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Al-Anbaa Sunday 2nd August 2009 - No 11981 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 11 من شعبان 1430 ـ 2 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

ناصر مساعد الساير

فيصل العيار

)هاني الشمري(جانب من ندوة »األنباء« البرملانية

الحكومة تكلّف »الهيكلة« بتسجيل المسرّحين لصرف بدل التعطّل
مصادر وزارية لـ »األنباء«: موافقون على قانون العمل الجديد وإقرار تعديالت »المعسرين« يتوقف على انتهاء اللجنة االقتصادية من دراستها

ناصر الساير: 
»الوطــني« 
قـدرته  أثبت 
عـلى تحدي 
األزمـــات 

العيار: 21.6 
دينار  ملـيون 
صافـي أرباح 
»مشـاريـع 
 » يـت لكـو ا

ص27 بحرفية   معها  والتعامل 

فــي النـصـف األول ص28

ندوة »األنباء«: نظرة تقييمية لألداء البرلماني ورؤية مستقبلية للتعاون الحكومي النيابي )1 ـ 2(

المنتدون: وجـود أكثرية داعمة للحكومة يعزز فرص االسـتقرار 
لكن مؤشرات عدم التعاون مسـتمرة وعلى الحكومة بذل جهد أكبر
استمرار الحكومة مرهون بمدى التزامها بتعهدها بمواجهة االستجوابات
االلتزام بما جاء في الخطاب األميري وبخطة التنمية ضروري للخروج من النفق

التعليم العام يلتهم الميزانية والمخرجات من ضعيف إلى أضعف  ص 12 ـ 15

 لجنة اإلزالة ستبني 18 مسجداً بدالً من مساجد الشنكو
وكيل المساجد أكد لـ »األنباء« أن ميزانياتها ومخططاتها قيد االعتماد وأشاد بالبدر

أسامة أبو السعود
بعد االزمة السياسية التي شهدتها البالد على خلفية 
هدم مساجد الشنكو ظهرت بوادر انفراج لالزمة حيث 
كشللف وكيل وزارة االوقاف والشللؤون االسللالمية 
املسللاعد لقطاع املسللاجد وليللد الشللعيب ان مجلس 
الوزراء وافق على انشاء 18 مسجدا بنظم بناء املساجد 
اجلاهزة بديال عن مسللاجد الشنكو التي ستقوم جلنة 
ازالة التعديات على امللالك الدولة بازالتها خالل الفترة 

املقبلة.
واشللاد الشللعيب في تصريح لل »األنباء« باجلهود 
الكبيرة لرئيس جلنللة ازالة التعديات على امالك الدولة 
الفريق املتقاعللد محمد البدر الذي تبنللى هذا املقترح 
بإعادة بناء مساجد الشنكو التي ستزيلها اللجنة »التي 
كانت تشللكل خطورة امنية وخالفه« وذلك من ميزانية 
جلنللة االزالللة التابعة ملجلس الللوزراء بعللد تدعيمها 

وباشراف مباشر من وزارة االوقاف.
واعلللن ان وزارة االوقاف سللتضم كل املسللاجد 

التي سللتقوم جلنة االزالة ببنائها فورا وسلليتم تعيني 
ائمة وخطباء لها. وكشللف الشعيب انه اوضح للفريق 
البدر ان اصحاب مساجد الكيربي )الشنكو( لم يقوموا 
ببنائها اال حلاجة تلك املناطق لهذه املساجد وكذلك لعدم 
القللدرة املالية من اصحابها على بناء مسللاجد افضل، 
مشيرا الى ان الفريق البدر استجاب فورا لهذا املقترح 
وتبناه بشكل مباشر وعرضه على سمو رئيس الوزراء 
الشلليخ ناصر احملمد الذي ابدى موافقته وكذلك نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشللؤون القانونية وزير العدل 
واالوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
ووزير الدولللة روضان الروضان وامللني عام مجلس 
الوزراء عبداللطيف الروضللان وجميعهم وافقوا على 
املقتللرح ومت رصد امليزانيات اخلاصة به وسلليتم بناء 
18 مسجدا في املرحلة االولى ضمن موزانة العام املالي 
احلالللي، ويجري حاليا اعتمللاد املخططات والتصاميم 
الالزمة من قبل وزارة االوقاف والشللؤون االسللالمية 

وبلدية الكويت متهيدا لبدء التنفيذ بهذه املساجد.

39 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير
وشفاء أول مصاب كويتي في القاهرة

كيف ننسى؟
متر اليوم الذكرى الـ 19 للغزو الصدامي اآلثم مبا 

تختزنه من أحداث هزت وجدان العالم.
إنها ذكرى الغدر وسقوط املفاهيم وانتهاك األعراف 
واجلرح الغائر الذي سيستمر مفتوحا ما بقي مصير 
من تبقى من مفقودينا معلقا، وما لم نستعد حقوقنا 
املشـــروعة واملنصوص عليها في القرارات الدولية 

واستمرت التعديات العراقية على حدودنا.
كيف ننسى اليوم الذي حاول فيه النظام العراقي 
البائد إلغاء بلدنا من الوجود؟ وكيف ننسى تشريد 
اآلالف من أهلنا وتدمير هويتنا وسلب حريتنا؟ كيف 

ننسى صور اإلعدام العشوائي لرموز مقاومتنا؟
رغم هول مأســـاة ما جرى في 2 أغسطس 1990 
لم تدخر الكويت جهدا في مســـاعدة العراقيني على 
التخلص من نظام الطاغية املقبور، ورغم ذلك نسمع 
اليوم أصواتا نشـــازا في العراق تتنكر لهذا الدور 
وحتاول اخللط بني صورة الضحية وصورة اجلالد 
وتزوير التاريخ وحتريـــف احلقائق والتقليل من 

مأساوية ما تعرض له بلدنا.
من حق العراق كأي دولة ان يتطلع إلى مستقبل 
أفضل، لكن ليس على حســـاب غيره، والكويت كما 
تؤكد قيادتنا احلكيمة ترغب في احلفاظ على عالقات 
عنوانها حسن اجلوار مع النظام اجلديد في بغداد، 
ولكن هذا ال يلغي الواقع بأن الكويت هي من تعرض 
للعدوان اآلثم الذي تســـتمر بعض آثاره الى اليوم 

ومنها االنتهاكات احلدودية.
واألخطر انه في الوقت الذي يتحدث فيه العراقيون 
عن التغيير في بلدهم ونظرتهم اجلديدة إلى املنطقة، 
تستمر نفس التهديدات التي كانت مستخدمة أيام 

الطاغية املقبور صدام.
أمام هذا الواقـــع، وبعكس ما يحاول العراقيون 
إشـــاعته اليوم، فإن مفاتيح حل املشكالت العالقة 
بأيديهـــم، وأولها موضوع احلدود الذي جاء تقرير 
أمني عـــام األمم املتحدة األخير ليؤكد انتهاكاتهم له 
وضرورة التزامهم بالقرارات الدولية، كما تقع عليهم 
املســـؤولية في إثبات زوال النوايا العدوانية جتاه 

جيرانهم.
وبأي حال من األحوال فـــإن تصحيح العالقات 
وتصويبها ال يعنيان أبدا أن ننسى التاريخ ونتنكر 

ملا جرى في 8/2 األسود.

مريم بندق
يعتمد مجلس الوزراء بشــــكل نهائي قرار صــــرف بدل التعطل 

للمسرحني من القطاع اخلاص في جلسته االعتيادية غدا.
وقالت مصادر وزارية لـ »األنباء« ان القرار يتضمن تكليف برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة ببدء تسجيل املسرحني لصرف البدل لهم 
وفق الضوابط والشــــروط الواردة في القرار. ويعرض وزير املالية 
مصطفى الشمالي التصورات النهائية الستحداث أول قانون للتأمني 
على العاملني الكويتيني في القطاع اخلاص يهدف لتوفير موارد مالية 
للمسرحني مستقبال باملساهمة بني القطاع اخلاص واحلكومة واملواطن 
بحسب نسبة لكل منهم. وأفادت املصادر - ردا على سؤال حول حضور 
أو عدم حضور احلكومة اجللسة الطارئة ملناقشة قضية املسرحني ـ 
بأن مجلس الوزراء بالتأكيد سيبحث األمر متى ما أبلغ رسميا بذلك. 
وفيما يتعلق بتعديالت قانون املعسرين أوضحت املصادر أن املجلس 
سيقرها متى ما انتهت اللجنة الوزارية االقتصادية من دراستها بشكل 
نهائي. وعلى صعيد قانون العمــــل اجلديد في القطاع األهلي أفادت 
املصادر بان احلكومة ستوافق على القانون لضمان توفير غطاء حماية 
للمواطنني من إنهاء خدماتهم بشــــكل تعسفي. على جانب ذي صلة، 
يحيط وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري املجلس مبضمون اجتماع جلنة األولويات البرملانية املقرر 

أن حتضره احلكومة اليوم في مجلس األمة.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن تسجيل 
39 إصابة جديدة بانفلونزا اخلنازير ليتجاوز عدد احلاالت 
املسجلة في البالد 211 معظمها من اإلصابات اخلفيفة ولم 
يتبق إال 11 حالة في مستشـــفى األمراض السارية، أعلن 
رئيس مكتبنا الصحي بالنيابة في القاهرة عيد العدواني 

أمس عن شفاء أول مصاب كويتي باملرض.
 يأتي ذلك في حني كشفت مصادر مطلعة ان مجلس 
الوزراء سيستعرض في جلسته غدا التوصيات الصادرة 
عن اجتمـــاع وزراء الصحة العرب الذي عقد مؤخرا في 

التفاصيل ص 3القاهرة التخاذ اجراءات التنفيذ.

ولنا رأي

البصمـة  نظام  تطبيـق  »األنباء«:  لـ   األنـصاري 
في »اإلطفاء« اليوم وعلى الجميع االلتزام به   ص3


