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Al-Anbaa Saturday 3rd October 2009 - No 12043 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 14 من شوال 1430 ـ 3 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 وزيرة التربية ال تمانع في مناقشة المقترح بعد االطالع على القانون أوًال وبحثه من قبل المختصين

 التعليم «مهنة شاقة» بدعم نيابي واسع

  موسى أبو طفرةـ  ماضي الهاجري
  مـــع اقتراب انطـــالق دور االنعقاد 
الثاني مـــن الفصل التشـــريعي الـ ١٣ 
ملجلس االمة في السابع والعشرين من 
الشهر اجلاري ومع حتديد العديد من 
االولويات احلكومية والنيابية والتي 
ستدرج على جدول اعمال املجلس، كشف 
النائب حسني مزيد عن انه بصدد االعداد 
العادة تقدمي اقتراح بقانون لضم مهنة 
التعليم إلى املهن الشاقة وتعديل قانون 
اخلدمة املدنية بهذا الصدد، متمنيا ان 
يأخذ هذا االقتراح صفة االستعجال في 
دراسته باللجنة البرملانية التعليمية 
لســـرعة عرضه على مجلس االمة من 
اجل اقـــراره كون ما يقرب من ٩٥ الف 

معلم ومعلمة يستفيدون منه.
  وقــــال مزيد في تصريــــح خـــــاص 
لــــ «األنباء» ان الدولـــة مازالت ترعى 
التعليم وقد ساهم العديد من القرارات 
في رفع شأن املعلمني وتكرميهم، وما 
احلرص على تدعيم هـــذا االقتراح إال 
ملواصلة االهتمام بهذه املهنة التي يواجه 
املعلمون واملعلمات فيها جهدا بدنيا شاقا 
نظرا لطبيعة عملهم الذي يستحقون 

عليه ان يتم انصافهم بهذا القرار.
  ولفت الى ان هذا املقترح يحظى بقبول 
نيابي واسع وانه سبق ان متت مناقشته 
باللجنة التعليمية في املجلس السابق 
وحظي باملوافقة من قبل الوزيرة السابقة 
اال ان ظـــروف حل مجلس االمة حالت 
دون احالته، متمنيا ان يتم اقراره في 

دور االنعقاد املقبل.

  الى ذلك كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود انه ال 
يوجد ما مينع من مناقشة هذا املقترح اذا 
عرض على اللجان البرملانية املختصة. 
واوضحت د.احلمود في تصريح خاص 
لــــ «األنباء» ان مهنة التعليم من املهن 
املفصلية التي «نقدرها وجنّلها» مستدركة 
بالقول: البـــد اوال ان يتم االطالع على 
القانـــون املقدم واخـــذ رأي املختصني 
وبحثه ملعرفة مدى اســـتفادة املعلمني 

واملعلمات منه.
  من جهته، قال رئيس جمعية املعلمني 
الكويتية عايض السهلي ان اجلمعية 
تســـتعد الطالق حملتها إلقرار قوانني 
جاءت ضمن ميثـــاق املعلم والتي من 
ضمنها اعتبار التعليم من املهن الشاقة 
مع بداية دور انعقاد مجلس االمة وانتظام 

الدوام الدراسي.
  وكشــــف السهلــي فـي تصريـــح 
لـ «األنباء» ان هذه احلملة والتي سيتم 
احلشـــد لها تأتي ألهمية تكرمي املعلم 
واقرار قوانني حمايته وانصافه، موضحا 
ان اعضاء اجلمعية التقوا الوزيرة احلمود 
التي ابدت استعدادها وتبنيها ملثل هذه 
االقتراحات التي تساهم في دعم املعلمني 
وتعزيز مكانتهم. ولفت الســـهلي الى 
ان ٢٠ نائبـــا حاليني ســـبق ان وّقعوا 
على دعم ميثـــاق املعلم الذي قدم لهم 
اثناء حمالتهم االنتخابية، كاشـــفا عن 
ان اجلمعية تعد حشـــد اعالميا البراز 
اهمية اقرار قوانني «ميثاق املعلم»، ومت 

تشكيل جلان مختصة لذلك.

 رئيس جمعية المعلمين لـ «األنباء»: تكريم المعلم يأتي من خالل حمايته عبر اعتبار التعليم «مهنة شاقة» مزيد لـ «األنباء»: ٩٥ ألف معلم ومعلمة ينتظرون اإلنصـاف والبد من تعديل قانون الخدمة المدنية

 أسـعـد صابونجــي:
في  محـرر  أول    كنـت 
جريـدة «الـرأي العام»
  وكانت تصدر «أسبوعية» 
فقط نسخة   ٢٥٠٠   بـ 

   ص ٨ و٩

 إيطاليـا وألمانيا وصربيا وسـاحل 
التأهل  من  تقتـرب  وأميركا  العاج 
واألرجنتيـن   ..٢٠١٠ لمونديـال 
والبرتغال وفرنسا في حاجة لمعجزة

 أوباما لطهران: للصبر حدود

 إيران توافق على إرسال اليورانيوم المخصب لروسيا 
والكونغرس يفرض عقوبات على موردي الوقود لها

 فرنسا تدعو إلطالق سراح الجندي األسير بعد ظهوره حيًا في التسجيل

 دقيقتا ڤيديو لشاليط.. أفرجتا عن ١٩ فلسطينية
 عواصـــم ـ وكاالت: لقاء دقيقتي ڤيديو 
أثبتتا أن اجلندي االسرائيلي جلعاد شاليط 
االسير لدى «حماس» منذ ٣ سنوات مازال 
حيا، أطلقت إسرائيل أمس سراح ١٩ أسيرة 
فلســـطينية بينهن ١٨ من الضفة الغربية 
وواحـــدة وجنلها من قطـــاع غزة في إطار 
صفقة تبادل لإلفراج عن ٢٠ أسيرة تطلق 

األخيرة منهن غدا.

  وإثر تســـلم إسرائيل شـــريط الڤيديو 
اخلاص بشاليط، قال مصدر أمني إسرائيلي إن 
اجلندي األسير ظهر بصوت واضح وبصحة 
جيدة.  من جانبها، دعت فرنسا الى اإلفراج 
عنه وقال وزير اخلارجية الفرنسي برنار 
كوشـــنير في بيان ان «فرنسا تطلق دعوة 
جدية خلاطفي جلعاد شـــاليط الى االفراج 

عنه فورا». 

 عواصمـ  وكاالت: في الوقت الذي وصف 
الرئيس األميركي باراك أوباما مفاوضات 
جنيڤ التي جرت بـــني مجموعة ٥ + ١ 
وإيـــران بـ «البناءة»، حـــذر طهران من 
فرض عقوبات مشددة ان لم تقم بإجراءات 
«ملموسة» وسريعة تعطي األسرة الدولية 
ضمانة بـــأن برنامجها النووي املدني ال 
يشـــكل غطاء حليازة قنبلة ذرية، قائال 
«لقد أعلنا بوضوح أننا سنقوم مبا يجب 
علينا للدخول في حـــوار مع احلكومة 
اإليرانية على أســـاس املصالح املتبادلة 

واالحترام املتبادل، إمنا للصبر حدود». 
في غضون ذلك، صادق مجلس النواب 
األميركي على قانون يفرض عقوبات على 
الشركات األجنبية التي تبيع الوقود إلى 
إيران، في إطار مشـــروع قانون موازنة 
وزارة الطاقة للعام ٢٠١٠. في املقابل، أعلن 
مسؤول أميركي موافقة إيران مبدئيا على 
إرسال القسم األكبر من مخزونها املعلن من 
اليورانيوم املخصب الى روسيا لتحويله 
الى وقود ملفاعل صغير في طهران يستخدم 

ألغراض طبية. 

مواطنًا   ٢٩٩  أسماء 
مدعويـن لمراجعـة
  ديــوان الخدمــة 
٥ ص  غـدًا  المدنية 

 «الخطـوط الوطنيـــة» 
تنطلق لتحط في البحرين 
واألردن  دينـارًا   ٢٥ بــ 
خاليـة  دينـارًا   ٤٣ بــ 
 ١٢ ص  الضرائـب  مـن 

 «الشؤون»: إقفال ملفات أصحاب األعمال نهائيًا 
  إذا استقدموا عمالة ولم يوفروا لها عمًال

 بشرى شعبان
  كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن قيام 
قطاع العمل بالوزارة برفع مذكرة لوزير الشؤون 
د.محمد العفاســـي تتضمن مسودة لعدة قرارات 

هادفة لتنظيم سوق العمل في القطاع االهلي.
  واوضح املصـــدر ان من ابرز هـــذه القرارات 
املقترحة اصدار قرار وزاري يتضمن آلية خاصة 
الســـتقدام العمالة الوافدة مـــن اخلارج وضمان 
اســـتخدامها فعليا داخل سوق العمل، الى جانب 
تغليظ العقوبــات علــى كل صاحــب عمل يستقــدم 

عمالة وال يوفر لها العمل الفعلي.
  واشـــار املصـــدر الى ان اقفال ملفات أصحاب 
االعمال الذين يستقدمون عمالة دون حاجة فعلية 
لها سيكون نهائيا دون اي استثناء، مع مخاطبة 
اجلهات احلكوميـــة املعنية بعدم التعامل مع اي 
صاحـــب ملف مت ايقاف ملفه وان يكون ذلك بعد 
توجيه اخطار باملخالفة ملدة ال تزيد على الشهر، 
وفي حال تالفي املخالفـــة وتعديل وضعه خالل 
الفترة احملددة ال يســـمح لصاحب العمل برفــــع 

تقرير احتياجه للعمالة بعد هذه املخالفـــة. 

 وفاة تاسعة بإنفلونزا الخنازير لفتاة بـ«متالزمة الداون»

 ثّمنت جهود وزارة الصحة وبعض مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة إنفلونزا الخنازير

 «التربية»: استعدادات لتجهيز العيادات الطبية بالمدارس االبتدائية
 مريم بندق

  أكدت وزارة التربية اســــتعداداها لبدء العام الدراســــي 
ومواجهة وباء إنفلونــــزا اخلنازير في املدارس، الفتة إلى 
أن هذه االستعدادات تتم بالتعاون مع وزارة الصحة التي 
قدمت جميع التسهيالت واملستلزمات الطبية لوقاية أبنائنا 
الطلبة من اإلصابة بهذا الوباء داخل املدارس، كما أنها تتم 

بدعم ومباشرة من مجلس الوزراء.
  وانتقدت الوزارة في بيان لها «محاولة البعض التقليل 
من اجلهود املخلصة املبذولة من قبل العاملني على جميع 

املستويات في القطاع التعليمي وعلى رأسهم وكيلة وزارة 
التربيــــة وجميع من هم داخل الوزارة واملناطق التعليمية 

والعاملني في املدارس سواء احلكومية أو اخلاصة».
  واشاد البيان باجلهود التي قدمها هؤالء طوال الشهور 
التي ســــبقت بدء العام الدراسي لتهيئة املدارس والفصول 
الستقبال أبنائنا الطلبة في أول يوم دراسي، مشيرا إلى ما 
قامت به الوزارة من جتهيز ١٢٠ عيادة طبية مبعدل ٢٠ عيادة 
في كل منطقة تعليمية والتي مت تزويدها بكامل التجهيزات 
والهيئة التمريضية، موضحا انه جار التنســــيق حاليا مع 

وزارة الصحــــة لتجهيز العيــــادات الطبية جلميع مدارس 
املرحلة االبتدائية. وأثنت وزارة التربية على جهود وزارة 
الصحة في توفير املستلزمات واملعدات الوقائية، الفتة إلى 
توفيــــر أجهزة قياس درجة احلرارة للطلبة من قبل وزارة 
الصحة وجمعية الصيادلة جلميع املدارس مبا فيها بعض 

مدارس القطاع اخلاص التي حتتاج الى هذا الدعم.
  وكان مجلس الوكالء وافق في آخر اجتماع له يوم األربعاء 
املاضي على تعزيز ميزانيات جميع املدارس بتخصيص مبلغ 

٢٥٠ دينارا لكل مدرسة ملقابلة أي طارئ في هذا الشأن. 

 أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة تاسعة بڤيروس (اتش ١ ان ١) لفتاة كويتية تبلغ من 
العمر ١٤ عاما مصابة مبرض متالزمة الداون والتهاب حاد في الصدر والربو الشعبي.

  وقال مصدر مســـؤول في الوزارة لــــ «كونا» ان الفتاة املتوفاة أدخلت فـــي حالة حرجة الى احد 
املستشـــفيات العامة وأخضعت للرعاية املكثفة بوحـــدة العناية املركزة، حيث أعطيت العالج الالزم 

واألدوية املضادة للڤيروسات لكن املنية وافتها مساء امس. 

 التفاصيل ص١٦ 

 التفاصيل ص ١٦ 

 د.موضي احلمود

 الرئيس األميركي باراك أوباما               (رويترز)

ــلمته حماس إلسرائيل  ــاليط في الڤيديو الذي س  جلعاد ش
ــرز) أمس                (رويت

 عايض السهلي حسني مزيد

ــرات واملعقمات وتخلو من أجهزة قياس احلرارة واألدوية ــتلزمات الطبية التي وصلت املدارس تقتصر على املطه  املس
 (هاني الشمري)   باستثناء البنادول

 إدراج القروض ضمن األولويات يخضع للتصويت
 مريم بندق

  أوضحت مصادر حكومية ان نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
للتنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد سيقدم 
ملجلس الوزراء في جلسته املقبلة التقرير 

شبه النهائي لبرنامج عمل احلكومة.
  هذا، ويبحث املجلس بشـــأن التنسيق 
الستعدادات اجللسة االفتتاحية ملجلس األمة 
لدور االنعقاد الثاني والرؤى حول اختيار 
أمني سر املجلس واملراقب ورؤساء اللجان 
البرملانية. وبشـــأن إدراج القروض ضمن 
أولويات الســـلطتني أوضحت املصادر أن 

التصور األقرب إلى التطبيق أن يحسم ذلك 
بالتصويت عند اعتمـــاد جدول األولويات 
بصيغته النهائية. وأكدت املصادر أن احلكومة 
ستطلب من مجلس األمة استعجال إجناز 
تقرير اللجنة املالية بشأن قانون هيئة سوق 
املال ليتسنى للمجلس التصويت عليه بداية 
دور االنعقاد، خاصة أن احلكومة موافقة على 
بنود القانون، وكذلك التعديالت املقدمة حوله. 
ويبحث املجلس تكليف ديوان احملاســـبة 
برقابة تبرعات اجلمعيات اخليرية بالتعاون 
بني وزارتي الشـــؤون االجتماعية والعمل 

واألوقاف والشؤون اإلسالمية. 

 من الماضي 

 كأس العالم للشـباب 
شهدت ميالد مارادونا 

وهنـري  وباسـتن 
وميسي وأدريانو 

وأغويرو وفيغو 

 نجم السالمية 
المخضرم
   ناصر العثمان:  

 الفوز ببطولة 
  محلية مسك 
  الختام لمسيرتي 
الكروية

 «الحرس الوطني»: التحاق ٧٤٥ من حملة
   الثانوية والمتوسطة بدورة «أغرار» اليوم

 عبدالهادي العجمي
  علمت «األنباء» من مصادر عسكرية مطلعة ان 
احلرس الوطني مدد فترة تسجيل الطلبة الضباط 
من حملة الشهادة اجلامعية حتى ٨ اجلاري، مرجعة 
أسباب ذلك الى ضعف اإلقبال على بعض التخصصات 

التي حتتاج إليها بعض الوحدات العسكرية.
   كما سيلتحق ٧٤٥ من حملة الشهادة الثانوية 
واملتوسطة بدورة أغرار مساء اليوم ملدة ٤ أشهر، 
يتخرج بعدها حملة الثانوية برتبة وكيل عريف 

 التفاصيل ص ٣ واملتوسطة برتبة جندي. 

 ريـو دي جانيـرو تفـوز بسـباق اسـتضافة أولمبيـاد ٢٠١٦        ص٢٠


