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Al-Anbaa Sunday 23rd August 2009 - No 12002 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ األحد 2 من رمضان 1430 ـ 23 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

الشمالي لـ «األنباء»: اقتصادنا متين والمرحلة المقبلة للمشاريع
أكد أن الحكومة تعتبر قضية المسّرحين من ضمن أولويات المرحلة وستبقى كذلك لحين إنهائها من خالل قرارات ستصدر من مجلس الوزراء بناء على التوصيات النيابية

د.عجيل النشمي

صفحة 
٢٠ - ٢٧ الرمضانيةنوافذ 

فلنبـدأ  الكـوس: 
خالفاتنا  بتصفية  شهرنا 
لنا أسـاء  عمن  والعفـو 

يتحلـى  أن  أولـى  بـاب  مـن  بوحمـرا: 
المسـلم بمـكارم األخالق فـي الشـهر الكريم

إلى  نحتاج  العدواني: 
وتصفية  النفـس  مجاهـدة 
الضمير وإن تطاول علينا أحد

مشاعل الدوسـري: هناك ظروف معينة 
حّتمـت على بعـض الشـاعرات اختيار 
أسماء مستعارة بحكم العادات والتقاليد

باسـم  التخفـي  القـالف:  أنفـال 
والكل  الحرية  سقف  يعلي  مستعار 
حّر  فـي إطـالق اسـمه الحقيقي 

العليمـي: الحياة الزوجية ليسـت 
قائمة دائمًا علـى الحب لكنه يأتي 
العشـرة وحسـن  بالتفاهم  الحقًا 

المطر: حفظت 
القرآن في 

ثالث سنوات 
وبدأت اإلمامة 

وعمري ١٥ 
عامًا وتأثرت 

بالشيخ محمد 
أيوب

سعاد بوحمراسامي العدوانيأحمد الكوس

اإلمساك ٣:٤٧

اإلفطار ٦:٢١

فتح باب تسجيل المعلمين 
استثنائيًا  أوائل سبتمبر

خارطة طريق كويتية ـ قطرية 
تمهد الطريق لحكومة الحريري

مريم بندق
أعلنت مصادر مسؤولة في ديوان اخلدمة 
املدنية انه سيتم فتح باب تسجيل املعلمني 

استثنائيا أوائل سبتمبر املقبل. 
وأوضحت املصادر ان التسجيل للتوظيف 
التربية  يشمل خريجي وخريجات كليتي 
جامعـــة الكويـــت والتربيـــة األساســـية 

بالتطبيقي.

بيروت: كشـــف نائب مـــن قوى ١٤ آذار 
اللبنانية لـ «األنباء» عن حركة عربية في 
غضون األيام املقبلة محورها دولتا الكويت 
وقطر، اللتان وضعتا ما يشـــبه «خارطة 
طريق» على خط السعوديةـ  سورية إلعادة 
حتريك املسار السياسي بينهما، ولفتح املجال 
امام تشكيل احلكومة اللبنانية برئاسة سعد 

احلريري.                  التفاصيل ص٤١

وفاة ثانية بإنفلونزا الخنازير  لمواطنة حامل 
في الشهر الثامن وإنقاذ الجنين بـ «قيصرية»

النصف لـ «األنباء»: ٣ إصابات  في حالة حرجة

الفهد يلتقي الوكالءالستعجال برنامج الحكومة
موسى أبوطفرة

علمت «األنبـــاء» من مصادر مطلعـــة ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد سيلتقي مطلع األسبوع املقبل وحتديدا في ٢٥ اجلاري وكالء الوزارات املساعدين 
في احلكومة لبحث اخلطة اخلمســـية واستعجال برنامج عمل احلكومة ٢٠١٠/٢٠٠٩ ـ 

٢٠١٢/٢٠١١ املزمع تقدميه في مجلس األمة بداية دور االنعقاد املقبل.        التفاصيل ص٣

بداح العنزي ـ حنان عبدالمعبود
اعلنـــت وزارة الصحـــة امس وفاة 
مواطنة كويتية فـــي العقد الثاني من 
عمرها جراء اصابتها بڤيروس انفلونزا 

اخلنازير. 
الرســـمي باســـم  الناطـــق  وقـــال 
النصـــف  وزارة الصحـــة د.يوســـف 
لـ «األنبـــاء» ان املتوفاة كانت حامال في 
الشهر الثامن وانه مت اجراء عملية قيصرية 

ناجحة الستخراج اجلنني، مبينا ان اجلنني 
يتمتع بصحة جيدة. وأشـــار د.النصف 
إلى ان املتوفاة دخلت الى املستشـفى منذ 
١٠ أيام وكانـــت في حالة صحية حرجة 
نظرا الصابتها بالتهاب حاد في اجلـــهاز 
التــنفسي باالضـافة الى اصابتها بانـفلونزا 
اخلنازير، موضحا انه مازالت هناك ثالث 
حاالت اخـــرى في حالة حرجة بالعناية 

الفائقة.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
اكد وزير املالية مصطفى الشمالي متانة االقتصاد 
الكويتي وانه من افضل االقتصادات امانا في ظل 
االزمة املالية العاملية، مشددا على ان املرحلة السابقة 
اكدت ذلك وستكون املرحلة املقبلة شاهدا آخر على 
قوته من خالل طرح العديد من املشاريع التنموية 
واحليوية. وحول قضية املسرحني قال الشمالي خالل 
حديثه لـ «األنباء» ان احلكومة حريصة كل احلرص 
على انهاء معاناة املواطنني املسرحني من أعمالهم 
وان هذا امللف يعتبـــر من ضمن أولويات املرحلة 
احلالية وسيبقى كذلك حلني انهاء املشكلة. واضاف: 

من باب التعاون وحتقيق املصلحة لهذه الفئة فان 
احلكومة ستأخذ بالتوصيات النيابية التي اقرت 
واحيلت للحكومة خالل الدورة البرملانية الطارئة 

قبل ايام من خالل اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي موضوع آخر قال الشـــمالي ان احلكومة 
ستنهي التعديالت املقترحة على قانون العمل في 
القطـــاع االهلي القائمة على اســـاس مبدأ العدالة 
واملساواة بالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية 
والعمـــل ليقدم للمجلس فـــي دور االنعقاد املقبل 
بصورته الكاملة، خصوصا بعد ان انهى املجلس 

مصطفى الشماليالتصويت على مداولته األولى.

اناولمأكول الهنا هلهله اا االهلهلهناناممأكأكولول الهلهناناكأكأكولل مممأكأكولول

الكفتة الهنديةالكفتة الهندية
جزرية بالكريماجزرية بالكريما

ك:
مس

قة 
فر

ك:
مس

قة 
يحببن يحببن فر

الشوربة الشوربة 
ومجبوس ومجبوس 

الدجاج الدجاج 
والهريسوالهريس

يومياتيوميات

فـنــان فـنــان 

صـائمصـائم

دعيج الخليفة: دعيج الخليفة: 
أحب المشي أحب المشي 
خصوصًا بعد خصوصًا بعد 
صالة التراويحصالة التراويح

لم  لم ريبيري:   ريبيري:  
ديني  ديني أغيـر  أغيـر 
د  ُأعمَّ لم  د إذ  ُأعمَّ لم  إذ 

فـي طفولتي..  وسـعيد فـي طفولتي..  وسـعيد 
بالصيـام وأداء مناسـك بالصيـام وأداء مناسـك 
للحج وأسـعى  للحجالعمـرة  وأسـعى  العمـرة 

الزلزلة لـ «األنباء»: 
فوجئنا بتغيير طلب 

«طارئة» حريق الجهراء

مريم بندق
أعلن النائب د.يوسف 
الزلزلة ان طلب املوافقة 
الطارئة  ــة  اجللس على 
حلادث حريق «العيون» 
باجلهراء تضمن عبارة: 
ــة بعد  «ان تعقد اجللس
التحقيقات  االنتهاء من 

التي جتري اآلن».
ــة  ــال د.الزلزل وقــ
ــاء»: فـوجئنا  «األنب لـ 
على  ــر  تغيي ــال  بإدخ
ــاء عبارة  ــب وإلغ الطل
ــن  م ــاء  االنته ــد  «بع
ان  واكد  ــات»  التحقيق
ــت  ــوة مت ــذه اخلط ه
ــا فعرفنا ان  دون علمن
ــة  البعض يريدها جلس
استعراض على حساب 

مصيبة الكويت.

التفاصيل ص١٣

التفاصيل ص١٣


