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Al-Anbaa Monday 5th October 2009 - No 12045 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 16 من شوال 1430 ـ 5 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

االجراءات االحترازية ضد إنفلونزا اخلنازير شملت مطاعم اجلامعة

د.موضي احلمود تعقم  يدها خالل جولتها
في احدى املدارس أمس

العبدالهادي لـ «األنباء»: اقتراح بقانون يقّر في دور االنعقاد المقبل بعد أن  يرفع إلى «تشريعية األمة» لصياغته قانونيًا ليحال إلى «المرافق العامة» التي تبحثه بحضور الحكومة

بلديات المحافظات: ٧ منتخبون و٥ بالتعيين

(فريال حماد)مجموعة من العمال املضربني «أوالد النيل» يستغيثون بوزير الشؤون

(أحمد باكير)

التجديد للمخالفين المسجلين على العقود الحكومية
بشرى شعبان

من جديد تظاهر عمال ٣ شركات في مواقف مجمع الوزارات 
احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم ملدة ٦ شهور. واعلن وكيل 
وزارة الشـــؤون محمد الكندري عن فتـــح باب التجديد للعمالة 
املسجلة على ملفات الشركات ذات العقود احلكومية بغض النظر 
عن وجود مخالفات مسجلة على ملفات هذه الشركات. وبّني ان 
مشكلة العمالة التي اضربت امس ُحلت مباشرة بإلزام اصحاب 
الشـــركات بدفع الرواتب املتأخرة فورا ســـواء «كاش» او عبر 
التحويل للبنوك ومنحها ١٥ يوما لتعديل اوضاع ســـكن العمال 

وتوقيعهم على تعهد بهذا اخلصوص.

ال رجعة عن عدم االعتراف بـ«الثانوية» الصادرة من «المسائي»

الحمود لـ «األنباء»: سنقبل الطلبة العائدين 
من المدارس المسائية العربية بـ«الحكومية»

مريم بندق
اكدت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي 
انه  د.موضي احلمود 
ال رجعة عن قرار عدم 
االعتراف بالشهادات 
الثانوية  الدراســـية 
الصادرة عن املدارس 
العربيـــة اخلاصـــة 
وقالـــت  املســـائية. 
الوزيرة في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان 
املـــدارس احلكومية 

مفتوحة لتســـجيل الطلبة الراغبـــني في ذلك من املقيدين 
اآلن بهذه املدارس. وأضافت أن التسجيل سيكون بحسب 
رغبة الطالب وسلم االعمار املعمول به في الوزارة سواء في 
التعليم الصباحي أو املسائي او املنازل. وطمأنت احلمود 
الطلبة بأن كل الطلبة الكويتيني املســـجلني اآلن باملدارس 
العربية املسائية باخلارج لهم اماكن في املدارس الثانوية 
الكويتية. على صعيد متصل شـــددت وزيرة التربية على 
عدم استثناء اي طالب من نظم االمتحانات املعمول بها اآلن 
في املدارس، مؤكدة انه ال تهاون في تطبيق لوائح الغياب 
باستثناء الطلبة املصابني بانفلونزا اخلنازير، داعية اجلميع 
الى ان يتقوا اهللا ويكفوا عن ترديد االشاعات التي تهدف 

الى ارباك العام الدراسي.

إسرائيل تزعم علمها بمكان شاليط ولجان المقاومة تستخّف

نذر انتفاضة ثالثة تلوح في سماء القدس: 
«األقصى» ُمغلق ويهود متطرفون يسعون القتحامه

عواصـــمـ  وكاالت: تفجـــرت 
املواجهـــات في محيط املســـجد 
األقصى في القدس احملتلة أمس 
بعد أن اعلنته قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلية منطقة عســـكرية 
مغلقة. ووسط توقعات باندالع 
انتفاضة ثالثـــة احتجاجا على 
استباحة املسجد االقصى املبارك، 
أصيب عشرات الفلسطينيني من 
املعتكفني في املسجد واملرابطني 
على اسواره، جراء اعتداء جنود 

االحتـــالل االســـرائيلي عليهم، 
وجاءت املواجهـــات بعد اعالن 
متطرفني يهـــود عزمهم اقتحام 
احلرم القدسي الشريف للصالة 
واالحتفال مبا يسمى بعيد العرش 

اليهودي.
في ســـياق فلســـطيني آخر، 
زعمت شخصية إسرائيلية أمنية 
رفيعة أن إسرائيل تعرف بدقة أين 
حتتفظ حركة حمـــاس باجلندي 
اإلسرائيلي االسير جلعاد شاليط 

وانها تراقب املكان على مدار الساعة 
في اليوم.

وقال املسؤول االسرائيلي «ولو 
تريد إسرائيل املغامرة لكانت داهمت 
املـــكان، وما مينعها مـــن محاولة 
إطالق ســـراحه بالقوة العسكرية 
هو اخلوف من أن ميسه سوء»، اال 
ان جلان املقاومة الشعبية استخفت 
بالتصريـــح معتبرة أنه لو كانت 
إسرائيل تعرف مكانه لقتلته حتى 

ال تدفع ثمن حتريره.

قوات االحتالل تعتدي على فلسطينيات ملنعهن من دخول احلرم الشريف في القدس احملتلة أمس     (رويترز)

الشيشان.. جوهرة القوقاز 
تطوي صفحة الحرب وتفتح قلبها للحياة

ص٢٣

الرئيس الشيشاني رمضـان 
قـديروف لـ «األنـبـاء»: اآللة 
اإلعالميـة المعـادية لروسيا 
صّورت الحـرب على أنها ضد 
المسـلمين ولم تكن أبدًا كذلك

مدير عام اإلدارة العامة لخفر السواحل 
العميد جاسم الفيلكاوي لـ «األنباء»: 

الكويت لم ُتسَتهدف من 
الجماعـات اإلرهــابيــة 
منـذ  البحـر  طريـق  عن 
زوال الحكـم الصـّدامـي

الحـدود البحرية للكويت محسـومة مثلما هي 
لفرض  البحرية  دورياتنا  وتواجد  البرية  الحدود 
السيطرة على المياه اإلقليمية ولتثبيت الحدود

ص٢٤ و٢٥

«التشريعية» أقرت تجنيس ٢٠٠٠
واعتبار نصف القرض اإلسكاني منحة

سامح عبدالحفيظ
في اجتاهات عدة كانت قضية غير محددي اجلنسية (البدون) 

حاضرة في اروقة مجلس االمة.
اول تلك االجتاهات ما اعلن عنه النائب فيصل الدويسان من 
تقدميه طلبا لالمانة العامة موقعا من ٢٤ نائبا لعقد جلسة خاصة 
ملناقشـــة قضية املقيمني في البالد بصورة غير قانونية بتاريخ 

١٠ ديسمبر املقبل.
اما االجتاه الثاني فهو ما كشف عنه النائب علي الراشد وهو 
تقدمي وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد خطة شاملة حلل قضية 

البدون الى مجلس الوزراء.
وطالب الراشد في تصريح صحافي احلكومة بإطالع النواب 
على مضامني تلك اخلطة، متوقعا حل مجلس االمة بسبب قضية 
القروض ومديونيات املواطنني في حال كانت مادة الســـتجواب 

احد الوزراء.
وثالـــث تلك االجتاهات قرار اللجنة التشـــريعية والقانونية 
باملوافقة على االقتراح بقانون في شأن حتديد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية خالل العام احلالي بـ ٢٠٠٠ شخص حيث احالته 

للجنة االختصاص «الداخلية والدفاع».
واقرت «التشـــريعية» ٩ اقتراحات بقوانني تتعلق بالقضية 
االســـكانية اهمها جعل نصف القرض االســـكاني الذي يتسلمه 

املواطن على شكل منحة والنصف اآلخر يسدد على دفعات.
كما وافقـــت اللجنة على توفير الرعاية الســـكنية للمواطنة 
املتزوجة من غيـــر الكويتي، واقرت ٣ اقتراحـــات تتعلق ببدل 
االيجار احدها بزيادته الى ٣٠٠ دينار وآخر بأن يكون ٢٠٠ دينار 
ملن لديه ٣ ابناء ومضى على زواجه ٤ ســـنوات و٢٥٠ ملن لديه ٥ 

ابناء ومضى على زواجه ٧ سنوات.

 بداح العنزي
انفردت بنشره  تأكيدا ملا 
«األنباء» امس بشأن مجالس 
بلديات احملافظات فقد توقع 
رئيـــس جلنـــة املرافـــق في 
النائب ناجي  األمـــة  مجلس 
العبدالهـــادي ان يتـــم اقرار 
املشروع خالل دور االنعقاد 
املقبـــل. وقـــال العبدالهادي 
لـ«األنباء» ان االقتراح سيرفع 
بصفة االستعجال الى اللجنة 
التشريعية متهيدا لصياغته 
قانونيـــا ومن ثم احالته الى 
جلنـــة املرافـــق العامة التي 
ســـتبحث املشروع بحضور 
احلكومة، الفتا إلى ان اللجنة 
ســـتمنح احلكومة ٣ أسابيع 
لتقـــدمي أي تعديـــالت على 
املشـــروع وإذا لم يصل الرد 
فسيتم إقراره من قبل اللجنة 
وإحالته إلى املجلس للتصويت 

عليه. 
املشـــروع  أن  وأوضـــح 
اجلديد يتضمن إلغاء قانون 

البلدية ٢٠٠٥/٥ حيث سيتم 
إنشاء مجلس في كل محافظة 
برئاسة احملافظ وعضوية ٧ 
أعضاء منتخبني وفقا ألحكام 
انتخاب أعضاء مجلس األمة 
ويكون لكل ناخب ٣ أصوات 
مـــع تعيني خمســـة أعضاء 
يعينون مبرســـوم، وبني ان 
مدة املجلس ٤ ســـنوات، كما 
يكون للمجلس جهاز تنفيذي 
بداية يرأسه مدير عام ويعني 
مبرســـوم بناء على ترشيح 
احملافظ، كما يجوز حل املجلس 

مبرسوم مسبب.
ويشــــكل مجلــــس أعلــــى 
للمحافظات برئاســــة رئيس 
مجلس الوزراء أو من ينوب عنه 
ويضم وزراء الداخلية، الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، املالية، 
التنمية، الصحة، واحملافظني، 
وزير األشغال العامة، كما يضم 
ممثال واحدا عن كل مجلس يتم 
اختياره من األعضاء املنتخبني 

باحملافظة.

محمد هالل الخالدي ـ بيان عاكوم ـ محمد المجر
انطلق العام الدراســـي امس في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور 
طالبي كثيف دون خوف او قلق من شبح انفلونزا 
اخلنازير، امني عام اجلامعة د.انور اليتامى وصف 
الوضع في اجلامعة باملمتاز، مؤكدا عدم تســـجيل 

اي اصابة باملرض في اول يـــوم لدوام الطلبة، من 
جانبه هنأ مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي الطلبة 
والطالبات ببدء العام الدراسي ودعاهم الى بذل املزيد 
من اجلهد واملثابرة في حتصيل دروســـهم لتحقيق 
الهدف الذي جاءوا من اجله وهو التزود بالعلم الذي 

ترقى به االمم.

اليوم  الجامعي األول .. ال خوف من إنفلونزا الخنازير

شركة محمد حمود الشايع 
تدخـل فـي شـراكة  مـع  
«ويليامز ـ سونومـا»    ص٣٣

اقتصاديون لـ «األنباء»: البورصة مطالبة بحّث البنوك 
على اإلفصاح عن حجم انكشـافاتها على مجموعتي 
سـعد والقصيبي لدعم الشـفافية والثقـة    ص٣٥

محمد الشايع

التفاصيل ص ٤٢

التفاصيل ص٦و٧

التفاصيل ص ٩ و١٠و١١

موعـدًا الجـاري   ٢٥ يعلـن  البرادعـي 
لزيـارة مفتشـي الوكالـة لموقـع «قـم» النووي 

أفغانستان: مقتل ١٣ أميركيًا  في ٢٤ ساعة    ص٤٢

التفاصيل ص ١٢ و ١٣

العميد جاسم الفيلكاوي

الرئيس رمضان قديروف


