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Al-Anbaa Thursday 29th October 2009 - No 12069 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 10 من ذي القعدة 1430 ـ 29 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

المحكمة الدستورية تحسم موضوع حجاب النائبات: غير ملزم.. والزلزلة لـ »األنباء«: تعديالت »المعسرين« أمام »المالية« األحد

الحكومة تلوّح بإجراءات حازمة في مواجهة التصعيد 
العدوة العائد بحكم »الدستورية« يكشف عن نيته استجواب الخالد وصفر .. والخرافي يدعوه للتهدئة

الوعالن يقدم استجواباً لوزير األشغال منتصف األسبوع المقبل من 8 محاور

السـعدون: نمهل المحمد  حتى17 نوفمبر  إلقالة وزير الداخلية وإال فالمسـاءلة جاهزة

هايف: حكم اهلل أعظم من حكم »الدستورية« .. وأسيل تردّ : ركز على مطالب المواطنين 

الفهد من ديوان الحربش: لن أترك كرسي »اإلسكان«  قبل حل المشكلة اإلسكانية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز الذي سلمه رسالة خادم احلرمني الشريفني

هبة اخلرافي مع األمير تشالز

األمير تسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين  ص4

سفيرة »مؤسسـة األمير تشالز«  هبة الخرافي أصغر 
سيدة عربية تحصد جائزة اإلنجاز اإلنساني  ص16

السياسية حاليا. وكانت احملكمة الدستورية 
قد رفضت طعن حمد الناش���ي بخصوص 
عدم التزام نائبات باحلجاب. وفور صدور 
احلكم صرح النائ���ب محمد هايف بقوله 
ألسيل العوضي: حكم اهلل اعظم من حكم 
احملكمة الدستورية، وردت عليه د.اسيل 
بالقول: انصح النائ���ب محمد هايف بأن 
يلتفت إلى أمور املواطنني وال يجوز ألحد 
ان يش���كك في احكام احملكمة الدستورية 
اذا كانت عل���ى عكس ه���واه. من جهته، 
أعلن رئيس اللجن���ة املالية واالقتصادية 
د.يوسف الزلزلة ان مكتب املجلس أقر صباح 
أمس تقرير جلنة األولويات املشتركة بني 
احلكومة واملجلس بصفة نهائية على ان يتم 
توزيعه على النواب. وقال د.الزلزلة، في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء«، ان التقرير 
تضمن مشاريع القوانني وتوقيت مناقشة كل 
منها على امتداد اجللسات البرملانية. وكشف 
عن أنه ورد في تقرير جلنة األولويات ان 
على اللجنة املالية تقدمي تقريرها للمجلس 
حول االقتراحات بقوانني املرتبطة بقروض 
املواطنني ملناقشتها في جلسة 17 نوفمبر. 
على صعيد متصل، قال د.الزلزلة انه تقدم 
أمس باقتراح بقانون بصفة االس���تعجال 
لتعديل قانون صندوق املعسرين وستتم 
مناقش���ته في اللجنة املالية األحد املقبل، 
وكش���ف عن ان امليزانية اجلديدة املعدلة 
للصندوق تبلغ مليار دينار. وذكر أنه و4 
نواب آخرين هم النائبان عدنان عبدالصمد 
وناجي العبدالهادي اضافة الى نائبني آخرين 

سيقدمون االقتراح.

من جانبه، أعلن النائب مبارك الوعالن 
عزمه تقدمي استجواب للوزير د.فاضل صفر 
منتصف األسبوع املقبل في 8 محاور موضحا 

ان صحيفة االستجواب قيد الصياغة.
مصادر حكومية مطلعة أبلغت »األنباء« 

استياء السلطة التنفيذية من هذا التصعيد 
السياسي السريع، مش���يرة الى ان األمر 
سيكون قيد البحث والنقاش خالل اجتماع 
مجلس الوزراء املقبل، وموضحة ان األمور 
قد تفضي إلى اجراءات ليست في احلسابات 

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

بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء مراسم 
افتتاح دور االنعقاد اجلديد ملجلس األمة، 
حمل يوم أمس زخما سياسيا في اكثر من 
اجتاه. االنطالقة كان���ت من قصر العدل، 
حيث أصدرت احملكمة الدستورية قرارها 
 بقبول طعن النائب خالد العدوة في الدائرة 
ال� 5 وبطالن عضوية د.بادي الدوسري مع 

احلكم برفض جميع الطعون األخرى.
العدوة وفي أول تصريح له اعلن نيته 
استجواب وزير البلدية واألشغال د.فاضل 
صفر ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، 
فيم���ا طالبه رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي بأن يب���دأ بداية باجتاه اإلصالح 
واالستقرار والتهدئة ومعاجلة املوضوعات 
بحكمة، وأكد العدوة ان مواقفه ستكون مع 
املعارضة مدلال على ذلك بعقده اجتماعا مع 
اعضاء كتلة العمل الشعبي في مكتب النائب 
أحمد السعدون مبجلس األمة. ولم يتوقف 
األمر عند هذا احلد، حيث خرج السعدون من 
مكتبه متوجها الى منصة الصحافة، وأعطى 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مهلة حت���ى 17 نوفمبر املقبل ليقيل وزير 
الداخلية »سنقدم استجوابا للخالد من محور 
واحد حول إخفائه معلومات عن النواب« 
في إش���ارة الى قضية اللوحات اإلعالنية. 
وأشار السعدون الى أن النية كانت تتجه 
لتقدمي استجواب وزير الداخلية في جلسة 
االفتتاح، اال ان الكتلة ارتأت تأجيله حتى 

ال يتعارض مع جلسة القروض.

الشيخ أحمد الفهد متوسطا النواب خالد السلطان ود. جمعان احلربش وعبدالرحمن العنجري وعدنان املطوع ومرزوق الغامن خالل اللقاء مع أبناء الدائرة الثانية 
في ديوان احلربش في الصليبخات بعد زيارته للمنطقة أمس

رحـالت   3 تطلـق  »الجزيـرة« 
أسـبوعيًا إلى الالذقية بدءًا من 
ص35 المقبـل  ديسـمبر   15

النائب خالد العدوة بعد حكم »الدستورية« يتجه لالنضمام لكتلة العمل الشعبي حيث بادر إلى االجتماع مع أعضاء الكتلة في مكتب زميله 
)متين غوزال(النائب أحمد السعدون ويبدو النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس

د. أسيل العوضي تتحدث لناخبي الدائرة الـ 3  )أسامة البطراوي(د. سلوى اجلسار تعبر عن فرحتها بحكمي »الدستورية« 

التفاصيل ص 8 ـ 11

اإلمارات  إلعـادة  ترتيبات 
إلى الوحدة النقدية ص39

الرومي لـ »األنباء«: ترشيح 
3500 للتوظيف اليوم

التفاصيل ص6

مريم بندق
أعل���ن وكيل دي���وان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي ل� »األنباء« 
ان الديوان سيعلن اليوم ترشيح 
اس���ماء 3500 مواطن ومواطنة 
للعمل في الوزارات واملؤسسات 

واجلهات احلكومية. 
وقال الرومي: تنفيذا لتعليمات 
الدولة لش���ؤون مجلس  وزير 
الوزراء روضان الروضان، تضم 
الدفعة اجلديدة 50 من أصحاب 
االحتياجات اخلاصة، مشيرا الى 
ان هذا العدد ميثل أكبر نس���بة 
له���ذه الفئة مقارن���ة بالدفعات 

السابقة.

حمد العنزي
تعهد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد بأنه 
»لن يترك منصب اإلس���كان قبل حل املشكلة اإلسكانية«. 
جاء ذلك خالل الندوة اجلماهيرية التي أقيمت مساء أمس 
في ديوان النائب د.جمعان احلربش في منطقة الصليبخات 
وذلك ملناقشة احلل األمثل للبيوت اخلرسانية والتركيب 
بحضور عدد من النواب وحشد من أهالي الدائرة الثانية. 
وأكد الشيخ أحمد الفهد انه سيعمل جاهدا على حل  قضية 
البيوت اخلرس���انية في منطقة الصليبخات وغيرها من 
القضايا اإلس���كانية األخرى، سواء بيوت الظهر أو مجمع 
الصوابر، وتعهد بوضع احللول اجلذرية لها وذلك في أسرع 
وقت ممكن. وقال الفهد ألهالي الصليبخات »أبشروا باخلير، 
فإن مشكلتكم وغيرها من املشاكل اإلسكانية األخرى تلقى 
دعم ومس���اندة سمو رئيس مجلس الوزراء«، داعيا نواب 
األمة حلضور اجللس���ة الفنية املقبلة وذلك للمشاركة في 

)سعود سالم(وضع احللول اجلذرية لتلك املشاكل. التفاصيل الكاملة  غدا


