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صاحب السمو استقبل رؤساء تحرير الصحف المحلية وشدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية

األمير :لم يسبق أن عشنا بمهاترات هذا س ّني وهذا شيعي
فك ّلنا كويتيون تجمعنا األخوة والمحبة والتآزر والتآخي

فواز خالد المرزوق

أكد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد
أن «الشعب الكويتي ُجبل على التعايش السلمي
والتآخي ولم يس���بق أن عشنا باملهاترات ومنيز
هذا سني وهذا شيعي ،بل تعايشنا جتمعنا األخوة
واحملبة».
وحتدث صاحب الس���مو في لقاء مع رؤساء
حترير الصحف احمللية أمس قائال :حينما قرأت
الصحف خالل الفترة الس���ابقة ورأيت التراشق
الطائفي حزنت ،مش���يرا إلى أن بلدنا صغير وال
يحتمل الفرقة والتخاطب بعبارات من شأنها أن
تف���رق وحدتنا وتآزرنا الذي امتد عبر س���نوات
طويلة ،ودعا سموه وسائل اإلعالم إلى أخذ احليطة
واحلذر واالبتعاد عن كل شيء يسيء إلى وحدتنا
ومتاس���كنا وأال نعطي أعداءنا العذر في اختراق
وحدتنا الوطنية ،مشيرا إلى أننا نعيش في محيط
يغلي وعلى اجلميع التمسك بوحدتنا الوطنية.
وقال سموه« :أقسم باهلل العظيم إنني مؤمن
بحرية الصحافة وأعشق الدميوقراطية ونحمد اهلل
على هذه النعمة التي نعيش بها» .وخاطب سموه
الزمالء قائال« :ال نشكك في والئكم وحرصكم على
املصلحة العامة ،ولكن ال نريد أن تكون وس���ائل
اإلعالم معول هدم بس���بب حرية الصحافة التي
ننع���م بها ونؤمن بها ،لذلك أمتنى أال تخس���روا
بلدكم» .واستشهد سموه بـ «املوقف املوحد للشعب
الكويتي عام  1990والدول التي وقفت كلها معنا
نتيجة للعالقات اجليدة التي جتمعنا بها ،ولكن
هناك من أصبح يسيء للحكام والدول املجاورة».
وتطرق سموه إلى العالقة بني احلكومة ومجلس
األمة قائال« :احلكومة لم تأخذ فرصتها لكي تعمل
وتقدم ما لديها ،والوزراء ال يس���تطيعون العمل
خالل  3أشهر وهي متثل عمر احلكومة احلالية»،
متس���ائال« :فكيف تقدم االستجوابات خالل هذه
الفترة احملدودة؟!» وأشاد سموه مبواقف األغلبية
النيابية التي بدأت تتفهم بعد أن قدمت احلكومة
اخلطة اخلمسية وستلتزم بتنفيذها .وقبل نهاية
كلمته جدد سموه تأكيده على ضرورة نبذ ومحاربة
الطرح الطائفي وجتاهل كل طرح من شأنه أن يسيء
إلى وحدة الصف الكويتي ،وقال سموه« :حتملوني
إذا قس���وت عليكم ،ولكن الكويت أعز شيء ،فال
تخذلوني ألن اإلعالم مهم وله دور كبير».

مشاركون في اللقاء
شارك في اللقاء وزير النفط ووزير
اإلعال م الشيخ احمد العبداهلل ورئيس
مجلس اإلدارة واملدير العا م لـ«كونا»
الشيخ مبارك الدعيج ورئيس جمعية
الصحافيني الكويتية احمد يوس���ف
بهبهاني وحضر املقابلة أحمد فهد الفهد
مدير مكتب صاحب السمو األمير.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا نائب رئيس التحرير الزميل فواز خالد املرزوق

جانب من لقاء صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع رؤساء حترير الصحف احمللية أمس

حزنت حينما قرأت التراش�ق الطائفي في وس�ائل اإلعالم فنح�ن نعيش في محيط يغلي وعلى الجميع التمس�ك بوحدتنا الوطنية
أقسم باهلل العظيم إنني مؤمن بالحرية وأعشق الديموقراطية وال أشكك في والئكم ولكن ال نريد أن تكون وسائل اإلعالم معول هدم
نتذكر موقفنا الموحد عام  1990والدول التي وقفت معنا بسبب عالقتنا الجيدة بها ولكن هناك من أصبح يسيء للحكام والدول المجاورة
الحكوم�ة الحالي�ة لم تأخ�ذ فرصتها لكي تعمل ولم يمض عليها س�وى  3أش�هر فكي�ف تقدم لها االس�تجوابات؟!
الشبكة اإلرهابية :وجه سموه الشكر لرجال وزارة الداخلية لتمكنهم
وبسرعة فائقة من الكشف والقبض على الشبكة اإلرهابية.
س�عيد بلقائكم :قال س���موه :هذا اللقاء بناء على طلب مني وأنا
سعيد بأن أجمعكم وأكون معكم.
رمضان املبارك :قدم سموه التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان
املبارك س���ائال املولى ع���ز وجل ان يعيده عل���ى االمتني العربية
واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
حريق اجلهراء :عزى سموه الزمالء رؤساء التحرير بضحايا حريق
منطقة «العيون» في محافظة اجلهراء س���ائال املولى عز وجل ان
يحتسبهم مع الشهداء والصديقني وأشاد سموه بأداء وزارات الدولة
التي تعاملت مبسؤولية مع احلادث االليم.
تطبيق القانون :شدد سموه على ضرورة سيادة القانون وتطبيقه
وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص واحلفاظ على صيانة الوطن.

فوض الحكومة بدراسة «الحلول» النيابية ووافق على قانون العمل
المجلس ّ

الزلزلة لـ «األنباء» :مجلس الوزراء يعتمد االثنين
«المسرحين»
 7تعديالت أساسية على قرار
ّ

«األنبـاء» تنشر صـور معاينـة «النيابة»
لمسـرح جريمـة حريق «العيـون»
بمشاركة المعرس المنكوب

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

فوض مجل���س األمة أمس
احلكومة بدراس���ة التوصيات
التي قدمها ن���واب واملتعلقة
مبعاجلة أوض���اع الكويتيني
املسرحني من القطاع اخلاص
ّ
وتقدمي تقرير للجنة املالية في
اجتماع يعقد االثنني املقبل.
وقالت النائب د.روال دشتي
لـ«األنباء» ا ن احلكومة ستوافق
على التوصية الثانية واخلاصة
برفع أسماء املسرحني من قائمة
الرئي��س جاس��م اخلرافي ف��ي حديث م��ع د.روال دش��تي ومحمد املطير
(هاني الشمري)
ومتابعة من الشيخ أحمد الفهد
املتخلفني عن س���داد األقساط
مبتابعة «املركز ي» .إلى ذلك أعلن النائب د.يوسف الزلزلة ا ن مجلس الوزراء سيوافق على
ادخا ل  7تعديالت اساس���ية على قرار ه بشأ ن معاجلة قضية املسرحني في جلسته االثنني
املقبل وتشمل :صرف بد ل التعطل ملدة سنة كاملة ،احتساب املستحقني للصرف اعتبارا من
 ،2008/8/1شمو ل املسرحني اجلدد وعد م وضع تاريخ نهائي الستحقاق بد ل التعطل ،احتساب
البد ل على اساس  %60من الراتب املشمو ل بالعالوات يضاف اليه دعم العمالة ،صرف بد ل
التعطل للمستقيلني ،تأجيل قضايا الضبط واالحضار على املواطنني املسرحني واملستقيلني
حتى متكنهم من تسديد مديونياتهم ،العمل على إيجاد الوظيفة املناسبة لهم في احلكومة
او القط���اع اخلاص .ووافق املجلس على قانو ن العمل في القطاع األهلي في مداولته األولى
وأرجأ التصويت على املداولة الثانية حلني تقدمي اللجنة الصحية البرملانية تقريرا تكميليا
عن التعديالت احلكومية والنيابية للتصويت عليها في د ور االنعقاد املقبل.التفاصيل ص - 6ص8

الثاني ص5
العقد الثاني
ف�ي العقد
لمواطن ف�ي
وفاة كويتي�ة
حالة وفاة
أول حالة
أول
ص5
الخنازير» لمواطن
بـ«إنفلونزا الخنازير»
كويتي�ة بـ«أنفلونزا

جانب من معاينة النيابة ملسرح اجلرمية

أهـال�ي ضحـايا حريـق
نثمن
«العيـون»لـ«األنباء»ّ :
مكرمة سمو األمير وتعزية
س�موه لنا مص�در فخـر
مصـدر أمني لـ «األنبـاء»:
المتـهم�ة «ن.ع» تحاول
االنتحـاربضـربرأسهـا
ف�ي الحائط ع�دة مرات
وتقط�ع ش�رايين يده�ا
الجه�ود مس�تمرة لضبط
الس�ائق اآلس�يوي ال�ذي
َّ
أق�ل المتهمـة من مكـان
الجريمــة إلى منـزلـهـا
التفاصيل ص12 - 10

