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العبد الهادي يدعو لوقف الدراسة فورًا

في حال تزايد أعداد المصابين بإنفلونزا الخنازير

انقطاع التيار الكهربائي في المجلس عّطل أعمال 3 لجان

سامح عبدالحفيظ
 ادى انقطاع التيار الكهربائي عن مجلس 
األم����ة أمس الى تعطيل عمل 3 جلان برملانية 
وهي املالية واالقتصادية واملرأة والعرائض 

والشكاوى، فضال عن تعطيل نظام البصمة 
ملوظفي األمانة العامة. يذكر ان التيار الكهربائي 
انقطع من الس����اعة العاش����رة الى الس����اعة 

الواحدة.

المطير: نستغرب عدم حضور 
أعضاء »المالية« الجتماعاتها

رفعت جلنة الش����ؤون املالية 
البرملانية اجتماعها احلادي عشر 
واملقرر ملناقش����ة مشروع قانون 
هيئة س����وق املال لع����دم اكتمال 
النصاب، وأب����دى رئيس اللجنة 
النائب محمد املطير استغرابه من 
عدم حض����ور اغلب االعضاء الى 

االجتماع املقرر بهذا الشأن.
وق����ال املطي����ر ف����ي تصريح 
للصحافيني يوم امس ان اللجنة 
رفع����ت اجتماعها لع����دم اكتمال 
النصاب ونحن نأسف لعدم حضور 
اليوم خاصة  االعضاء لالجتماع 
ان االجتماع كان مقررا ملناقش����ة 
قانون من اهم القوانني وسيكون له 
مردود كبير على االقتصاد الوطني 
وس����وق الكويت لالوراق املالية، 
متمنيا على زمالئه االعضاء حضور 
االجتماعات املقبلة املخصصة لهذا 
القانون خاصة في ظل وجود عدد 
القوانني املدرجة على جدول  من 
اعمال اللجنة ولم يتم االنتهاء منها 

حتى اآلن.
وبس����ؤاله عن وجود تقارير 
اقتصادية تؤكد تعافي االقتصاد 
الكويت����ي وجت����اوزه لألزم����ة 

الدستور والقانون،  يتخذ وفق 
وليس وفق الفتوى.

وقال الس���لطان من الناحية 
الشرعية ارتداء احلجاب ملزمة 
به جميع املس���لمات، مؤكدا ان 
التجمع السلفي عند موقفه من 
هذا األمر ألن منصب عضو مجلس 
األمة والية عامة وال يجوز تولي 

املرأة هذا املنصب.
من جانب آخر، استغرب األمني 
العام لتجمع ثوابت األمة النائب 
محمد هايف املطيري ما صدر من 
شيخ األزهر من فتوى ضد النقاب، 
مؤكدا ان ما نسب من تصريحات 
ضد النقاب أمر يخرج على أدب 
العلماء وروح األتقياء. وقال هايف 
ان تصريحات الطنطاوي في هذا 
الصدد ليست أول إثارات شيخ 
األزهر الت���ي عرفت عنه فتاواه 
الشاذة، وغرائبه املثيرة، مبينا 
انه مازال يظه���ر بهذه الغرائب 
التي هي بعي���دة كل البعد عن 
العلم وأهله بني احلني واآلخر، 
معرضا نفسه للفنت، وفتنة الناس 

في دينهم.
وبني هايف ان ما يصدر من 
اليوم  طنطاوي من تصريحات 
الناس بصي���رة ومعرفة  تزيد 
بش���خصية الش���يخ وفتاواه.. 
لنسأل اهلل له الهداية والتقوى 

والورع.

بيان اي مقترحات او معوقات او 
حلول لدى املؤسسة من حيث 
احلصول على اعلى مس����توى 
تشغيل لبيئة عمل آمنة من حيث 
تقليل االخطار واالهتمام بأمن 

وسالمة العاملني باملؤسسة؟
العمير  من جانب آخر قدم 
اقتراحا ع����ن املعاقني جاء فيه 
حرصا على االرتقاء بالقوانني 
املقدمة لرعاية املعاقني والتوسع 
بتقدمي املزيد من اخلدمات خلدمة 
هذه الشريحة املهمة من املجتمع 
وانسجاما مع توجه اقرار قانون 
خاص حلقوق املعاقني يضمن 
معاجلة اوضاعهم املعيش����ية 
واالنسانية والوظيفية لذا اتقدم 
باالقتراح برغبة التالي: برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس 

األمة.

نص االقتراح

أوال: دمج قسط قرض احملفظة 
مع قسط قرض االعاقة. 

ملا كان بنك التسليف يقوم 
حاليا بتحصيل قسط االعاقة 
الراتب  بواقع 10% من اجمالي 
باالضافة الى حتصيل قس����ط 
قرض احملفظة بواقع 90 دينارا 

شهريا.
وحيث يشكل ذلك عبئا ثقيال 
على املواطنني ويحمل ميزانيتهم 
ما ال يطيقونه، لذا نرى ان يتم 
دمج القسطني ليصبح 90 دينارا 
أو 10% من اجمالي الراتب ايهما 
اقل وذلك ف����ي حالة احلصول 

على القرضني.

نعرفه في اإلسالم لكن الضوابط 
الشرعية مصطلح مطاط وقانوني 
بحت يتعلق تفسيره باحملكمة 

الدستورية فقط.
من جهته، قال عضو التجمع 
اإلس���المي السلفي النائب خالد 
السلطان ان حجاب املرأة واجب 
شرعي واحملكمة الدستورية هي 
املعنية بتفسير قانون االنتخابات. 
وأكد النائب السلطان في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الرد الذي 
جاء من قبل دار االفتاء في وزارة 
األوقاف على سؤال هايف بشأن 
الضوابط الشرعية يتعلق بتحديد 
مشروعية ودس���تورية وجود 
النساء في املجلس، مبينا ان من 
يستطيع حسم هذا األمر هو حكم 
احملكمة الدستورية ألن اإلجراء 

الوجه والكفني، ويشترط فيه أال 
يشف حتى ال يرى منه شيء من 
الب���دن، واال يكون ضيقا يصف 
تفاصيل البدن، وأال يكون الفتا 
لنظر الرجال اليها، لقوله تعالى 
)يأيها النبي قل ألزواجك وبناتك 
ونساء املؤمنني يدنني عليهن من 
جالبيهن ذلك ادنى ان يعرفن فال 
يؤذين وكان اهلل غفورا رحيما �  
االحزاب: 59( وهذا من االحكام 
املستقرة في الشريعة االسالمية 
واهلل تعال���ى اعلم، وصلى اهلل 
آله  على نبين���ا محم���د وعلى 
وصحبه وس���لم. وفور صدور 
الفتوى قال رئيس جلنة الظواهر 
السلبية البرملانية النائب فيصل 
الدويسان إن رد األوقاف صحيح 
الذي  اللباس الشرعي  في شأن 

دفعت ملوظفيها؟ يرجى بيان 
ذلك بكشف تفصيلي موضح به 

ما ذكرنا بعدد احلاالت؟
وموقع بيئة العمل مع ذكر 
اكث����ر االم����راض او االصابات 
شيوعا بني املوظفني ان وجدت؟ 
مع تزويدي بجميع املستندات 
والنتائج لتلك االستش����ارات 
والدراسات والتي جرت سواء 
كان����ت على مس����توى مكاتب 
استش����ارية بيئية أو نفسية 
أو مس����ح ميداني احصائي أو 
اي بحوث اخرى؟ وهل يوجد 
لدى املؤسسة برنامج توعوي 
وفحص وقائي ودوري وبشكل 
مس����تمر ومنظم يهتم بصحة 
العامل����ني فيها وللوقوف على 
املهنية  مدى لياقتهم الصحية 
ومدى قدراتهم على استمرارهم 
بأعمالهم املنوطة بهم؟ يرجى 
تزويدي بذلك البرنامج وتاريخ 
بدء العمل به ان وجد؟ كما يرجى 

بذلك؟ ما اخلطوات واالجراءات 
العملية والتي اتخذتها املؤسسة 
للحفاظ على مكتسبات موظفيها 
املالية في  الفروقات  من حيث 
حال نقلهم ال����ى جهات اخرى 
بالنظر الى خالف جدول الرواتب 
ودرجاته����م باملوانئ الكويتية 
واجلهات االخرى؟ ما اخلطوات 
االستشارية العلمية والعملية 
والتي اتخذتها مؤسسة املوانئ 
الكويتية ف����ي موانئها لتقييم 
بيئة العمل احمليطة بها وع لى 
العاملني فيها من حيث عوامل 
املش����قة أو الضرر أو ملوثات 
الهواء او الضوضاء او اي عوامل 
اخرى والتي قد تؤثر سلبا ع لى 

صحة العاملني فيها؟
هل س����جلت حوادث مرض 
او اعياء او اعفاءات طبية من 
االعمال املهني����ة والتحول الى 
االعمال االدارية او اصابات عمل 
نتج عنها تعويض����ات مادية 

هل اللباس واحلجاب الشرعي 
للمرأة املسلمة يعتبر احد القواعد 
واالحكام املعتمدة في الشريعة 
االسالمية، اللذين يجب على املرأة 
الكويتية املسلمة االلتزام بهما 
عند ممارستها حلقها السياسي، 
س���واء كانت مرشحة أو ناخبة 
أو عضوا أو وزيرا، وفقا لنص 
املادة االولى من القانون رقم 17 
لسنة 2005 بشأن تعديل املادة 
1 من قانون رقم 35 لسنة 1962 
في شأن انتخابات اعضاء مجلس 

االمة؟
وقد اجابت الهيئة بالتالي:

يجب على املرأة املسلمة عند 
ظهورها ام���ام الرجال االجانب 
عنها االلتزام باحلجاب الشرعي، 
وهو ما يستر عامة بدنها، سوى 

محمد هايفخالد السلطان

د. محمد العميرد. محمد البصيري

فيصل الدويسان

محمد املطير

مظفر عبداهلل

)متين غوزال(احمد السعدون وناجي العبدالهادي في مجلس االمة امس بعد انقطاع التيار الكهربائي عن املجلس

موظفتان في اللجنة املالية اشعلتا شمعة في مكتبهما بعد انقطاع التيار الكهربائي

ادارة مكافحة  الصالحية لدى 
البح����ري بالزي����ت  التل����وث 
الكويتية؟  املوانئ  مبؤسس����ة 
في حالة االيجاب ما االجراءات 
واخلط����وات الت����ي اتخذته����ا 
املؤسس����ة للتخلص من تلك 
املواد؟ سواء في الوقت احلالي 
السابق؟ وما مدى خطورة  أم 
االحتفاظ بها لدى املؤسسة على 
انتهاء صالحياتها؟  الرغم من 
هل هناك حوادث تسرب لتلك 
املواد املشار اليها سجلت خالل 
فترة وجودها باملؤسسة؟ وما 
االضرار التي نتجت عن ذلك؟ 
هل لدى املؤسسة مستودعات 
تخزين آمنة من حيث مالءمتها 
الوقائية  الس����المة  لش����روط 
واملهني����ة لالحتفاظ مبثل تلك 
املواد وتس����تيفها لديها لالمد 
البعيد؟ ما صحة قيام مؤسسة 
املوانئ الكويتية مبخاطبة الهيئة 
العامة للبيئة بنقل تبعية عمل 
البحري بالزيت  التلوث  ادارة 
الى  لديها مبعداتها وموظفيها 
الهيئة العامة للبيئة؟ في حالة 
االيجاب ما املبررات التي دعت 

املؤسسة الى القيام بذلك؟
العمير: هل سبق  وتساءل 
للمؤسسة ان قامت مبخاطبة 
جهات اخرى لنق����ل موظفيها 
اليها؟ في حالة االيجاب يرجى 
بيان تلك اجلهات؟ والكش����ف 
ع����ن ادارات املؤسس����ة والتي 
الى  تقدمت املؤسس����ة بنقلها 
تل����ك اجلهات؟ وم����ا املبررات 
التي دعت املؤسسة الى القيام 

سامح عبدالحفيظ
أصدر قطاع االفتاء والبحوث 
ب���وزارة االوق���اف  الش���رعية 
والشؤون االسالمية أمس فتوى 
املرأة املسلمة عند  توجب على 
ظهورها امام الرجال االجانب عنها 

االلتزام باحلجاب الشرعي.
الفت���وى ج���اءت ردا عل���ى 
النائب محمد  استفتاء تقدم به 

هايف، حيث جاء فيه:
جاء القانون رقم 17 لس���نة 
2005 بش���أن تعديل املادة 1 من 
القانون رقم 35 لسنة 1962 في 
شأن انتخاب اعضاء مجلس االمة 
وال���ذي ينص باملادة 1 على انه: 
الترشح  »يش���ترط للمرأة في 
واالنتخاب���ات االلتزام بالقواعد 
واالحكام املعتمدة في الشريعة 
االس���المية«، كما قرر في املادة 
2 الغ���اء كل حكم يخالف احكام 

هذه املادة.
فقد اصبح االلتزام بالقواعد 
واالحكام الشرعية شرطا خاصا 
يلتزم مبقتضاه وجوب التزام املرأة 
عند ممارسة حقها في الترشيح 
واالنتخاب مراعاة االحكام املقررة 
في الشريعة االسالمية، وللقطع 
بهذه املسألة يجب اخضاع االمر 
جلهات مختص���ة بإدارة االفتاء 
الش���رعي بوزارة االوقاف، لذا 

يرجى افادتي باآلتي:

العمير  النائب د.علي  وجه 
س����ؤاال لوزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري بشأن مؤسسة 

املوانئ الكويتية.
وتس����اءل العمير: ما صحة 
ورود كتاب الى مؤسسة املوانئ 
الكويتية من قبل وزارة التجارة 
والصناعة مفاده رسالة حتذيرية 
من قبل رئيس صندوق الصداقة 
العربية � الروس����ية وحتذيره 
من منتجات احلديد املستورد 
واملصنوعة من نفايات ومخلفات 
تشرنوبل والتي حتتوي على 
اشعاعات ومواد كيميائية؟ وفي 
حال االيج����اب؟ كيف تعاملت 
الكويتية مع  املوانئ  مؤسسة 
تلك املعلومة والتي وردت اليها 

بالكتاب املشار اليه؟
الى بيان  وقال: باالش����ارة 
الى  املنافيس����ت والذي وصل 
مؤسسة املوانئ الكويتية. هل 
كان مبينا فيه نوع الش����حنة 
املقبلة؟ وبلد القدوم؟ ومصدر 
الشحنة؟ وموانئ التوقف؟ وهل 
كان ذلك قبل وصول السفينة 
ام بع����د وصولها ال����ى موانئ 
الكويت؟ وهل استقبلت املوانئ 
الكويتية التجارية سفنا قادمة 
من جمهورية أوكرانيا أو احدى 
جمهوريات االحتاد السوفيتي 
السابقة حتتوي على منتجات 
من احلديد املستورد خالل سنة 

2005 - 2006؟
ما صحة وج����ود كمية من 
امل����واد الكيميائي����ة املنتهي����ة 

هيئة سوق املال خالل دور االنعقاد 
احلالي ووجود مثالب في بعض 
مواده حت����ول دون ادراجه على 
الس����لطتني قال  جدول أولويات 
املطير: املفترض على اعضاء اللجنة 
الذين صرحوا بهذا االجتاه حضور 
اجتماع اللجنة وابداء رأيهم حول 
القانون خ����الل االجتماع واثناء 
مناقشته ال خارج أروقة اللجنة.

وح����ول مالحظ����ات عض����و 
الزلزلة  النائب د.يوسف  اللجنة 
عل����ى القانون وتأكي����ده في احد 
ان  الصحافي����ة  التصريح����ات 
القانون فيه مثال����ب قال املطير: 
د.يوسف الزلزلة مسجل له داخل 
اجتماعات اللجنة امتداحه وثناؤه 
على مشروع القانون امام اعضاء 

احلكومة.
وبسؤاله عن احتمال استهداف 
بعض اعض����اء اللجنة من خالل 
التغيب ع����ن االجتماعات ارجاء 
القانون، متنى املطير اال يكون هناك 
استهداف من قبل اعضاء اللجنة 
السقاط املشروع او تأخيره، وثقتنا 
اللجنة الزالت موجودة  بأعضاء 

وكبيرة وكلنا ثقة فيهم.

االقتصادية العاملية ومدى صحة 
التقارير قال املطير: نتمنى  هذه 
ان يكون فعال اقتصادنا الوطني 
جتاوز هذه األزمة وهناك مؤشرات 
ايجابية بدأت تلوح في األفق ونأمل 
ان نتعاف����ى من هذه األزمة، الفتا 
الى ان هذا األمر يحتاج الى تنظيم 
ورؤى واستقرار من شأنه ان يعبد 
طريق اقتصادنا احمللي يسير على 

الدرب الصحيح.
وبسؤاله عن بعض تصريحات 
اعض����اء اللجنة املالية حول عدم 
انتهاء اللجنة م����ن اجناز قانون 

طالب النائب ناجي العبدالهادي بوقف الدراسة 
فورا في جميع املراحل الدراسية فيما استمر الوضع 
على ما هو عليه من التزايد املس���تمر في حاالت 

االصابة.
وشدد في تصريح خاص ل� »األنباء« على عقد 
اجتم���اع غير عادي بصفة االس���تعجال للمنطقة 

التعليمية والصحية الت���ي تتبعها املدارس التي 
ظهرت فيها احلاالت حتى يتم اطالع النواب بشفافية 
على ما جتري عليه االم���ور مطالبا كذلك اللجنة 
الصحية البرملانية بضرورة اطالع جميع النواب 
على خطتها وكيفية الترتيبات التي اقدمت عليها 

في هذا اخلصوص.

مظفر تعّرف على مشاكل المحررين البرلمانيين
سامح عبدالحفيظ

عقد مدير إدارة االعالم في 
مجلس االمة مظف���ر عبداهلل 
اجتماع���ا م���ع الصحافي���ني 
ام���س للتعارف  البرملاني���ني 
والوقوف على بعض املشكالت 
التي تواجه الصحافيني في أداء 

عملهم.
وش������دد مظف������ر عل���ى 
انه سيحاول ايجاد احل����لول 
ق���ائال  لت����ل���ك املش�������اكل 
»سأجند نفسي خلدمة وراحة 

الصحافيني«.
واس���تمع إلى ش���رح ألهم 
املشكالت التي تواجه الصحافيني 
ومنها تعامل أفراد احلرس وعدم 
تواف�������ر اجه������زة الف��اكس 
واالتص���االت، مس���تمع��ا إلى 
مقترح بإنش���اء مركز اعالمي 

متكامل.
وشدد مظفر على ضرورة 
التزام جميع الصحافيني بتعليق 
الهوية اثناء فترة وجودهم داخل 

املجلس.

ردًا على استفتاء تقدم به النائب محمد هايف

الس�لطان: حجاب المرأة واجب ش�رعي والمحكمة الدس�تورية هي المعنية بتفس�ير قانون االنتخاب

الدويس�ان: الضوابط الش�رعية مصطلح مط�اط وقانوني بحت يتعلق تفس�يره بالمحكمة الدس�تورية

»األوقاف« تفتي بوجوب ارتداء المرأة المسلمة
الحجاب الشرعي عند ظهورها أمام الرجال األجانب

العمير للبصيري: هل هناك رسالة تحّذر من منتجات 
الحديد المستورد والمصنوعة من نفايات تشرنوبل؟

تعلن �ش��ركة وث��اق للتاأمني التكافل��ي عن بيع 

ع��دد م��ن ال�ش��يارات ال�ش��كراب م��ن خمتلف 

املوديالت باملزاد العلني.

 يف العنوان التايل: 

الري - ق3 - ق�شيمة 1637 - مقابل الأفنيوز 

�شيبداأ املزاد عند ال�شاعة التا�شعة من 

�شباح يوم ال�شبت املوافق 2009/10/10 

على الراغبني يف ال�شراء ح�شور املزاد

لال�شتف�شار: يرجى الت�شال

بال�شيد/ عبدالرحمن �شويدان 

نقال: 97227228 - هاتف: 1866662

داخلي: 130 - فاك�س: 22468310

اإعـالن بيع باملزاد العلني

للتــ�أمـــيــــــن

التكـ�فـــلـــي

هايف: فتوى طنطاوي ضد النقاب شاذة وضمن غرائبه المثيرة وهي  أمر يخرج عن أدب العلماء وروح االتقياء 


