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 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.رشا الصباح ود.عبير الهولي

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم كتاب «قوانينك اخلاصة» من ايالف الريش

 استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر الســـيف صباح 
أمس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
  كما اســـتقبل ســـمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس 
وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح وامللحق 
الثقافي في الواليات املتحدة األميركية (واشنطن) 

د.عبير الهولي.
  حيث قدما لسموه نسخة من دراسة بعنوان 
«مشروع وطني حبيبي» يعمل على ترسيخ الروح 

الوطنية بني الناشئة والشباب والعمل على رفع 
روح العمل التربوي الوطني فيما بينهم مع اتاحة 
فرصة املشاركة في التنمية املجتمعية في املجاالت 
احلياتية كافة وفي مقدمتها املشاركة الدميوقراطية 

الفاعلة.
  كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس 
عبدالرحمـــن الريش وايالف عبدالرحمن الريش 
حيث أهديا سموه كتابا بعنوان «قوانينك اخلاصة» 
قواعد وقوانني حلياة أفضل وقد شكرهما سموه 
متمنيا لهما التوفيق والنجاح، واستقبل سموه 

عددا من املواطنني. 

 املستشار راشد احلماد ومصطفى الشمالي ود.فاضل صفر خالل اجللسة الشيخ جابر املبارك لدى توجهه حلضور جلسة مجلس الوزراء أمس

 أعرب عن أمله في تالفي اآلثار السلبية المترتبة على مشروع المواطنين العاملين في «الخاص»

 مجلس الوزراء اعتمد الصيغة النهائية لقرار المسّرحين 
وكّلف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذه

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس في قصر الســـيف برئاســـة رئيس 
مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

  وقال وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة د.هالل الساير 
في تصريح صحافي عقب جلســـة مجلس الوزراء ان الكويت ومبناسبة الذكرى 
التاسعة عشرة جلرمية العدوان الغاشم على الكويت والتي اقترفها النظام البائد 
في العراق تستذكر بكل الم ومرارة جرمية الغدر الشنعاء فجر الثاني من أغسطس 
عام ١٩٩٠ مؤكدا ان هذه املناسبة األليمة مبا حتمله من مشاعر املرارة فإنها حتمل 
أسمى معاني الوفاء والتضحية واالنتماء لترابنا الطاهر واالنتصار العظيم على 
محن ومآســـي الغزو الهمجي اآلثم حتى التحرير وسقوط نظام البائد في العراق 
وكانت الوحدة الوطنية هي احلصن احلصني والسالح األمضى في حماية الكويت 
وأهلها وحتقيق اخلالص املنشود وستبقى هذه اللحمة بإذن اهللا القيمة الراسخة 

دائما في وجدان أبناء الكويت ملواجهة العاديات والتحديات على مر الزمن.
  وأضاف الوزير الساير ان مجلس الوزراء يجدد التعبير عن االمتنان والتقدير 
لكل من ســـاهم من الدولة الشـــقيقة والصديقة في دحر املعتدي اآلثم واستعادة 
الكويت لســـيادتها وحريتها داعيا جميع ابناء الشـــعب الكويتي الستلهام العبر 
والدروس من هذه التجربة القاســـية والعمل من اجل تعزيز تالحمهم وتعاونهم 
لبناء كويتنا الغالية واالرتقاء بها الى املكانة املستحقة سائلني املولى عز وجل ان 
يرحم شهداءنا األبرار وان يظلهم برحمته ورضوانه وان يدمي على وطننا الغالي 
نعمة االمن واالستقرار في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو األمير وولي 

العهد.وذكر الوزير الســـاير ان مجلس الوزراء يؤكد في هذا الصدد دعم الكويت 
للجهود املبذولة لبناء العراق اجلديد الذي يقوم على احلرية والدميوقراطية واحترام 
سيادة العراق وحسن اجلوار وااللتزام باملواثيق والقرارات الدولية وجتاوز آثار 
ومخلفات النظام البائد والتطلع لتعزيز مقومات الثقة املتبادلة والتعاون البناء 
فيما يحقق املصالح املشـــتركة وتعميق روابط االخوة العربية وتدعيم أســـباب 

االستقرار في املنطقة لينعم جميع أبنائها بالسالم واألمن بعد طول معاناة.
  وأشار الوزير الساير الى انه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق 
باملوافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن املسرحني من العمل في القطاع 
اخلاص فقد اعتمد املجلس الصيغة النهائية للقرار املشـــار اليه بعد مراجعته من 
قبل جلنة الشـــؤون القانونية وكلفت اجلهـــات املعنية باتخاذ اخلطوات الكفيلة 
بوضعـــه موضع التنفيذ معربا عن امله في ان تتحقق النتائج املرجوة في تالفي 
جميع اآلثار السلبية املترتبة على تسريح املواطنني العاملني في القطاع اخلاص 

جراء تداعيات األزمة االقتصادية العاملية.
  كما اســـتعرض املجلس القرارات أرقـــام (١٢ - ١٣ - ١٤) الصادرة عن املجلس 
األعلى للتخطيـــط والتنمية في اجتماعه الثالث املنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ وقرر 
املجلس املصادقة عليها. كما بحث املجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي 

والدولي. 

 دعم الجهود المبذولـة لبناء العراق الجديـد القائم على الحريـة والديموقراطية

 سموه التقى المبارك وتسّلم كتاب «قوانينك الخاصة»

 نائب األمير تسّلم «مشروع وطني حبيبي»
  من رشا الصباح والملحق الثقافي في أميركا

 أعلنــــت وزارة الصحــــة امس 
تسجيل ٤٩ اصابة جديدة بإنفلونزا 
اخلنازيــــر ليصل عــــدد احلاالت 
املسجلة في البالد الى ٣١٤ معظمها 
من اإلصابــــات اخلفيفة لم يتبق 
منها سوى ٥ حاالت في مستشفى 
األمراض السارية. وقال املتحدث 
الرســــمي باسم الوزارة د.يوسف 
النصف لـ «كونا» ان الوزارة بدأت 
تطبيق العالج في املنزل لإلصابات 
اخلفيفة التي ال حتتاج للدخول الى 
املستشفى. الى ذلك، أعلن رئيس 
مكتب الصحة في القاهرة بالنيابة 
د.عيد العدواني امس عن اكتشاف 
اصابــــة جديدة ملواطــــن كويتي 
بڤيروس إنفلونزا اخلنازير وذلك 

مبنتجع شرم الشيخ.
 

 د.يوسف النصف 

 ٤٩ حالة جديدة 
بإنفلونزا الخنازير وإصابة 
مواطن في شرم الشيخ

 

 أهم مواد المشروع كما انفردت 
بنشره «األنباء» أمس

 وكانت «األنباء» قد انفردت بنشر مشروع القرار في 
عدد امس االثنني، والذي اشتمل على ١٠ مواد اهمها:

  ـ صرف البدل يشمل كل كويتي انتهت خدمته بالقطاع 
اخلاص خالل الفترة من اول اكتوبر ٢٠٠٨ وحتى اليوم 
ويحســـب له اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ قيده في 

برنامج إعادة الهيكلة وملدة ٦ اشهر.
  ـ أال يقل عمره عـــن ١٨ عاما ويكون مؤمنا عليه مدة 
ال تقل عن ٦ اشهر متصلة وأجبر على ترك العمل قسرا 

وليس باستقالة.
  ـ يســـقط صرف البدل إذا رفض املستحق االلتحاق 
بالعمـــل او بالدورات التدريبية مرتني ويوقف في حالة 
عدم االلتـــزام باملواعيد التي حتدد له للمراجعة لتقدمي 
املستندات املطلوبة او رفض االلتحاق بالعمل او بالدورة 
التي تعرض عليه او ثبت اشتغاله حلسابه اخلاص او 

لدى الغير.
  ويتضمن املشـــروع ان بدل التعطل يعادل ٦٠٪ من 

املرتب األساسي وتضاف اليه ٢٢٠ دينارا. 


