعة.

»التعليمية« ل� »التربية«: »نّورتونا« ولكن أين الدراسة المستفيضة لإلطالة؟!
مشادة كالمية بين رئيسة اللجنة د.سلوى الجسار والوزيرة د.موضي الحمود

انته���اء اجتم���اع اللجنة الى 
ان وكيل���ة ال���وزارة أكدت ان 
قضية اإلطال���ة كانت مقررة 
سابقا ونوقشت خالل العطلة 
الصيفية مع مديري العم��وم 
الذين لديهم علم بذلك، مشددة 
على ان هذا األمر موثق مبحاضر 

االجتماعات.
وقالت : طلبت محاضر تلك 
االجتماعات لالطالع عليها وعلى 
ضوئها سنقوم بتحديد موقفنا 
سواء باملوافقة على إطالة الدوام 
أو بالرفض، مش���ددة على ان 
ما قالته سابقا حول مطالبتها 
بإيقاف اإلطالة كان رأيا شخصيا 
وال عالقة للجنة التعليمية به، 
اللجنة ناقش���ت  ان  موضحة 
قضية إدخال الغزو العراقي في 
املناهج، حيث بينت الوزارة انه 

موجود في بعض املناهج.
وم���ن جهته���ا قالت عضو 

اللجنة النائبة د.أسيل العوضي 
ان الوزيرة د.احلمود بينت ان 
ما يثار ح���ول عدم التخطيط 
لقرار إطالة اليوم الدراسي غير 
صحيح وان اإلطالة خطط لها 
منذ فترة، والوكيلة املساعدة 
منى اللوغاني عقدت 3 اجتماعات 
مع مديري املناطق التعليمية 

بشأن هذه القضية.
وأش���ارت د.أس���يل إلى ان 
اقتراحات  اللجن���ة ناقش���ت 
بتطوي���ر أداء املعلم واالرتقاء 
بالعملية التعليمية، وان الوزيرة 
د.احلمود بينت ان هناك خطة 

واضحة لتطوير املعلم.
وعلى ذات الصعيد، علمت 
»األنباء« ان اخلطط والبرامج 
التي قدمتها قي���ادات التربية 
»ش���فهيا« مقنعة و»نورت« 
أعضاء اللجنة وال غبار عليها 
لالس���تفادة من قرار اإلطالة، 

ولكن م���ن الضروري االطالع 
عليها »مكتوبة«.

ه���ذا وكان االجتماع قد بدأ 
مبناقش���ة خطط إعادة تأهيل 
املعلم���ني لتطوير وحتس���ني 
الوظيفي لهم بحس���ب  األداء 
النائبة  املقدم م���ن  املقت���رح 
د.أس���يل العوضي إضافة الى 
طلب مق���دم من بعض النواب 
حول اإلجراءات احلكومية التي 
اتخذت لتنمية الشعور الوطني 

خالل فترة االحتالل.
وعودة إلى االجتماع علمت 
»األنباء« انه مت االستشهاد مبا 
نشرته جريدة »األنباء« في 12 
اجلاري حول إصدار اللوغاني 
الى  نش���رة ف���ي 2010/10/10 
العامة تطالب فيها  التواجيه 
بخط���ط تنفي���ذ اإلطالة التي 
فرضت على املي���دان بتاريخ 

.2010/10/5

مريم بندق
كما كان متوقعا وبس���بب 
اللجن���ة  مطالب���ة رئيس���ة 
التعليمية البرملانية د.سلوى 
اجلسار وزارة التربية بإصدار 
قرار عاجل بوقف إطالة الدوام 
الدراسي، حدثت مشادة كالمية 
في بداية اجتماع اللجنة صباح 
أمس ب���ني اجلس���ار ووزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود التي أكدت 
على ضرورة ان تقوم د.اجلسار 
بتوضيح ان هذه املطالبة بصفة 
شخصية منها وليست قرارا 
أصدرته اللجنة وهذا ما فعلته 

د.اجلسار.
هذا وطلبت د.اجلسار من 
د.احلمود الدراسة املستفيضة 
التي أجرتها الوزارة حول خطة 
إطالة الدوام املدرسي 25 دقيقة 
التعليمية  املراح���ل  لط���الب 

الثالث.
وعلمت »األنباء« ان رئيسة 
اللجن���ة طلبت م���ن القيادات 
التربوي���ة املتمثل���ة بالوكالء 
التعليم  املساعدين لقطاعات: 
العام منى اللوغاني، واملناهج 
الوتي���د،  والبح���وث م���رمي 
واألنش���طة املدرس���ية دعيج 
الدعيج، تقدمي اخلطط والبرامج 
والقرارات التي شرحوها شفهيا 

للجنة.
وفي نهاية االجتماع أعلنت 
د.اجلس���ار عن إجماع أعضاء 
»التعليمي���ة« على دعم إطالة 
اليوم الدراسي »من حيث املبدأ« 
التزام���ا بق���رار مجلس األمة 
الذي وافق مسبقا على اخلطة 
التنموية التي تضمنت جزئية 

إطالة اليوم الدراسي. 
وأش���ارت د.اجلس���ار في 
تصري���ح للصحافي���ني عقب 

)متين غوزال(جانب من اجتماع اللجنة التعليمية البرملانية أمس

توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين الكويت والمغرب   ص3
صاحب السمو وصل الرباط وعقد مباحثات مع الملك محمد السادس

ترحيب بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى القصر امللكي بالرباط وفي استقباله امللك محمد السادس

ل املاجد عاد

نبيل بن سالمة

فاروق الزنكي

الزنكي  ف�اروق 
اهتمامه  يؤك�د 
بالعنصر البشري 
س�عيًا  الوطني 
أهداف  لتحقيق 

 : ج���د لما ا
»ب�وب�ي�ان« 
سيتخ��ارج 
ب�ع�ض  من 
ته  ا ر ستث�ما ا

س�الم�ة:  ب�ن 
لبي�ع  ني�ة  ال 
»زين الس�ودان 
 ول�ب�ن�ان«.. 
وال خ�الف مع 

و»أوپيك«  البترول«..  »مؤسس�ة 
ت�ث�ّب��ت اإلن��ت�اج   ص34

الخارجية على المدى الطويل  ص29

كونتيننتال  »بنتلي  تطرح  »الزياني«   
ص31 الجدي�دة  كوبي�ه«   GT

»مجم��وع��ة األوراق«  ص29

األنباء  االقتصادية

»الصحة«: س�حب ومنع تداول دواء 
»ريد كتي�ل« الخ�اص بالريجيم لما 
يسببه من مخاطر على القلب  ص4

تباين نيابي حول »الغرفة« و»اللجنة الشعبية«
تفاعلت قضية اللجنة الشعبية جلمع التبرعات 
على املستوى النيابي لتحظى هي وغرفة التجارة 
باهتمام بالغ عن���د أكثر من طرف جلهة التباين 

في اآلراء. 
وأمس أشاد النائب صالح عاشور بالدور الكبير 
لرجاالت الكويت الذين أنشأوا اللجنة الشعبية، 
مستذكرا دورها في مساعدة احملتاجني. وتساءل 
عاشور في تصريح صحافي: ملاذا ال تطبق وزارة 
الشؤون قانون العمل اخليري على اللجنة أسوة 
بباقي اللجان اخليري���ة وحتويل أموالها إليها؟ 

مشددا على انه ال رابط بينها وبني الغرفة.  
من جانبه، دعا النائب خالد العدوة احلكومة 

إلى الوقوف مبسافة واحدة والتعامل مع اللجان 
اخليرية بذات املسطرة، وأضاف: ال توجد كيانات 

داخل الدولة تستطيع االنفراد بالقرار.
 من جهتها، قالت النائبة د.أس���يل العوضي 
انه من املؤس���ف ان تص���ل احلملة ضد رجاالت 
الكويت لهذا املس���توى من اإلسفاف والتحامل، 
مضيفة ان دورهم مثبت وأكبر من أن يشكك فيه 

نائب أو سياسي. 
أمني عام التحالف الوطني خالد اخلالد قال ان 
االنحراف التشريعي أصبح سمة مالصقة لكتلة 
نواب »قوى الفساد« لضرب املؤسسات الوطنية 

التفاصيل ص6وعلى رأسها غرفة التجارة.

التفاصيل ص7

التفاصيل ص 37

التفاصيل ص32

تتف�وق  إي�ران  خب��راء: 
ودول  وصاروخي�ًا  بش�ريًا 
التنسيق  إلى  تفتقر  الخليج 
ب��ي�نها العس��ك��ري 

وفائ�زة  فائ�زًا   153 أس�ماء 
في مس�ابقة الكوي�ت الكبرى 
وتجوي�ده الق�رآن  لحف�ظ 

ص11

ص5

»ناي�ل س�ات« و»نور س�ات«: 
الفضائي�ات لعم�ل  ضواب�ط 
اإلنس�انية  القي�م  تراع�ي 
الطائفي�ة التفرق�ة  وترف�ض 

ص42

االدعاء الهولندي يسقط  عن فيلدرز تهمة اإلهانة: أساء  إلى اإلسالم وليس للمسلمين !  ص36

فهد سالم العلي يتعرض لمحاولة اعتداء مسّلح في باريس
نقل الشيخ فهد سالم العلي مساء أمس الى أحد مستشفيات 
العاصمة الفرنسية إثر تعرضه العتداء بكعب مسدس على 
رأسه وكتفه من قبل شخص مجهول في العاصمة الفرنسية 
باريس أمس.وقد فتحت السلطات الفرنسية حتقيقا في احلادث 
الذي أش���ارت املعلومات الى انه محاولة سطو مسلح. وقد 

صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ل� »كونا« بأن سفيرنا في باريس علي السعيد قد أبلغه في 
اتصال هاتفي بأن حالة الشيخ فهد مستقرة وانه لم يصب 
ب���أذى بالغ جراء تعرضه العتداء من ش���خص مجهول في 

باريس. خطاك السوء يا بوسالم وما تشوف شر.

سفيرنا في باريس أكد استقرار حالته


