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 عضو مجلـس إدارة غرفة التجارة طـالل الخرافي: 

 ال ينبغي تسييس قضية المسرحين ويجب معالجتها باألدوات 
االقتصادية وبحلول جذرية.. والغرفة تؤيد أي قرار يضمن 
مسـتوى كريما من الدخل لمن أنهيت خدماتهم  ص٨ 
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 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي لدى عودته إلى البالد أمس  وفي 
استقباله جنله عبداحملسن 

 الحكومة لن تعارض مناقشة قانون العمل اليوم  
 الطاحوس بعد لقائه محمد الصباح: إقرار كادر  العاملين في «الخارجية».. و٣٦ كادراً عمالياً على جدول أعمال «الخدمة المدنية».. ومسـح شـامل لألجور والمرتبات 

 اللجنة  الصحية واالجتماعية البرلمانية أنجزت تقريرها بشأنه..والخرافي قطع إجازته وسيترأس الجلسة الطارئة  التي سيخصص جزء منها لتأبين ضحايا الحريق 

 مصدر بالسفارة األميركية: تحذير 
  رعايانا روتيني تبعًا للمستجدات األمنية

 بشرى الزين ووكاالت
  أوضح مصدر في السفارة 
األميركية أن حتذير السلطات 
األميركية لرعاياها في الكويت 
التعرض  من اســـتمرار خطر 
لهجمات إرهابية روتيني تبعا 
للمستجدات األمنية التي حتيط 

بالكويت واملنطقة. وكان بيان 
للخارجية األميركية قد أكد أنها 
«مازالت قلقة بشـــأن استمرار 
خطـــر الهجمـــات اإلرهابيـــة 
وغيرها من أعمال العنف ضد 
املواطنني واملصالح األميركية 

في اخلارج». 

 جواد بوخمسين يعتزم إنشاء
   صالة أفراح للنساء في الجهراء

 (أحمد باكير)  املتهمة (ن.ع) في مركبة تابعة للمباحث اجلنائية بعد االنتهاء من التحقيقات معها في النيابة 

 (هاني الشمري) 

ــال جواد  األعم ــل  ــن رج  أعل
بوخمسني عزمه إنشاء صالة أفراح 
ــى نفقته اخلاصة  في اجلهراء عل
ــروط األمن والسالمة،  مزودة بش
ويأتي حتركه اإلنساني إثر حادثة 

احلريق األليمة في «العيون».
 جواد بوخمسني  

 محمد عطشان 

 طالل جاسم اخلرافي 

ووزارة  الصحيـة  اللجنـة  جهـود   نقدر 
للعمل  جديد  تشـريع  إلصدار  الشؤون 
بالقطـاع األهلي لكن يجـب التروي في 
إنضاجه وبعض مواده يعتريها الغموض.. 
الغرفـة  بمالحظـات  األخـذ  ونتمنـى 

 المتهمة بحريق «العيون» تواجه تهمة القتل العمد 

 حسين الرمضان -  ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

  علــــى عكــــس مــــا كانــــت تتمنى 
احلكومة، أقرت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل أمس قانون العمل 
في القطاع األهلي الذي سيدرج على 
جدول أعمال الدورة البرملانية الطارئة 
املخصصة ملناقشة قضية املسّرحني 
أبلغت  اليوم. مصادر مطلعة  صباح 
«األنباء» ان اجللسة التي سيترأسها 
رئيس املجلس جاسم اخلرافي، الذي 
قطع اجازته وعاد للبالد مساء أمس، 
ســــتبدأ بتأبني لضحايا حادث حريق 
اجلهراء من قبل السلطتني، ثم تلقي 
احلكومة بيانا حول قضية املسّرحني، 
كما انها ستطلب من املجلس إرجاء إقرار 
قانون العمل للدورة البرملانية املقبلة 

ولن تعارض مناقشته. وأمس أعلن 
النائب خالد الطاحوس بعد لقائه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح انه مت إقرار 
العاملني بوزارة اخلارجية وان  كادر 
هناك ٣٦ كادرا عماليا على جدول أعمال 
مجلس اخلدمة املدنية ســــيتم العمل 
على إنهائها، كما اعلن الطاحوس ان 
هناك مسحا شامال لألجور واملرتبات.  
واضاف الطاحوس انه وبعد لقاءين 
منفصلــــني جمعاه مبدير عام «كونا» 
الشــــيخ مبارك الدعيــــج ومدير عام 
مؤسسة املوانئ الشيخ صباح اجلابر 
ملس رغبة جادة للعمل على حتسني 
املالية  العمل وإقرار احلقوق  ظروف 

للعمال باملؤسستني.

 أمير زكي ـ  مؤمن المصري - فرج ناصر ـ محمد الجالهمة

  وجه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيـــز بنقل عدد مـــن املواطنات 
السعوديات الالتي أصنب في حادث حريق 
«العيون» بطائرات اإلخالء الطبي وعالجهن 
مبستشفيات اململكة. إلى ذلك، وجهت النيابة 
العامة مساء أمس تهمة القتل العمد مع سبق 
اإلصرار إلى (ن.ع) املتهمة بالتسبب في احلريق، 
وذلك بعد أن حققت معها وواجهتها بشهادات 
كل من اخلادمة التي شاهدتها تسكب مادة «ال 

تعرفها» على اخليمة وتشعل فيها النيران وان 
النار اشتعلت في اخليمة خالل ثوان، فيما أكد 
السائق انه أوصل املتهمة من الرحاب الى 
احدى محطات  البنزين في خيطان، حيث 
قامت بتعبئة قنينة مياه بالبنزين، وعليه 
أمرت النيابة باستمرار حجز املتهمة وإخالء 
سبيل كل من اخلادمة والسائق، واستمعت 
بعدها الى شهادة الزوج الذي أكد انه سبق 
أن تلقـــى تهديدا من املتهمة لكنه لم يتوقع 

انها ستنفذ هذا التهديد.

 خادم الحرمين يوجه بنقل سعوديات أصبن في الحريق للعالج في المملكة

 عطشان يروي 
مأساة  مصرع 
والـدته  و٣ 
  من شقيقاته 

 ص١٣ 

 مكرمة أميرية لذوي ضحايا الحريق
  وتفاؤل باإلفراج عن معتقلينا بغوانتانامو 

 بيان عاكوم وكونا
  يلتقي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد رؤساء 
حترير الصحف احمللية صباح اليوم، هذا واعلن ان صاحب 
السمو األمير أمر مبكرمة أميرية سامية تشمل ذوي شهداء 
حادث حريق «العيون». الى ذلك ُنقل عن  صاحب السمو 
األمير تفاؤل سموه باســــتجابة الواليات املتحدة ملطالب 

سموه باستعادة ابنائنا من غوانتانامو.
 

 صاحب السمو يلتقي رؤساء تحرير الصحف المحلية اليوم

 «التربية»: إجراءات تعيين المعلمين 
الكويتيين الجدد تبدأ اليوم

 المذكور: ال صحة لمنع 
الوافدين من الحج

 «ريـال ينـس كوميو 
نيكيشـنز» الهنديـة 
تجري مفاوضات مبدئية 
لشراء أصول شركة زين 
ص٣١  أفريقيـا   في 

 الشايجي: «الوطني» قام 
االستعدادات  بجميع 
خدمة  لتقديم  الالزمة 
للعـمـالء  مميــزة 
ص٣١  رمضان    خالل 

 العوضي: إدراج «ڤيڤا» 
  في البورصة يسير بشكل 
طبيعي وحصتنا تجاوزت 
ص٣٥    ٪١٠ الــ 

 التفاصيل ص ٥ 

 مريم بندق

التربيـــة    أعلنـــت وزارة 
ان اجراءات تعيـــني املعلمني 
الكويتيني اجلـــدد تبدأ اليوم 

باملناطق التعليمية.  

 ليلى الشافعي

  نفى د.خالـــد املذكور ما 
تردد عن منع الوافدين من 
أداء فريضة احلج لهذا العام 
إنفلونزا اخلنازير،  بسبب 
الفتا إلى أن التوعية الصحية 
أكبر وما سيطبق  ستكون 
على املواطنني سيطبق على 

الوافدين.
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