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Al-Anbaa Monday 10th August 2009 - No 11989 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 19 من شعبان 1430 ـ 10 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 الجسار:  تأجيل الدراسة قرار سياسي يسبب ضرراً للطلبة وهدراً للمال العام  حماد: أي تقصير  سيرفع الساير للمنصة وأؤيد  منع الوافدين من الحج هذا العام

 اللجنة العليا أعطت األولوية للمعتمرين فالطلبة ثم الحجاج  ..  والوزارة  تؤكد وجود متسع من الوقت إلجراء دراسة متأنية قبل اتخاذ القرار .. وإنفلونزا الخنازير تصيب ٦ ممرضين في «األميري»

 «التربية»: تأجيل الدراسة بيد مجلس الوزراء رغم تحفظنا
 مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ -  محمد الجالهمة

  رغم تصاعد املطالب النيابية بتأجيل بدء العام الدراسي على خلفية 
االنتشار املتواصل ملرض انفلونزا اخلنازير جددت وزارة التربية وعلى 
لسان مصادر رفيعة فيها حتدثت لـ «األنباء» حتفظها على التأجيل الى 
أوائل أكتوبر املقبل. وقالت املصادر ان اللجنة العليا برئاسة وزير الصحة 
د.هالل الساير وضعت املعتمرين كأولوية في احلصول على التطعيمات 
حال وصولهم من السعودية يليهم الطلبة ثم احلجاج. واضافت املصادر 
ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ستصل إلى 
البالد اجلمعة املقبل وستقوم بدراسة املطالب النيابية في مجلس الوزراء 
الذي تعود له ســـلطة اتخاذ قرار التأجيل. وأشارت الى ان هناك متسعا 
من الوقت لدراسة متأنية للموضوع قبل اتخاذ القرار في ضوء معلومات 
اللجنة العليا عن موعد وصول التطعيمات. من جهته أعطى وزير الصحة 
توجهاته إلنشاء وجتهيز مختبر خاص مبستشفى األمراض السارية الذي 
تفقده أمس يقـــوم بإجراء الفحوص اخلاصة مبرض إنفلونزا اخلنازير 
الختصار الوقت وإظهار النتائج بشـــكل أســـرع. هذا وعلمت «األنباء» 
من مصادر طبية مطلعة ان ٦ ممرضني في املستشـــفى األميري أصيبوا 
بإنفلونزا اخلنازير إضافة الـــى ابنة وزوجة أحدهم، ومت نقلهم جميعا 
الى «السارية». وقالت املصادر ان أحد املمرضني الستة كان قد تعامل مع 
حالة مصابة بالڤيروس قبل ٤٨ ساعة، ما يرجح انتقال العدوى إليه من 
تلك احلالة، وبدوره نقلها الى أسرته وزمالئه، الفتة الى ان هذه اإلصابات 

تسببت في حالة من الهلع في املستشفى األميري. 
  من جهته حذر النائب ســـعدون حماد الوزير من أن «أي تقصير في 
استعدادات مواجهة املرض يظهر خالل اجللسة اخلاصة فمنصة االستجواب 
جاهزة». وعبر عن تأييده لتأجيل العام الدراسي ومنع الوافدين من احلج 
هذا العام، وهو ما أكدته أيضا النائب د.سلوى اجلسار التي قالت: على 
األوقاف منع احلج إال للكويتيني الذين يؤدونه للمرة األولى، لكنها أبدت 
اعتراضها على تأجيل الدراسة، مؤكدة انه قرار سياسي للدولة ويسبب 

ضررا للطلبة وهدرا للمال العام. 
 (محمد ماهر)  احدى املراجعات في برنامج اعادة الهيكلة أمس 

 ١٨ مسّرحًا فقط سجلوا في «إعادة الهيكلة» في اليوم األول

 عطل بمحطة الفنطاس يقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البالد
 دارين العلي

  أدى عطل في احملول الرئيســــي رقم ٢ مبحطة 
حتويل الفنطاس الكهربائية الى انقطاع التيار عن 
أجزاء واسعة من منطقة الساملية وخط الفحيحيل 
السريع، وبعض قطع الفروانية وخيطان وحولي 
واجلهراء. مصادر مطلعة في الوزارة قالت لـ«األنباء» 

ان فــــرق الطوارئ والصيانة بالوزارة  عملت على 
تزويد املناطق املتضررة من شبكات التوزيع األخرى 
القادرة على اســــتيعاب أحمال كهربائية إضافية، 
أو االســــتعانة مبحوالت ديزل حلــــني االنتهاء من 
عمليات التصليح التي يتوقع ان تســــتمر يومني. 
ولفتت املصادر الى ان ارتفاع نســــبة االســــتهالك 

أمس واألحمال الزائدة على الشبكات كانت السبب 
وراء العطل.

  إلى ذلك  أخطرت الوزارة أصحاب املباني التجارية 
واالســــتثمارية واملصانع اجلديدة بأنه ال إمكانية 
للتغذية بالتيار إال بعد تشغيل محطات التحويل 

الرئيسية في مناطقهم. 

 محمد هالل الخالدي
  تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بصرف بدل تعطل للمســـّرحني من 
القطاع اخلاص، بدأ برنامج إعادة الهيكلة أمس باستقبالهم للتسجيل 
في البرنامج متهيدا لصرف البدل النقدي. وصرح األمني العام لبرنامج 
إعادة الهيكلة باإلنابة فوزي املجدلي بأن اإلقبال في اليوم األول جاء 
ضعيفا حيث لم يسجل سوى ١٨ شـــخصا فقط بياناتهم، موضحا 

أن عملية استقبال املّسرحني ستكون يوميا في مقر البرنامج خالل 
الدوام الرسمي وأنه مت االتفاق على استقبال ١٠٠ شخص يوميا، الفتا 
إلى انه ليس هناك وقت محدد لالنتهاء من تســـجيل املسرحني في 
البرنامج. وأضاف املجدلي أن البرنامج لن يكتفي بحصر املسرحني 
وتسجيل بياناتهم لصرف البدل، بل سيسعى إليجاد فرص عمل لهم 

تتناسب مع مؤهالتهم وتخصصاتهم. 

 صرف مكافآت االمتحانات خالل أيام 
 أعلنت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي ان 
مكافآت العاملني في الفترة الرابعة المتحانات الثانوية 
العامة ستودع في حساباتهم بالبنوك خالل أيام. واضافت 
ان مكافآت فرق عمل أوبريت «قول وفعل» ستصرف 

جلميع املستحقني قبل إجازة عيد الفطر. 

 العمالة المسجلة على العقود الحكومية غائبة عن قرار السماح بالتحويل

 «الشؤون»: حصر المهن الفنية تمهيدًا 
  إلصدار قرار «العامل كفيل نفسه»

 بشرى شعبان
  رسميا .. اصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي القرار اخلاص بتحويل 
العمالة دون موافقة الكفيل، وأوضح مصدر مسؤول لـ «األنباء» أن القرار 
لم يلحظ العمالة املســــجلة على العقود احلكومية، مشيرا الى ان ذلك 
يســــجل ثغرة في القرار يجب تداركها. من جانب آخر علمت «األنباء» 
من مصادر مطلعة ان الشــــؤون وضمن اخلطــــوات التي تتخذها للحد 
من املشاكل التي تواجه العمالة الوافدة واالجتار باإلقامات تعمل حاليا 
على دراسة حول التوسع في تفعيل املادة ٢٤ من قانون العمل (العامل 
كفيل نفســــه) لتشمل جميع احلرفيني الفنيني وذلك كما كان معموال به 
في الثمانينيات. وبينت املصادر ان املهن احلرفية جار إعداد قائمة بها 

حلصر الشرائح التي ستستفيد من هذا القرار فور صدوره. 

 صفر أصدر قرارات نقل

 «البلدية»: المنفوحي نائبًا لمدير قطاع التطوير 
والدعيج لبلديتي حولي ومبارك الكبير

 بداح العنزي
  أصدر وزير األشـــغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضـــل صفر قرارا بنقل كل من م.احمد املنفوحي للعمل نائبا 
للمدير العام لشؤون التطوير والتدريب، وم.اسامة الدعيج نائبا 
للمدير العام لشـــؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير، وم.وليد 
اجلاسم مديرا لقطاع الرقابة والتفتيش، وم.عصام الفريح مستشارا 
مبكتب الوزير، وم.عبداهللا النومـــس مديرا إلدارة التراخيص 
الهندسية في قطاع التفتيش والرقابة، وم.عمار مقطوف مديرا 
إلدارة التنظيم، وم.ياســـني الياسني مديرا إلدارة السجل العام، 

ومضحي احلربي مديرا إلدارة مكتب خدمة املواطن. 

 أعداد املسلمني إلى تزايد في أوروبا 

 صحيفة بريطانية وصفتهم بـ «القنبلة الديموغرافية»

 المسلمون سيشكلون خُمس سكان االتحاد األوروبي في ٢٠٥٠ 

 كلينتون: أميركا بذلت «جهدًا كبيرًا» لدعم المعارضة اإليرانية
 عواصم – وكاالت: جنحت القيادة السياسية 
في طهران بجعل «التدخل اخلارجي» عنوانا 
عريضا لألحداث التي تتوالى منذ إعالن فوز 
الرئيــــس محمود احمدي جنــــاد. فبعد اعالن 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
أمــــس ان الواليات املتحدة بذلت «جهدا كبيرا 

فــــي الكواليس» لدعم املعارضــــني في إيران، 
حذرت قيادة اجليش اإليرانية من ان املرحلة 
التالية من «االنقالب على إيران ستكون عبر 
اإلعالم األجنبي عقب اخفاق االنقالب األخضر» 
في اشارة الى احتجاجات اإلصالحيني. وقالت 
كلينتون في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» بثت 

أمس، وسجلت خالل األســــبوع املاضي: «لم 
نرد ان نضع أنفسنا بني السلطات واإليرانيني 
الذين يعترضون في صورة شــــرعية، ألننا 
لو تدخلنا في وقت مبكر وبشــــكل قوي جدا 
لنجحت السلطات في استخدامنا لتوحيد البالد 

ضد املعارضني».    

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: ذكـــرت صحيفة «صنداي 
تليغراف» أمـــس أن حتقيقا أجرته خلص إلى أن 
نسبة تصل إلى خمس سكان دول االحتاد األوروبي 

الـ ٢٧ ستصبح مسلمة بحلول العام ٢٠٥٠.
  ويتعني التحقيق أن عدد املسلمني في دول االحتاد 
األوروبـــي زاد أكثر من ضعف مـــا كان عليه قبل 
٣٠ عاما وســـيرتفع مبعدل الضعف أيضا بحلول 
العام ٢٠١٥، مشـــيرة إلى أن بريطانيا واســـبانيا 
وهولندا ســـتملك أكبر حصة من املسلمني خالل 

فترة وجيزة.
  وأضافـــت أن ٥٪ من عدد ســـكان دول االحتاد 
األوروبي كانوا من املسلمني في العام املاضي لكن 
ارتفاع معدالت الهجرة إليها من الدول االسالمية 
مقرونا بانخفاض معدالت الوالدة للسكان األصليني 
فيها يعني أن العدد مرشح لالرتفاع وصوال إلى ٢٠٪ 
من عدد سكان الدول السبع والعشرين األعضاء بحلول 
العام ٢٠٥٠ واصفة ذلك بـ «القنبلة الدميوغرافية». 
وأشار حتقيق الصحيفة إلى أن أسماء محمد وآدم 
وريان وأيوب ومهدي وأمني وحمزة منتشرة على 
نطاق واسع في العاصمة البلجيكية بروكسل التي 

يتخذ منها االحتاد األوروبي مقرا له. 

 الشيخ سالم العبدالعزيز 

 المحـافظ: «المركــزي» 
أدرك الحاجـة إلى وجود 
إجراءات ترمي إلى تحسين 
إدارة المخـاطـــر ص٢٦

 طالل جاسم البحر  إبراهيم الذربان

 رئيــس مجلـس اإلدارة والعضـو المنتدب لشركـة 
االستثمارات الصناعية د.طالب علي في لقاء مع «األنباء»:

 إيفا للفنادق والمنتجعات تحقق ٣٠٫٨ مليون دينار
   أرباحًا صافية بواقع ٧٧٫٧٥ فلسًا للسهم

العديد  أمامنا   الذربان: 
من الفرص االستثمارية 
لنواصـل النمو  ص٢٦

مشـاريعنا  تنوع   البحر: 
والتـزامنــا بالتمـيـز 
ســــر نجـاحـنــا

 البنوك عازفة بشـكل واضح عن منح القروض وتخشى 
المخاطر وأخشـى من حدوث هزة بسـبب انكشـاف 
بعضها على مجموعتي سـعد والقصيبـي ص٢٨ و ٢٩

 د.طالب علي 

 هناك مـن يكابر بعـدم الدخول 
تحـت مظلـة قانون االسـتقرار 
المالـي وسـمعة الكويـت لـن 
تتأثـر بإفالس بعض الشـركات

 التفاصيل ص٢ 

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٨ 

 التفاصيل ص٣٤ 

 التفاصيل ص٣ 


