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Al-Anbaa Monday 3rd August 2009 - No 11982 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 12 من شعبان 1430 ـ 3 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء والقوانين الرياضية وجلسة المسّرحين والتجاوزات في مجلس المعاقين

الب�راك: طل�ب إحال�ة الخال�د إلى محكم�ة ال�وزراء موج�ود في مكت�ب الس�عدون ومت�اح للن�واب التوقي�ع عليه ابت�داًء م�ن اليوم

4 ملفات ُتبقي الحكومة تحت الحصار النيابي

قال النادي العلمي أمس ان التأخير 
ف����ي عملية إنقاذ قرش احلوت التي 
متت األسبوع املاضي جاء بعد التأكد 
من نوعيته النادرة، مشيرا الى انه 
اتضح انه أنثى وان هناك شكوكا بأنها 
حامل وتبحث عن مكان آمن للتكاثر. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي 
إياد اخلرافي ل� »كونا« ان التس����رع 
في عملية اإلنقاذ كان من املمكن ان 
يؤدي الى إحل����اق الضرر بالقرش، 
مبينا ان حالته الصحية عند اإلطالق 

لم تكن جيدة.
وأشار اخلرافي إلى ان الفرق املشاركة في إنقاذ وحترير القرش 
حرصت على سالمة عملية اإلنقاذ بالصورة الصحيحة والتروي 

حرصا على سالمته.

 قرش الحوت أنثى حامل وكانت تبحث عن مكان آمن للتكاثر 

أكد س����مو نائب األمير وولي العهد الش����يخ نواف األحمد ان يوم 2 أغسطس يوم ال ينسى 
في تاريخ الكويت والكويتيني، مؤكدا ضرورة غرس روح الوحدة الوطنية والعطاء بني أبناء 
الكويت. جاء ذلك خالل استقبال سموه وزير شؤون الديوان األميري باإلنابة خالد بودي برفقة 
رئيس أمناء مكتب تكرمي الش����هداء د.جاس����م الكندري ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة األمير 
ومدير التكرمي باإلنابة في مكتب الش����هيد صالح العوفان وذلك مبناسبة ذكرى يوم الشهداء. 
وقد أثنى سموه على اجلهود املبذولة من القائمني على املكتب في تقدمي جميع وسائل الرعاية 
واالهتمام وتذليل الصعاب ألبناء الشهداء الذين يستحقون كل الدعم من الدولة تخليدا لذكرى 

الشهداء الذين قدموا أرواحهم وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن.

سموه أكد ضرورة غرس روح الوحدة الوطنية والعطاء بين أبناء الكويت

نائب األمير: 2 أغسطس يوم ال ينسى في تاريخ الكويت

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم كتيبا يضم أسماء وصور شهدائنا من جاسم الكندري

جانب من عملية انقاذ قرش احلوت

إياد اخلرافي

مسلم البراك ملوحا أمس بطلب إحالة اخلالد إلى محكمة الوزراء

صرف البدل من أكتوبر 2008 ويحسب من الشهر التالي لقيدهم في »الهيكلة« دون أثر رجعي

»األنباء« تنشر نص قرار ضوابط صرف بدل التعطل للُمسّرحين
مريم بندق - خالد عمر - محمد هالل الخالدي 

تنشر »األنباء« مشروع القرار الذي يعتمده مجلس الوزراء 
اليوم حول ضوابط صرف بدل التعطل عن العمل للمس���رحني 
من القطاع اخلاص. وينص القرار على صرف البدل لكل كويتي 
انتهت خدمته خالل الفترة من اول اكتوبر 2008 وحتى تاريخ 
صدور القرار على ان يحسب اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ 
قيده في برنامج اعادة الهيكلة وملدة 6 أش���هر ومبا يعادل %60 
من املرتب االساس���ي يضاف اليه 220 دينارا فقط ال غير. هذا 
وتفاعلت عدة جهات من جمعيات النفع العام مع قضية املسرحني 
ومت تأسيس جلنة خاصة ملتابعة هذا امللف بتنسيق من احملامي 
عبداهلل االحمد الذي اعلن في مؤمت���ر صحافي عقدته اللجنة 

مساء امس االول عن انطالق حملة اعالمية مكثفة لدعم توجه 
بعض النواب ملناقشة قانون العمل في القطاع اخلاص ووضع 
املسرحني في اجللسة اخلاصة يوم 19 اجلاري، وحشد التأييد 
الشعبي لهم، كذلك تنظيم عدة اجراءات عملية تهدف الى الدفاع 
عن حقوق املسرحني وتوعيتهم بالطرق السليمة للمطالبة بها. كما 
اعلن االحمد عن تشكيل 5 جلان فرعية ستتولى مهمة استقبال 
املوظفني املسرحني ابتداء من اليوم الساعة الثامنة صباحا حتى 
اخلامسة عصرا في مقر جمعية املهندسني بهدف حصر اعدادهم 
وتسجيل بياناتهم والتنسيق معهم حول آلية التحرك في الفترة 
املقبل���ة. الى ذلك اتفقت احلكوم���ة واملجلس على عقد اجتماع 
مشترك يوم 16 اجلاري العادة ترتيب االولويات واالتفاق على 

قائمة واحدة بني الطرف���ني، اعلن ذلك وزير املواصالت ووزير 
شؤون مجلس االمة د.محمد البصيري امس بعد اجتماع جلنة 
االولويات البرملانية مش���يرا الى ان احلكومة قدمت 43 اولوية 
س���يتم دمجها مع اولويات النواب ومن خالل املناقش���ة نتفق 
عل���ى اعادة ترتيبهم مبا يحق���ق املصلحة العامة وفق تواريخ 
وجداول محددة. وتأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« امس حول 
موافقة احلكومة على قانون العمل اجلديد في القطاع االهلي اكد 
د.البصيري ان احلكومة س���تحضر اجللسة اخلاصة مبناقشة 
قانون العمل االهلي كما انها ستحضر اجللسة الطارئة لبحث 
احللول احلكومية بشأن املسرحني من العمل في القطاع اخلاص 

والتي اتفق على حتديد موعدها في 19 اجلاري.

45 متقدمًا للفحص الطبي اإللزامي
 قبل الزواج في أول يوم من افتتاح المركز

عائشة الجالهمة
أعلنت وزارة الصحة امس ان 45 شخصا تقدموا للفحص الطبي االلزامي 
قب���ل الزواج في اليوم االول من افتت���اح مركز الفحص الطبي، وقال وزير 
الصحة د.هالل الس���اير ف���ي تصريح للصحافيني عق���ب افتتاح املركز ان 
الوزارة حريصة على جتهيز املركز بالصورة الالئقة مبا يحفظ اخلصوصية 
للمراجعني وس���رية املعلومات. يأتي ذلك في حني اعلنت الوزارة امس عن 
تسجيل 54 اصابة جديدة بإنفلونزا اخلنازير. واعلنت مصادر وزارية في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان اعالن مجلس الوزراء اي ضوابط تتعلق 
باحل���ج او العمرة مرتبط بالتوصيات الصادرة عن اجتماع وزراء الصحة 

العرب والتي ستأخذ بها اململكة العربية السعودية.

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

المنت�دون: ترتي�ب األولوي�ات وااللتزام بها 
السلط�تين عالقة  الس�تق��رار  الطري��ق 

س�لبًا  أّث�ر  الش�عبية  بالقضاي�ا  الن�واب  انش�غال 
على التنمية رغم أنها األساس لتحسين حياة المواطنين
ال يجوز استمرار تدّني لغة الح�وار في المج�لس 
ويجب االرتقاء بالخطاب النيابي � النيابي  ص12 � 14

علي رشيد البدر

طارق عبدالسالم

الب������در: »ال�خلي�ج« 
دينار  مليون   51.1 يحق�ق 
أرباحًا تشغيلي�ة في النصف 
مخصصات  ويرف��ع  األول 
المخ���اط�ر بح���دود 
ص27 ملي�ون���ًا   58.6

»برقان« يربح 12.5 مليون 
اس�تقطاع  بع�د  دين�ار 
مخصصات إضافية بقيمة 
27.7 م�لي��ون دين�ار 
بالن�ص�ف األول ص28

»األنباء«:  ل�  اله�اج��ري 
»الت�ج�ارة« تض�بط 1028 
األول  النصف  خالل  مخالفة 
م�ن الع�ام الحال�ي ص26

التفاصيل ص5

 سامح عبدالحفيظ
4 ملف���ات تبناها نواب خالل عطل���ة الصيف التي 
يصطاف فيها نص���ف أعضاء احلكومة أحالت األجواء 
الى ما يشبه حصارا سياسيا يكاد النواب ان يحكموه 

على احلكومة.
لم يكتف النواب بإثارة امللفات ال� 4 املتمثلة بقوانني 
الرياض���ة وإحالة وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
الى محكمة الوزراء واجللس���ة الطارئة للمسرحني من 
القطاع اخلاص التي ستعقد يوم 19 املقبل والتجاوزات 
في املجلس األعلى للمعاقني، بل فّعلوا حيثياتها متهيدا 
لترك السقف السياسي لتلك امللفات مفتوحا على جميع 
اخلي���ارات، وهو ما أملح إليه النائب أحمد الس���عدون 
في مؤمتره الصحافي األس���بوع املاضي. وأمس، أعلن 
النائب مسلم البراك عن تقدميه طلبا الى رئيس محكمة 

االستئناف إلطالعها على البيانات املتعلقة بتجاوزات 
في عقد اللوحات اإلعالنية، مشيرا الى ان بالغا سيتم 
التصويت عليه بشأن إحالة الوزير اخلالد الى محكمة 
الوزراء، وسيكون متاحا أمام النواب الراغبني في التوقيع 
عليه اعتبارا من اليوم وحتى اخلميس املقبل في مكتب 
النائب أحمد الس���عدون. وفي سياق هذه األجواء التي 
ستعكس � بالضرورة � أجواء العالقة بني السلطتني في 
دور االنعقاد الثاني، الذي سيفتتح في 27 أكتوبر املقبل، 
هناك قرار »الشعبي« الذي اتخذ مبساءلة وزير املالية 
مصطفى الشمالي في قضايا عدة أبرزها استثمارات هيئة 
االستثمار في الداخل واخلارج و»صندوق املعسرين« 
وتوجهات النائب د.حس���ن جوهر الستجواب وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود والذي 

التفاصيل ص6 و7وجه لها أمس سيال من األسئلة.
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