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Al-Anbaa Friday 9th October 2009 - No 12049 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 20 من شوال 1430 ـ 9 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

«الداخلية والدفاع»: شمول األفراد بامتيازات نهاية الخدمة.. و«التعليمية» تجّرم أولياء األمور مانعي أبنائهم من الدراسة.. ودميثير يؤكد: إلغاء الديموقراطية ليس من صالح أحد وال مبرر للحل إذا واجهت الحكومة االستجوابات

(هاني الشمري)أعمدة الدخان تتصاعد من احلريق الهائل الذي نتج عن احتراق محطة حتويل الدعية وفي االطار وزير الكهرباء د.بدر الشريعان يتفقد املوقع

الشـريعان: خطأ بشـري وراء احتراق محطة تحويل الدعيةمعصومة لـ «األنباء»: رأي «الدسـتورية» الفيصل  في الحجاب«التنمية واإلصالح» والصواغ لحظر التعامل مع الكيان الصهيوني

سامح عبدالحفيظ ـ دارين العلي
فيما أجنزت ٣ جلان برملانية 
مجموعـــة مـــن االقتراحات يوم 
أمس، قررت جلنة شؤون التعليم 
ضم وكيل وزارة التعليم العالي 
عضوا في املجلس األعلى للتعليم 
العالي ومجلس إدارة معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، وأقرت اللجنة 
تعديل قانـــون التعليم اإللزامي، 
حيث ســـيعاقب ولي األمر الذي 
سيســـمح بانقطاع ابنه أكثر من 
١٥ يوما عن الدراسة دون أسباب 
باحلبس شهرا أو دفع غرامة ٥٠٠ 
دينار، كما أقـــرت اللجنة قانون 
«العلم» الـــذي ينظم عملية رفع 

العلم على املنشآت اخلاصة واحلكومية. من جانب آخر، كشف رئيس 
جلنة الداخلية والدفـــاع النائب د.جمعان احلربش عن توجه أعضاء 
اللجنة لتقدمي تعديل على قانون إنهاء خدمات العســـكريني اخلاص 
بتحديد مكافآت الضباط املتقاعدين، ويقضي هذا التعديل بتخصيص 

٧٥٪ من إجمالي الراتب وليس من الراتب األساسي كراتب تقاعد.
وأوصت اللجنة بشأن شمول األفراد العسكريني بهذه االمتيازات، 

خاصة امتيازات نهاية اخلدمة وعدم اقتصارها على الضباط.
ولفت د.احلربش الى ان اللجنة ســـترفع أولوياتها عقب اجتماعها 

األسبوع املقبل الى جلنة األولويات البرملانية.
مـــن جانبه، رفض النائب خلف دميثير تصريحات النائب د.وليد 
الطبطبائي بشأن حل مجلس االمة، وقال دميثير ان إلغاء الدميوقراطية 
ليس من صالح أحد وال نعرف ما يخبئه القدر إذا كان هناك حل غير 
دستوري، مضيفا أنه إذا واجهت احلكومة االستجوابات وتعاملت معها 

وفق القنوات الدستورية عندئذ ال يوجد مبرر للحل الدستوري.
من جهتها، تقدمت كتلة التنمية واإلصالح والنائب فالح الصواغ 
باقتراح بقانون مع منحه صفة االســـتعجال بشأن حظر التعامل مع 
الكيان الصهيوني. ولم تهدأ بعد الدوائر التي أحدثتها فتوى «األوقاف» 
بخصوص حجاب املرأة أيا كانت، فقد أكدت النائبة د.معصومة املبارك 

ان الفتوى مجرد رأي وليست ملزمة قانونا.
وقالت، في تصريح خاص لـ «األنباء»، ان رأي احملكمة الدستورية 
هو الفيصل وامللزم في تلك اإلشكالية، مضيفة أنه: متى ما قال القضاء 
كلمته فعلينـــا ان نخضع لها، ولفتت د.معصومـــة الى ان الضوابط 
الشرعية تشـــمل اللباس وأمورا أخرى. وأضافت أنه إذا كانت رغبة 
البعـــض ان يأتي رأي احملكمة يوافق توجها معينا، فإن ذلك ال يحول 

دون االلتزام مبا تقرره احملكمة ألنها هي فقط جهة االلزام.
من جهـــة ثانية، تعرضت محطة حتويل الكهرباء للســـفارات في 
الدعية الى االحتراق بعدما اجريـــت لها أعمال الصيانة، مما أدى الى 
قطع الكهرباء عن الدسمة والشعب والدعية وأجزاء من املنصورية، مما 
اضطر الوزارة الى عزل احملطة التي تعمل بقدرة ١٣٢ كيلو ڤولت عن 
الشبكة إلعادة التيار الى املناطق املتضررة عبر االستعانة باحملطات 
األخرى العاملة على الشبكة. وأكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أنه ســـتتم محاسبة املتســـببني في احلادث بعد فتح حتقيق ملعرفة 
املالبســـات. وقال ان األسباب األولية تشـــير الى وجود خطأ بشري 

سبب هذا االحتراق.

الغانم: قرار «فيفا» فرصة للخروج من النفق

الطاحوس: لن نقبل بعدم تجنيس البدون

اعتبر النائب مرزوق الغامن أن قرار االحتاد 
الدولي (فيفا) األخير ُيعد فرصة ذهبية للخروج 
من املأزق الرياضي وإنهاء شبح التأزمي داعيا 
كل األطراف الرياضية إلى التعاون وتطبيق 
القوانني. وقال الغامن إن هناك جمعية عمومية 
سُتدعى ومن واجب جميع األندية احلضور 
واملصادقة على النظام األساســــي وبالتالي 

نخرج من هذا النفق. وشدد على ضرورة تطبيق القانون، مبينا أن 
هناك كتابا واضحا من «فيفا» يؤكد أن اللوائح والقوانني الدستورية 

احمللية تتوافق مع اللوائح الدولية.

أكد النائب م.خالد الطاحوس ان اعضاء 
اللجنة التشـــريعية صوتوا على احلقوق 
املدنية للبدون مع احالة اي قانون مختص 

بالتجنيس الى جلنة الداخلية والدفاع.
وبـــني الطاحـــوس انه مت اخـــراج بند 
التجنيس من مقترح احلقوق املدنية لكي 
يعطى البدون جميع حقوقهم وقال ان املطالبة 

بالتجنيس جانب آخـــر ندعمه وندفع باجتاهه. وأوضح انه لن 
يقبل بعدم جتنيس البدون، مشـــيرا الى ان كتلة العمل الشعبي 

قدمت اقتراحا بتجنيس من شاركوا في احلرب.

بن ٢٥ إصابة بالمدارس وطالبات «بنت الحارث» تغَيّ

األزهر يرفض موقف طنطاوي من النقاب
القاهرة ـ رويترز:  قال املجلس األعلى لألزهر أمس ان النقاب مســـموح 
به فـــي املعاهد األزهريـــة وجامعة األزهر في وجود الرجـــال ناقضا بذلك 
قول رئيســـه شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي انه لن يسمح بالنقاب في 

مؤسسات التعليم األزهري.

الصدر: انتخابات تمهيدية قبل االنتخابات البرلمانية

المنطقة تترقب نتائج القمة السورية -  السعودية

بغدادـ  د.ب.أ: يتوجه أنصار التيار الصدري 
في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر الى صناديق االقتراع منتصف الشهر 
اجلاري لإلدالء بأصواتهم في انتخابات متهيدية 
الختيار مرشـــحي التيار خلوض منافســـات 
التي ســـتجرى  البرملانية  العامة  االنتخابات 

بالعراق في ١٦ يناير املقبل والتي سيخوضها 
ضمن قائ مة االئتالف الوطني العراقي بزعامة 
املجلس االسالمي االعلى. وقال التيار «ان عدد 
املتنافسني في االنتخابات التمهيدية بلغ ٨٥٩ 
مرشحا ســـيخوضون االنتخابات في اجواء 

دميوقراطية». 

دمشق ـ هدى العبود والوكاالت
أنهى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز في دمشق أمس زيارة لم الشمل العربي 
بحسب احملللني، مؤكدا والرئيس السوري بشار 
األســـد عزمهما «إزالة جميع العوائق واستمرار 
التنسيق» بني بلديهما. وبانتظار مفاعيل الزيارة 

علـــى القضايا التي تناولتها ومن بينها القضية 
الفلسطينية وامللفان اللبناني والعراقي والوضع 
في اليمن، عالوة على العالقات الثنائية، اعتبر 
مراقبـــون ان الزيارة ســـتكون نقطة حتول في 
خارطة العالم العربي لوضع «استراتيجية عربية 

تغير األوضاع املهترئة».  

مريم بندق
كشفت مصادر تربوية مســـؤولة ان وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي اكتشفت عند تفقدها 
ثانوية رابطة بنـــت احلارث في اجلهراء صباح 
أمـــس عدم دوام الطالبات باســـتثناء ٥ طالبات 

من أصـــل ١١٠٠ طالبة والالتي اضطررن للعودة 
الى منازلهن مرة أخـــرى. من جهته أعلن وكيل 
وزارة الصحة املساعد د.خالد السهالوي وجود ٢٥ 
إصابة بإنفلونزا اخلنازير خالل األسبوع احلالي 

في املدارس احلكومية واخلاصة.

لجنة العمداء:  انتخابات 
الجامعة األحد

 بيان عاكوم
أوصت جلنة العمداء في 
جامعة الكويت خالل اجتماعها 
صباح أمس برئاسة عميد 
كلية التربية ومدير اجلامعة 
بالوكالـــة د.عبدالرحمـــن 
األحمد بإجراء االنتخابات 
الطالبية في موعدها بعد غد 
«االحد» دون تأجيل،شريطة 
توافر اإلجراءات االحترازية 
املطلوبـــة للوقاية من وباء 

إنفلونزا اخلنازير.

«المحرومون من الوطن» منحوا األلمانية 
هيرتا مولر «نوبل لآلداب ٢٠٠٩»

عواصم ـ وكاالت: وأخيرا انتصرت «نوبل لآلداب».. للشعر ولو 
بشكل جزئي، فبعد غيابها عن عالم الشعر والشعراء لـ ١٣ عاما منحت 

اجلائزة أمس للشاعرة والروائية األملانية هيرتا مولر (٥٦ عاما) والتي 
عكست في أشعارها وكتاباتها حياة احملرومني من الوطن واملطاردين 

سياسيا واشتهرت بأعمالها األدبية التي نقلت ظروف احلياة القاسية 
في رومانيا إبان حكم الديكتاتور الروماني نيكوالي تشاوتشيسكو.

ووصـــف رئيس رابطة جتـــار الكتب األملانية مولر بأنهـــا «واحدة من أعظم 
األصوات عندنا وهي تتسم بالقوة والرقي». ومولر هي املرأة رقم ١٢ التي حتصل 
على جائزة نوبل لآلداب، وهذه هي املرة الـ ١٣ التي يتم فيها تكرمي شخص ميثل 
األدب من الدول الناطقة باألملانية. وتتحدر عائلة مولر من أقلية تتحدث األملانية 

في رومانيا وقام الشيوعيون الرومانيون بترحيل والدتها الى معسكر اعتقال في 
االحتاد السوفييتي بعد عام ١٩٤٥ وقبل سقوط جدار برلني بعامني فرت مولر إلى 

أملانيا الغربية عام ١٩٨٧.

وزير الماليـة: الكـويت 
من أكبر الدول اسـتثمارًا 
للعقار في بريطانيا     ص٢٦

أخطـاء بريئـة تنـذر بتفجير قضايـا بين 
ص٢٦ الوسـاطة   وشـركات  الوسـطاء 

تأسيسية بنك وربة ١٩ نوفمبر المقبل وتوقعات 
بانتهاء تخصيص األسـهم ٢٨ الجـاري      ص٢٩

مصطفى الشمالي

مرزوق الغامن

م.خالد الطاحوس

 «إعادة الهيكلة» يوّفر وظائف  
لذوي االحتياجات الخاصة    ص٢

ـة
ـول

قيل

بقلم صالح الشايجي    ص٣٩

التفاصيل ص٧

التفاصيل ص٩ التفاصيل ص٤ و٥و٤٠

التفاصيل ص٣٣

التفاصيل ص٣٤

التفاصيل ص٣٧

التفاصيل ص٥

٧٥٪ من إجمالي الراتب .. معاش تقاعدي للعسكريين

شيخ األزهر

أثرياء وّدعوا طائراتهم 
ويخوتهم ومضيفاتهم.. 

بالدموع    ص٤٠
التفاصيل ص٣٢

التفاصيل ص٣٤


