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Al-Anbaa Saturday 22nd August 2009 - No 12001 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت غرة رمضان 1430 ـ 22 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 ولنا رأي

 رمضان.. وعودة روح المحبة والتآزر
 مع قدوم شـــهر رمضان الفضيل، شهر اخلير والبركات الذي فضله 
اهللا على ســـائر الشهور، وضاعف فيه احلسنات، وأعلى فيه من شأن 
اخليرات، يتجدد األمل في ان تســـود مجتمعنا روح احملبة والتسامح، 

التي نعتز بها كسمة أساسية من سمات الكويت منذ تأسيسها.
  ولعل من حســـن الطالع ان قدوم الشـــهر الكرمي تزامن مع حديث 
صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد لرؤساء حترير الصحف 
احمللية األربعاء املاضي، وعبر فيه سموه عن حزنه عندما تابع في بعض 
وسائل اإلعالم تراشقا طائفيا ضيقا، أحس سموه بعمق بصيرته بأنه 
يهدد وحدتنا الوطنية ومجتمعنا الذي جتمعه احملبة والتآزر والتآخي، 

خصوصا أننا نعيش في محيط يغلي بالفنت وميوج باالختالفات.
  ما أحوجنا مع قدوم هذا الشهر الفضيل ألن نستلهم ما وراء عبارات 
صاحب الســـمو وكلماته التي تؤكد على النهج الدميوقراطي كأساس 
للعالقـــة بني احلاكم واحملكوم وان نعزز وحدتنا التي تتجلى دائما في 
الشـــدائد واألزمات وآخرها فجيعة عرس «العيون» الذي راح ضحيته 
العشرات من النساء واألطفال نحتسبهم عند اهللا من الشهداء، وندعو 
مع قدوم هذا الشـــهر الفضيل ان يتقبلهـــم اهللا بالرحمة واملغفرة وأن 

يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
  وما أحوجنا في هذه األيام املباركات ألن نبتعد حكومة ومجلسا عن 
التأزمي والتوتير وان تتعاون السلطتان إلجناز املشاريع التنموية واخلطط 
الفاعلة كي نضع بلدنـــا على طريق التقدم واالزدهار، وأن نلبي رغبة 

صاحب السمو في ان جنعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا.
  وما أحوجنا، مع قدوم شهر رمضان املبارك، ألن نعليـ  مواطنني ومقيمني 
ـ من شأن العمل واإلجناز وأال جنعل الشهر مناسبة للدعة والراحة، بل 
نأخذه بقوة، ونعمل بكل وسعنا على احترام القانون وتطبيقه وتعزيز 
مبدأ تكافؤ الفرص واحلفـــاظ على صيانة الوطن، وإعالء قيم التكافل 

واإلحسان وترسيخ قيم العدالة ونبذ النزاعات واخلالفات.
  وبهــــذه املناســــبة الفضيلة نتقدم من مقام صاحب الســــمو األمير 
وسمو ولي العهد  ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس الوزراء والوزراء 
والنواب وجميع أبناء الشعب الكويتي واالخوة املقيمني بأحر التهاني، 
متمنــــني للجميع صياما مقبوال وان يعيــــده اهللا على اجلميع باخلير 

والبركات.

 ماضي الهاجري
  أكدت مصــــادر حكومية لـ«األنباء» 
أن اللجنة االقتصادية الوزارية ناقشت 
التعديالت علــــى القوانني االقتصادية 
الرئيســــية لتتواكب مع املســــتجدات 
والتغيرات االقتصادية التي تشــــهدها 
الدول. وأضافت املصــــادر أن مجلس 
الوزراء طالب اللجنة باإلسراع في عمل 
التعديالت وعرضها عليه ملناقشــــتها 
متهيــــدا العتمادهــــا، مشــــيرة إلى أن 
الكويت لن تشهد تطورا اقتصاديا في 
القدمية. وأوضحت  التشــــريعات  ظل 

التعديالت ســــتكون  أبرز  أن  املصادر 
تسهيل اســــتخراج الرخص التجارية 
مــــع إلغاء بعــــض املصطلحــــات مثل 
أمام املستثمر  «الروبية» والتســــهيل 
األجنبي الستخراج الرخص التجارية 
دون احلاجة إلى أن يكون مستخرجها 

كويتي اجلنسية.
  وزادت املصادر أن التعديالت ستطول 
رأسمال الشركات االستثمارية واملقفلة 
وغيرها، مؤكدة أن عدة تعديالت ستطرأ 
على القانون ستجعله متطورا يتواكب 

مع املتغيرات االقتصادية العاملية.

  واوضحت املصــــادر أن التعديالت 
ستشــــمل قانون اخلصخصة وقانون 
الضريبة لتكون هذه القوانني متماشية 
مع القوانــــني الدولية ومحفزة لدخول 
إلى أهمية  املستثمر األجنبي، مشيرة 
حتويل مكتب املســــتثمر األجنبي في 
الكويت إلى هيئة مستقلة، معربة عن 
أملها في تعديل قانون املناقصات املركزية 
ليتم من خالله الســــماح للمستثمرين 
األجانب بدخول املناقصات احلكومية 
واملشاركة فيها والعمل على خلق جو من 
املنافسة العادلة مع الشركات احمللية. 

 مريم بندق
  أكدت مصـــادر وزارية في تصريحات لـ 
«األنباء» ان بدل تعطل املسرحني واملستقيلني 
سيودع في حساباتهم الشخصية بالبنوك 
فور اعتماد مجلس الوزراء التعديالت على 
القرار رقـــم ٦١٣ االثنني املقبـــل. وقالت ان 
امليزانية موجـــودة وهي اخلاصة ببرنامج 
إعادة الهيكلة، مشـــيرة الى ان احلكومة لن 
متانع في املـــوافقة على أي مبــــالغ تعزيزية 
لتغطية مستحقات املشـــمولني بالصرف. 
وكشفت عن ان أهم ضوابط شمول املستقيلني 
وجود انذار بالفصـــل، موضحة ان قانون 
التأمني اجلديد للعاملني في القطاع اخلاص 
ينص على استحداث صندوق للتأمني على 
املواطنني العاملني في القطاع اخلاص تساهم 

فيه احلكومة بنسبة إلى جانب نسبة للشركة 
وثالثـــة للمواطن. إلى ذلـــك، أكدت مصادر 
حكومية مسؤولة ان احتساب بدل التعطل 
سيتم على أساس ٦٠٪ من الراتب املسجل في 
التأمينات وبحد أقصى ١٢٠٠ دينار يضاف إليه 
٢٢٠ دينارا عالوة غالء مع دعم العمالة التي 

تشمل العالوة االجتماعية وعالوة األوالد.
  هذا وكشفت مصادر وزارية ان كادر ادارة 
الفتوى والتشريع سيكون البند األول من 
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء املقررة 
بعد غد، مؤكدة أنه يتضمن مساواة القانونيني 
العاملني في الفتوى والتشريع مع زمالئهم 
العاملني فـــي القضاء من حيث بدل طبيعة 
العمل واقرار عالوة جديدة أسوة بالعالوة 

القضائية. 

 بدل تعطل المسّرحين والمستقيلين 
  في حساباتهم فور اعتماد التعديالت اإلثنين 

 مناقشات حول إقامة المواطنات بمفردهن في الفنادق
 كرزاي وعبداهللا أعلنا فوزهما بانتخابات الرئاسة األفغانية!

 أوباما يهنئ المسلمين بـ ١٢ لغة: رمضان كريم

 عاطف رمضان
  كشـــفت مصادر مطلعة في 
وزارة التجارة لـ «األنباء» عن 
توجه بعـــض اجلهات املعنية 
بقطاع الفنادق بالكويت ملناقشة 
السماح بإقامة النساء الكويتيات 
في الفنـــادق مبفردهن ـ دون 
محرمـ  وذلك بعد شكاوى وردت 
لها من قبل بعـــض املطلقات 
واألرامل الالئي اعترضن على 
عدم السماح لهن بحجز غرف 
فندقية أو السكن في تلك الفنادق 

دون محرم. وأضافت املصادر 
ان الشكاوى التي قدمتها بعض 
«املطلقات واألرامل» تضمنت 
انتقاد منعهن من حجز الغرف 
الفندقية، خاصة انه قد يكون 
لديهـــن أطفال ويـــردن قضاء 
الفنادق  االجازة الصيفية في 

املنتشرة في الكويت.
ان    ولم تســـتبعد املصادر 
يتخذ جتاه هذه القضية قرار 
ايجابي على غرار بعض الدول 
اخلليجية التـــي اجازت اقامة 

النساء في الفنادق مبفردهن.
  وذكـــرت املصـــادر ان هذا 
املوضوع رمبا يالقي اعتراضا 
من قبل «رجال الدين» بحجة ان 
الضرر قد يكون اكثر من النفع 
في مثـــل هذه األمور وفي هذه 
احلالة قد يكون هناك بديل او 
«حل وسط» كأن يتم تخصيص 
أجنحة فندقية او ادوار خاصة 
للنســـاء حتقق لهن نوعا من 
اخلصوصية عند احلاجة للسكن 

بالفنادق. 

 كابولـ  وكاالت: أعلن فريقا احلملة االنتخابية 
لكل من الرئيس األفغاني املنتهية واليته حامد 
كرزاي ومنافسه األبرز املرشح عبداهللا عبداهللا 
فوزهما في االنتخابات الرئاســـية التي جرت 
امس األول، لكن اللجنة االنتخابية وبعثة األمم 

املتحدة دعتا كال املتنافسني الى التريث.
  ولم تؤكد اللجنة االنتخابية ما أعلنه كل من 
الفريقني استنادا إلى النتائج اجلزئية، مشددة 

على انه من املبكر جدا إعالن النتيجة.
  التفاصيل ص ٣٢ 

 واشنطن ـ وكاالت: هنأ الرئيس األميركي 
باراك أوباما املسلمني أمس مبناسبة حــلول 
شـــهر رمضان املبارك مســــــتخدما ١٢ لغة 
يتحدثها مسلمو العالم. وقال أوباما، في رسالة 

تلفزيونية مسجلة، انه باسم الشعب األميركي 
يتوجه بأصدق التهاني للمسلمني في الواليات 
املتحدة وفي جميع أنحاء العالم، قائال بالعربية 

«رمضان كرمي».  

 كادر «الفتوى والتشريع» على جدول الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء  

 كخطوة إيجابية إلنعاش حركة إشغال الفنادق بالكويت

 الحكومة تستعجل تعديالت القوانين االقتصادية
 تغيرات كبيرة عليها أمام اللجنة االقتصادية الوزارية لتتواكب مع المتغيرات العالمية

اإلمساك ٣:٤٦

اإلفطار ٦:٢٢

أعلى  يسـجل   النفـط 
 ٢٠٠٩ في  مسـتوياته 
 «األنباء» تنشر الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس األعلى للمعاقين والالئحة الداخلية ص٨ متجاوزاً ٧٤ دوالراً  ص٢٩ 

 رشيد الكندري 

 رشـيـد الكنـدري: شـاركـت 
  في تأسـيس فرقـة تمثيل خالل 
دراستي في ثانوية الشويخ وكان 
اسـمي الفني «رشرش» ص١٠و١١

 من الماضي 

 محمد النجدي: 
العلم بأسماء اهللا 

الحسنىوصفاته  من 
أشرف الـعلوم الشرعية  

 د.عجيل النشمي 
 يتحدث عن أحكام صيام 

الحامل والمرضعة 

 رمضان.. كيف نستقبله؟ وكيف نحتفي به؟ 

 من ص ١٦ - ٢٣ 

 نوافذ  

 الرمضانية 

 الداعية أحمد القطان د.محمد الطبطبائي د.خالد املذكور

 المذكور: أوقات رمضان ال تعّوض وال تقّدر بثمن فاغتنموها

 الطبطبائي: الصيام مدرسة إيمانية من اجتهد فيها حصل على الخير كله

 القطان: من جاءه رمضان فليشمر عن سـاعد الجد واالجتهاد ويعلن التوبة

اااالللللهههههننااااا مممممأأأأأكككككوووووللللل ااالللللهههههنننننااااا   مأكول الهنا  مممممأأأأأكككككوووللللل
 دجاج األرومانو دجاج األرومانو

 مهرجان البروكولي

 شوربة كريمة الهليون شوربة كريمة الهليون

 قوالب قوالب   العثمنلية الصغيرة العثمنلية الصغيرة

 الخالدي:   الخالدي:  
  جمهور األمسيات فزعة..   جمهور األمسيات فزعة.. 
وأرفض شعراء التقليدية وأرفض شعراء التقليدية 

تمامًا

 الجباري: الجباري:
   التقليدي أفضل من الحداثي   التقليدي أفضل من الحداثي
  وزمن الفـــزعة انتهـــى

  

 كانوتيه: اعتنقت اإلسالم  
بعدما تذوقت حالوتهبعدما تذوقت حالوته

  

ممم تمامامامامام

يومياتيوميات

فـنــان صـائمفـنــان صـائم


