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Al-Anbaa Friday 21st August 2009 - No 12000 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 30 من شعبان 1430 ـ 21 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 بدل تعطّل للمسرّحين والمستقيلين لمدة سنة من ٢٠٠٨/٨/١ 
 الروضان لـ «األنباء»:  قانون شامل لمعالجة القضية يراعي توصيات النواب.. واللجنة المختصة تعكف على إعداده لرفعه إلى مجلس الوزراء االثنين المقبل لالعتماد ومن ثم بدء الصرف

 الخرافي: على النواب أن يعوا رسـائل األمير ويبتعدوا عن إطالق تصريحات من شأنها التأثير على وحدة الصف

 ١٠ نواب سـحبوا تواقيعهم من طلب عقد جلسة طارئة لبحث حريق «العيون» والعدد المطلوب ٣٣

 الفوزان: توزيع ٣٠٠٠ قسـيمة سكنية و١٥٠٠ بيت حكومي في مدينة جابر األحمد خالل األسابيع المقبلة 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 األمير: أدام اهللا األمن على ربوع الوطن 
  وعّم السالم شعوب العالم

 إزالة اآلثار من مسرح جريمة «العيون»  إزالة اآلثار من مسرح جريمة «العيون» 
  تعزّز احتمال تمثيلها في موقع آخر   تعزّز احتمال تمثيلها في موقع آخر صص٩٩  

 تبادل صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح االحمد 
برقيات التهاني بحلول شـــهر رمضان املبارك مع كبار 
املســـؤولني بالدولة وقادة الدول العربية واالسالمية، 
ودعا ســـموه اهللا تعالى أن يدمي نعمـــة األمن واالمان 
والرخاء على ربوع الوطن وان يســـود األمن والسالم 

شعوب العالم كافة.

 رمضان السبت.. عساكم من عواده 
  و«األنباء» معكم قبل اإلفطار

 أسامة أبوالسعود
  أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس 
أن اليوم اجلمعة هو املتمم لشــــهر 
شعبان، حيث لم تثبت رؤية الهالل 
أمس، وان غدا الســــبت هو أول أيام 
شهر رمضان املبارك. ومبناسبة قدوم 
إلى  الفضيل تتقدم «األنباء»  الشهر 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ورئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي، وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والوزراء والنواب وعموم 
أبناء الشعب الكويتي واالخوة املقيمني 
بالتهاني بقدوم الشهر الفضيل، كما 
ندعو اهللا ان يرحم شهداءنا األبرار.
  وكعادتهــــا في رمضــــان تصدر 
«األنباء» قبل اإلفطار طوال أيام الشهر 

الفضيل.
  مبارك عليكم الشهر وعساكم من 

عواده.   التفاصيل ص ٣ 

الشـايجي   صـالـح 
  يكتـب ليجّمـل عين 
القـارئ  حروفـًا على 
ص٤٠  الساقي  صفحة 

 قيلولة 

 صـالح الشايجي 

 مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ حمد العنزي
  بعد يــــوم واحد مــــن تفويض 
مجلس األمة للحكومة بالعمل على 
دراسة وتنفيذ التوصيات النيابية 
بشأن املواطنني املسّرحني من القطاع 
اخلاص قال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان احلكومة تعمــــل اآلن على قدم 
وساق لصياغة قانون شامل يحتوي 
كل القرارات الصادرة التي ســــبق 
أن قدمتهــــا احلكومة ملعاجلة هذه 
التي  التوصيات  القضية ويراعي 
طرحها النــــواب والتي مت االتفاق 

عليها. 
  وعن أبرز هذه التوصيات أوضح 
أنه ســــيكون  الروضان  الوزيــــر 
صرف بدل التعطل ملدة ســــنة مع 
احتســــاب الصرف للمســــتحقني 

اعتبارا مــــن ٢٠٠٨/٨/١ إلى جانب 
شمول املســــتقيلني ببدل التعطل 
أســــوة باملسرحني بشــــرط توافر 

الضوابط. 
  وقالت مصادر رفيعة في وزارة 
املالية ان اللجنة التي شكلها وزير 
املالية مصطفى الشمالي عكفت منذ 
أمس على إعداد مشــــروع القانون 
الشــــامل الذي سيرفع إلى مجلس 
الوزراء في جلسته االثنني املقبل 
لالعتمــــاد ومن ثم بــــدء الصرف. 
وأوضحــــت املصــــادر ان القانون 
باإلضافة إلى بدل التعطل سيكفل 
نظام تأمني شامل للمواطنني العاملني 

في القطاع اخلاص.
   من جهته، أعلن رئيس مجلس 
األمة جاســــم اخلرافي ان ١٠ نواب 
ســــحبوا تواقيعهم من طلب عقد 
جلسة طارئة ملناقشة حريق اجلهراء 

ليصبح العدد ٢٥ نائبا وهو يقل عن 
احلد األدنى املطلوب لعقد اجللسة 
وهو ٣٣ نائبا. هذا وعّبر اخلرافي عن 
أمله بأن يعي النواب رسائل صاحب 
السمو األمير ويبتعدوا عن إطالق 
تصريحات غير مسؤولة من شأنها 

التأثير على وحدة الصف. 
  إلى ذلك، أعلن وزير املواصالت 
د.محمد البصيــــري إيقاف القطع 
املبرمج للهواتف املنزلية في رمضان 

لتخفيف األعباء عن املواطنني. 
  من جهـــة أخرى، أعلن مدير عام 
املؤسســـة العامة للرعاية السكنية 
م.علي الفوزان ان املؤسسة ستوزع 
٣٠٠٠ قسيمة سكنية الى جانب ١٥٠٠ 
بيـــت حكومي بقطاعي N١ وN٣  في 
مدينة جابر األحمد اإلسكانية، وذلك 

خالل األسابيع املقبلة. 
  وقـــال الفـــوزان أثنـــاء املؤمتر 

الصحافي الذي عقده مساء امس ووّقع 
خالله عقدي مشروعني أولهما خاص 
بأعمال معاجلة وحتســـني خواص 
التربة الضعيفة للطرق الرئيسية في 
مدينة جابر األحمد واآلخر باملناقصة 
اخلاصة بدراسة اجلدوى االقتصادية 
للبيوت منخفضة التكاليف البديلة 
عن املساكن الشـــعبية احلالية في 

الصليبية وتيماء.
  وأكـــد ان الكلفة اإلجمالية للعقد 
األول في مدينة جابر األحمد وصلت 
لـ ٧٥٫٤٠٠ مليون دينار، وفترة تنفيذ 

املشروع ٩٦٠ يوما. 
  أمـــا املناقصـــة الثانية اخلاصة 
بدراسة اجلدوى االقتصادية للبيوت 
منخفضة التكاليف فإن فترة إعداد 
الدراسات لها ستستغرق مدة ٣ اشهر 
بكلفة إجماليـــة تصل إلى ١٦٠ ألف 

 التفاصيل ص٣ و٥و٧ دينار.
 التفاصيل ص١١ 

«زين»  فـي   مصادر 
لـ «األنبـاء»: خـبر 
البراك  اسـتقالة 
  مـن «المجموعة»  
  عار عن الصحة  ص٢٥ 

 اسكوتلندا تفرج عن المقرحي
  وسويسرا تعتذر للقذافي 

 عواصـــم ـ وكاالت: رغم معارضة 
واشنطن الشديدة، أفرجت اسكوتلندا 
عن عبدالباسط املقرحي املدان بتفجير 
الطائرة األميركية فوق لوكيربي. من 
جهة أخرى، اعتذر الرئيس السويسري 
هانز رودولف رسميا في طرابلس لليبيا 
على اعتقال هنيبعل القذافي جنل الزعيم 

 التفاصيل ص٣٢  الليبي في ٢٠٠٨. 

 ٍ 


