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Al-Anbaa Thursday 8th October 2009 - No 12048 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 19 من شوال 1430 ـ 8 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 الدويسان: مصطلح الضوابط الشرعية مطاط .. السلطان: الحجاب واجب شرعي و«الدستورية» تفسر قانون االنتخابات .. هايف: إحالة تقرير «التشريعية» عن حجاب الوزيرتين وفتوى «األوقاف» إلى المحكمة الدستورية

 حرب فتاوى حول حجاب النائبات 
  وإنفلونزا الخنازير تقتحم المدارس الحكومية

 (محمد ماهر)  طالبات ثانوية رابطة بنت احلارث يغادرن املدرسة بعد االعالن عن اصابة زميلة لهن واالشتباه بإصابة اخريات 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ محمد الخالدي ـ سامح عبدالحفيظ
  فجرت الفتوى التي أصدرتها وزارة األوقاف امس حول وجوب التزام 
املرأة املسلمة باحلجاب الشرعي عند ظهورها امام الرجال األجانب حرب 

تصريحات نيابية من األطراف ذات الصلة بالقضية.
  فتوى «األوقاف» صدرت ردا على استفتاء تقدم به النائب محمد هايف 
قال خالله: هل اللباس واحلجاب الشــــرعي للمرأة املسلمة يعتبر أحد 
األحكام والقواعد املعتمدة في الشريعة االسالمية والتي يجب على املرأة 
الكويتية املسلمة االلتزام بها عند ممارسة حقها السياسي سواء كانت 
مرشحة او ناخبة او عضوا او وزيرة؟ وفور صدور الفتوى قال رئيس 
جلنة الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع النائب فيصل الدويسان ان 
رد األوقاف صحيح في شأن اللباس الشرعي إال ان الضوابط الشرعية 
مصطلح مطاط وقانوني بحت يتعلق تفســــيره باحملكمة الدستورية. 
من جهته، قال عضو التجمع اإلســــالمي السلفي النائب خالد السلطان 
ان حجاب املرأة واجب شرعي ومنصب عضو مجلس األمة والية عامة 
ال يجوز للمرأة توليها واحملكمة الدستورية هي املعنية بتفسير قانون 
االنتخابات. من جهته، قــــال النائب محمد هايف لـ «األنباء» ان صدور 
الفتوى انتفى معه وجود اخلالف او الشــــبهة حول القواعد الشــــرعية 
بالنسبة للنائبات ومخالفتهن للقانون في عدم ارتداء احلجاب. وأضاف: 
نتدارس اآلن مع النواب احالة تقرير اللجنة التشــــريعية السابق حول 
حجاب الوزيرتني، باالضافة الى فتوى األوقاف الى احملكمة الدستورية 
لتدعيم موقف احملكمة امام القضايا املنظورة لديها. من جانبه، قال استاذ 
القانون الدستوري د.محمد املقاطع إن احملكمة الدستورية هي الفيصل. 
من جانب آخر، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية اصابة ١٨ حالة 
بني الطالب بإنفلونزا اخلنازير، فيما أعلنت الوزارة رسميا ظهور حالة 
واحدة فقط لطالبة في ثانوية رابطة بنت احلارث. التكتم الذي مارسته 
الوزارة ادى الى االشتباه بإصابة ٤ طالبات في نفس الفصل الذي تدرس 
فيــــه الطالبة املصابة ما ادى الى اغالقه، األمــــر الذي جعل الوزارة في 

سباق مع الڤيروس الذي يحاول اصطياد الطلبة. 

 «زين»: الطعن بملكية الشركة في نيجيريا كيدي ومغلوط

 العبداهللا: نستهدف الوصول إلى ٤ ماليين برميل يومياً في ٢٠٢٠ ص ٣٣ 

 أسامة دياب
  أكد رئيس مجلس إدارة شركة زين لالتصاالت أسعد البنوان أن ما أثير حول طعن 
شركة إيكويت وايرليس في ملكية «زين» إلحدى أهم عملياتها في نيجيريا إمنا ميثل 
أخبارا مغلوطة وكيدية، وليســــت لها أي تأثير على عمليات «زين» في نيجيريا أو 
غيرها. وأضاف البنوان في تصريح للصحافيني على هامش افتتاح مطعم ســــنيور 
فاسي: ان «زين» كانت قد اشترت صفقتها في نيجيريا قبل ٣ سنوات، إال انه حدثت 
ثمــــة خالفات ترتب عليها مجموعة مــــن القضايا انتهت جميعها لصالح «زين» ضد 
الشــــركة الطاعنة، الفتا الى ان العمليات مستمرة وال تشوبها أي شائبة. من جانبه، 
أوضح نائب رئيس مجموعة اخلرافي بدر اخلرافي أن ما أثير حول عمليات «زين» في 
نيجيريا مجرد إشاعات وتشويش على صفقات «زين» في اخلارج، موضحا ان الشراكة 

مع سليتل أفريقيا مستمرة كما ينبغي وفق العقود املبرمة بني األطراف املعنية. 

 عماد الثاقب: ٦٪ نسـبة 
توزيع األرباح ربع السنوية 
لمحفــظة «بيتـــك» 
ص٣٤ المحلـي  للعقـار 

هاوس»  «غيت  انطالق    
المملـوك لــ «بيـت 
األوراق المالية» رسميًا 
ص٣٥ لنـدن    فـي 

 هـل باتـت صـفـقـة 
«زيــن» الــوقــود 
المـحرك  الوحيـد 
ص٣٢ للـســوق؟ 

  مصفـاة الشـعيبة تغلـق بـرج التقطيـر 
الفراغـي إلجـراء عمليـات الصيانـة 
الدوريـة لمدة شـهر وطاقتهـا تتراجع 
لــ ١٣٠ ألف برميـل يوميـاً    ص٣٣ 

 «بيـت أبوظبـي 
لالستثـمار» تعلن 
البدء فـي أعمال 
البنيـة التحتيـة 
مديـنة  لمشروع 
الهند الترفيهـية

  ص٣٥ 

 المحامـي لبيـد عبـدال:
   القضايا المتعلقة بالحقوق 
والحريات العامة أهم قضايا 
ص٢٤ الكويتـي     الشـارع 

الصليبخات نواف   مختـار 
الواجهة  مشروع  بوشيبة: 
البحرية طال انتظاره ومضخة 
المياه تشـكّل خطراً    ص٣١ 

 مختارون ومناطق 

 أهل القانون 

 حيدر لـ «األنباء»: ٩٠٪ 
من السواحل انخفضت 

ملوثاتها إلى الحدود 
المسموح بها

  دارين العلي
  كشف نائب مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الكابنت 
علي حيـــدر في تصريح 
لـ«األنباء» عن توجه وزارة 
األشغال لزيادة عدد التناكر 
التي تنقـــل مياه الصرف 
الصحي من محطة مشرف 
إلى  بهدف وقـــف ضخها 
البحر للتمكن من إجراء 
عمليات املعاجلة بالشكل 

املطلوب.
  ولفت إلى ان ٩٠٪ من 
الســـواحل التي تضررت 
جراء حادثة محطة مشرف 
قد انخفضت فيها نسبة 
امللوثات الى املســـتويات 
احملددة عامليـــا بناء على 
نتائج مختبـــرات هيئة 
البيئة ومعهـــد األبحاث 
ووزارة األشغال، مشيرا 
إلى ان النسبة املتبقية، اي 
١٠٪ من السواحل، مازالت 
التي  امللوثات  تعاني من 
انخفضت بشكل ملحوظ 
عمـــا كانـــت عليـــه في 

السابق. 

 أميركيان وإسرائيلية 
جائـزة  يحصـدون 
نوبل للكيمياء    ص٤٢

ــريفني ــتقبال خادم احلرمني الش ــد مس ــار األس ــوري د.بش  الرئيس الس
  امللك عبداهللا بن عبدالعزيز     (أ.ف.پ) 

 دمشق تحتفي بخادم الحرمين الشريفين: 
قمة استثنائية في توقيت استثنائي

 دمشق ـ هدى العبود
  استكماال ألسس املصاحلة العربية البينية التي أرستها 
قمة الكويت االقتصادية بداية العام، وصل خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشق امس في 

اول زيارة له منذ توليه مقاليد احلكم في اململكة.
  هذه الزيارة «التاريخيـــة» بإجماع املراقبني، تخللتها 
جلســـة مباحثات مغلقة مع الرئيس د.بشار األسد تلتها 
قمة موســـعة، حضرها كبار املسؤولني السوريني والوفد 
الســـعودي الكبير املرافق خلادم احلرمني. ووسط ترقب 
لنتائج الزيـــارة على كل امللفات العربيـــة املهمة في هذا 
التوقيت احلســـاس، اســـتحوذت العالقات الثنائية على 
اجلزء االكبر من املباحثات إضافة إلى ملفات العراق ولبنان 

 التفاصيل ص٤١ واملصاحلة الفلسطينية. 

 اعتماد الهيكل التنظيمي لـ «المواصالت» خالل أيام
 فرج ناصر

  أكد مصدر مســـؤول بوزارة املواصالت أن ديوان اخلدمة املدنية 
سيعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة املواصالت خالل أيام بعد موافقة 

الديوان على التعديالت التي أدخلتها الوزارة. 

 التفاصيل ص٦ و٧و١١ 


