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Al-Anbaa Monday 12th October 2009 - No 12052 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 23 من شوال 1430 ـ 12 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 أكدت أن الفتوى بخصوص الحجاب ال تلزم إال من يرتئي األخذ برأي مصدريها من الفقهاء وحّذرت من أنها تستهدف كل المواطنات الكويتيات وليس فقط هي وأسيل .. وتقدمت بتعديل على قانون االنتخابات

 د.روال لـ «األنباء»: نواجه حملة منظمة لالنقالب 
  على مبادئ تأسيس الدولة باستخدام اإلفتاء 

 حوار باسم بني النواب أحمد السعدون ومخلد العازمي ومحمد املطير خالل اجتماع اللجنة املالية أمس 

 الطاحوس للشمالي: حدثتنا من لندن ونرد عليك من الكويت  «تصريحاتك استفزازية.. استعّد.. لقاؤنا قريب والمنصة في انتظارك»

 «التشريعية» : للقضاء حق سحب الجنسية ممن حصل عليها بطريق الغش «المالية» أقّرت معالجة المديونيات ووافقت على قانون هيئة سـوق المال
 حسين الرمضان -  سامح عبدالحفيظ

  شنت النائبة د.روال دشتي 
هجومـــا عنيفا علـــى محاولي 
فـــرض «الفتوى» الصادرة عن 
إدارة االفتاء في وزارة األوقاف 
بخصوص الضوابط الشرعية 
إلى وجود  واحلجاب مشـــيرة 
«حملة منظمـــة لالنقالب على 
مبادئ تأسيس الدولة باستخدام 
االفتاء». وقالت د.دشـــتي في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»: 
يجـــب ان يعـــرف اجلميع ان 
الفتوى ليست موجهة فقط لي 
ولزميلتي د.أسيل العوضي بل 
لكل مواطنة كويتية غير محجبة 
وهي تشـــكل انقالبا على روح 
املجتمع ومبادئ تأسيس الدولة 
مضيفة: انا احترم الفقهاء الذين 
صدرت الفتوى عنهم ولكنها ال 
تلزم اال من يرتئي األخذ برأيهم، 
التعددية واختالف  كما أحترم 
اآلراء ولكن ما يتم طرحه اليوم 
ال يساهم في حل مشاكل املجتمع 
وتقدمه ويتنافى مع األسس التي 
قام عليهـــا مجتمعنا واملبادئ 

الدستورية لبلدنا.
  وتابعت د.دشتي: سنواصل 

مسيرتنا في تعديل كل القوانني 
التي انحرفت عن مبادئ الدستور 
التـــي ارتضاهـــا أجدادنـــا في 
بنـــاء الكويـــت. وأعقبت هذه 
التصريحات قيام د.دشتي بتقدمي 
اقتراح بتعديل قانون االنتخابات 
من خالل اإلبقاء على املادة األولى 
كما هي مع حذف شـــرط إلزام 
املرأة كمرشحة وناخبة بقواعد 

وأحكام الشريعة.
  وامس قفزت قضية معاجلة 
القروض ومديونيات املواطنني 
ألعلى مستوياتها من خالل اعالن 
النائـــب خالد الطاحوس عزمه 
استجواب وزير املالية مصطفى 

الشـــمالي على خلفية القضية 
ذاتها. وقال الطاحوس لـ «األنباء» 
ان الشـــمالي مازال مستمرا في 
تصريحاته االستفزازية وتهميش 
دور النـــواب، ويتلذذ مبعاناة 
الناس، وجاء في احلكومة حتت 
مسمى «ضد إسقاط القروض». 
واضاف: امتنى على الشمالي اال 
يستقيل أو يقال وهو حّدثنا من 
لندن ونحن نرد عليه من الكويت 
ونقول: «استعد.. لقاؤنا قريب 

واملنصة في انتظارك».
  وامس اقـــرت اللجنة املالية 
واالقتصادية ١٠ أولويات واحالتها 
للجنة االولويات البرملانية اهمها: 
مديونيـــات املواطنني وقانون 
الشركات واملناقصات والتأمينات 
االجتماعية واخلطة التنموية.

النائب  اللجنة    وقال رئيس 
محمد املطيـــر ان اللجنة اقرت 
كذلك قانون هيئة ســـوق املال 

واحالته ملجلس االمة.

  من جانبهـــا وافقت اللجنة 
التشـــريعية على منح القضاء 
حق سحب اجلنسية ممن حصل 
عليها مـــن دون وجه حق، كما 
اقرت منح املواطنني الذين تقل 
بيوتهم عن ٤٠٠ متر مربع قرضا 
مبقدار ١٠ آالف دينار مع انشاء 
شـــركات عامة للمدن العمالية 
٥٠٪ من اسهمها لالكتتاب العام 
للمواطنـــني و٥٠٪ مزايدة بني 

الشركات. 

 «الخنازير» ُتغلق ثانوية طاهرة 
بنت الحارث وتجتاح عددًا 

  من المدارس
  علمت «األنباء» من مصدر مطلع انه مت
  إغالق مدرســـة طاهـــرة بنت احلارث 
الثانوية للبنات مبنطقة عبداهللا املبارك 
ظهر أمس بعد اكتشاف إصابة عدد كبير 
مـــن طالباتها بإنفلونـــزا اخلنازير. وفي 
املنطقة نفســـها، تأكدت إصابة ٩ طالبات 
ومعلمة في مدرســـة خولـــة بنت حكيم 
الثانويـــة وفي اإلطار ذاته، مت االشـــتباه 
في إصابة عدد من الطالبات مبدرسة درة 
الثانوية في منطقة الفردوس.  الهاشمية 

 .. وضحية عاشرة للوباء 

  حنان عبدالمعبود
الرسمي باسم وزارة    صرح املتحدث 
الصحة د.يوســـف النصف بـــأن وزارة 
الصحة سجلت الوفاة العاشرة ملريضة 
مصابة بڤيروس إنفلونزا اخلنازير، وبّني 
ان املصابة في العقد الرابع من العمر وكانت 

تعاني من أمراض مزمنة. 

 «حلم» البورصة المسائية.. 
  هل يرى النور؟      ص٢٩ 

 األنباء االقتصاديـة األنباء االقتصاديـة

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة القابضة 
  باسم العتيبي في حوار مع «األنباء»:

ڤاڤاسي  لشـركة  المنتدب   العضو 
«األنباء»:  لــ  الديـن  عـارف  فريد 
لم نعلـن رغبتنـا في زيـادة فوق 
الـ ٤٦٪ في صفقـة «زين»      ص٣٠

 ١٠٪ من الشركات المحلية استطاعت 
الخروج من نفق األزمة بأقل الخسـائر

دفعت  المشـاريع  تنفيذ   بيروقراطية 
العديد من الشركات المحلية للخروج 
إلى األسـواق المجـاورة      ص٣٤ و٣٥  باسم العتيبي

 استنكار واسع لحادثة االعتداء على طبيب «العدان»     ص٦ 

والجمـال   السـحر  مـن  أيـام   ٧ 
عاشها الوفد اإلعالمي  الكويتي 
في سـريالنكا ص ٢٠ و ٢١ 

 مركز السالم التأهيلي جاهز الستقبال معتقلي غوانتانامو 

 أنصار «االئتالفية» يحتفلون بفوزهم وفي االطار وليد الكندري يتلقى التهاني بتفوق «املستقبل الطالبي» 

 لقطتان من شريط الفيديو الذي بثه «تلفزيون الراي» توضحان اعتداء املواطن على «طبيب العدان» 

 (محمد ماهر وأحمد باكير) 

 مركز السالم جاهز الستقبال المراد إعادة تأهيلهم.. والخالد: ال جديد في امتيازات تقاعد القيادات 

 إيران تحتجز ٥ مواطنين دخلوا مياهها اإلقليمية 

  «االئتالفية» و«المستقبل» تتربعان على عرش اتحادي الجامعة والتطبيقي

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص ـ محمد الدشيش
  في ظروف غامضة اختفى ٥ مواطنني كويتيني اثناء قيامهم بالصيد 
ودخولهم املياه االقليمية االيرانية باخلطأ، وما يعزز فرضية احتجازهم 
من قبل السلطات اإليرانية أن عددا من اقارب املواطنني اخلمسة قالوا 
انهم تلقوا رسائل هاتفية من ذويهم تؤكد احتجازهم من قبل السلطات 
االيرانية،  وقد شرعت وزارة اخلارجية بعد تلقيها شكوى رسمية من 

أهلهم في االتصال بالسلطات االيرانية ملعرفة حقيقة احتجازهم.
  من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد ان يكون 
مجلس الوزراء قـــد صدر عنه قرار بتمديد امتيـــازات التقاعد لكبار 
القيادات في املؤسسات العسكرية، مشيرا الى أنه حتى اآلن ال يوجد 
أي قرار بهذا الشأن، ومتى ما صدر مثل هذا القرار عن مجلس الوزراء 
فسيتم اإلعالن عنه. على صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء مساعد الغوينم ان 
مركز السالم أعد بحيث ميكنه استقبال ١٥ شخصا وأنه مزود بكوادر 
متخصصة في علم النفس ورجال ديـــن وأجهزة رياضية وترفيهية 

الستقبال من يراد إعادة تأهيلهم. 

 محمد الخالدي ـ بيان عاكوم  -  محمد المجر ـ سعود المطيري 
   رندى مرعي ـ ندى أبونصر ـ لميس بالل

  كما كان متوقعا لم حتمل انتخابات اجلامعة 
والتطبيقي التي جرت أمس أي جديد، حيث أحكمت 
القائمة االئتالفية من جديد وللعام الـ ٣١ قبضتها 
على مقاعد احتاد طلبة اجلامعةـ  فرع الكويت بعد 
فوزها بـ ٦٠٥٠ صوتا، بينما جاءت «املستقلة» 
ثانية بـ ٤٠١٧ وحافظت «الوســـط» على املركز 
الثالث بـ ١٦٨٠ صوتا. ولم يكن املشـــهد مختلفا 
في «التطبيقي» حيث تربعت قائمة املســـتقبل 
الطالبي على عرش االحتاد للعام الثامن بـ ٣٠٤٥ 
صوتا وبفارق ٦٧٧ صوتا عن املستقلة. وكانت 
االنتخابات قد جرت في هدوء دون أي حوادث 
تذكر وســـط اجراءات احترازيـــة الفتة لتفادي 

اإلصابة بانفلونزا اخلنازير. 

 التفاصيل ص١٢ و٤٧ 

 التفاصيل ص٨ - ١١ 

 د.روال دشتي

 (متين غوزال) 

 التفاصيل ص٣  التفاصيل ص٧ 


