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من الماضي

علي الحلواجي: جد والدي أول 
من صنع الحلوى في الكويت 
بالس�وق   لبيعها  محاًل  وفتح 
وُع�رف بمحم�د الحلواجي 
منذ ع�ام 1800  ص12و13

Al-Anbaa Saturday 29th May 2010 - No 12281يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 15 جمادى اآلخرة 1431 ـ 29 مايو 2010 الـــعـدد:

المطــيري والمــــرزوق والإبراهيــــم
عائــــــالت

ينعون ببالغ احلزن والأ�سى فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

هـــالل فجحان هالل المطـــيري
الذي وافته المنية فجر اأم�س الجمعة و�سيع اإلى مثواه الأخير ع�سراً

تقبــل التعــازي

ت:)22511570(

ت: )24915544( / )24815544(

بنيد ال��ق��ار - ق9 - ���س ب��ور���س��ع��ي��د - م 26 - دي����وان امل���رح���وم م�����س��اع��د ع��ب��داهلل ال�ساير الرجال:

30 ����س���اب���ق���ًا ، ي���و����س���ف ع���ب���دال���ع���زي���ز ال��ف��ل��ي��ج ح���ال���ي���ًا -م15الن�س�اء : ك���ي���ف���ان - ق3 - �����س 

نواب: مخالفات دستورية وشرعية في »حقوق المرأة«
السعدون رئيسًا للجنة المشتركة المشّكلة من »اإلسكانية« و»األسرة« لدراسة توفير الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة بغير كويتي أو األرملة أو المطلقة أو العازبة

أخطاء فنية ومطبعية وسقوط مواد وإضافات في تقارير لجنة األسرة واختالف حول إنشاء الصندوق اإلسكاني 

»الداخلية« ترفض مشروع لجنة الظواهر السلبية لقمع المعاكسات

العراق يلغي 80% من ديونه على مدغشقر

ح����ددت وزارة الداخلية مرئياتها حول االقتراح 
بقانون في شأن قمع املعاكسات في األماكن العامة 
في عدة نقاط، جاء أبرزها ان القاعدة في التجرمي ان 
يكون الفعل املجرم محددا بحيث ال يصبح القاضي في 
وضع املشّرع وان معيار »يخدش حياءها« الوارد في 
القانون املقترح معيار غير منضبط يفتقد التجريد 
والعمومية. واضافت »الداخلية« في ردها على طلب 

جلنة »الظواهر الس����لبية الدخيل����ة على املجتمع« 
البرملانية والذي حصلت »األنباء« على نسخة منه، 
ان القانون لم يحدد طبيعة الرغبات سبب الف��عل 
املجرم، ومن األف��ضل حصرها في الرغبات ذات الطابع 
اجلنسي.  كما اقتصر االقتراح على وصف املعاكسة 
بأنها تعد، في حني ان هناك من صور املعاكسة ما ال 

يصل الى حد التعدي.

انتاناناريفو � أ.ف.پ: أعلن وزير املالية وامليزانية 
في مدغشقر في بيان امس ان العراق الغى 80% من 
ديون مدغشقر اي 187.6 مليون دوالر. وأضاف البيان 
ان املفاوضات التي اجريت من الثالث الى الثامن من 
مايو في األردن اسفرت عن توقيع بروتوكول يتعلق 
بالتعامل مع ديون مدغشقر حيال اجلمهورية العراقية 
التي تبل����غ 234.5 مليون دوالر، موضحا ان املبلغ 
الباقي اي 46.9 مليون دوالر، بعد الغاء 187.6 مليون 
دوالر، س����يتم جتميده خالل سبع سنوات من دون 

فائدة، مؤكدا ان ثمة تسوية نهائية لديون مدغشقر 
حيال العراق على االمد البعيد. وتواجه مدغش����قر 
أزمة سياسية خطرة منذ نهاية 2008 أدت الى إقالة 
الرئيس مارك رافالومانانا في مارس 2009 واستبداله 
بأبرز معارضيه رئيس بلدية انتاناناريفو السابق 

اندريه راجولينا املدعوم من اجليش.
وأدانت املجموعة الدولية االستيالء على السلطة 
بالقوة، واوقفت كبرى الدول املانحة مساعداتها وفرض 

االحتاد األفريقي عقوبات على النظام القائم.

سوزان  عائلة 
تتنازل   تميم 
ع�ن ادع�ائها 
طلعت  هشام  ضد 
ص39  سوزان متيموالسكري 

»الشعبي«: ال لسرية
 استجواب »أم الهيمان«

أكدت مصادر من التكتل الشعبي رفضها حتويل جلسة 
استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس الوزراء حول 
 قضية تلوث أم الهيمان، إلى جلسة سرية. وقالت املصادر 
ل� »األنباء« إن نواب »الشعبي« ومن يؤيدهم في االستجواب 
سيعملون على عدم حتقيق األغلبية الالزمة إلقرار حتويل 
اجللسة إلى سرية. وأوضحت املصادر أن استجواب الطاحوس 
س���يتكون من 19 صفحة ويحتوي على وثائق ويصاحبه 
عرض لتسجيالت ڤيديو، كما ان الطاحوس سوف يستشهد 

بتصاريح لوزراء سابقني حول قضية أم الهيمان.
 وأشارت الى أن االستجواب سيتخلله عرض لبعض 
احل���االت املرضية الناجتة عن التل���وث وأعداد املصابني 
بأمراض السرطان نتيجة للتلوث. من جانبها أكدت مصادر 
حكومية ل� »األنباء« أن احلكومة لن توافق على مناقش���ة 
مثل هذا االستجواب بش���كل علني وأنها ستسعى لتأمني 
األغلبية الالزمة لتحويل اجللسة إلى سرية، موضحة أن 
طلب حتويل اجللس���ة إلى سرية مبدأ الئحي ودستوري 

حتكمه األغلبية.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

تخاطب األمانة العام���ة في مجلس األمة غدا 
اللجان املختصة لتشكيل اللجان املشتركة والبدء 
في تنفيذ قرار املجلس في ش���أن إعداد تقاريرها 
حول تعديالت قانون احلقوق االجتماعية واملدنية 
للم���رأة على ان تقدم تلك التقارير قبل جلس���ة 
17 يونيو املقبل املقررة ملناقش���ة القانون بشكل 

متكامل.
مصادر نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« ان دعوات 
اللجان س���توجه للنواب األربعاء املقبل بحيث 
تكون االجتماعات األح���د أو االثنني الذي يليه، 
مش���يرة إلى ان رئاسة اللجنة املشتركة املشّكلة 
من »اإلسكانية« و»األس���رة« ستعطى بالتزكية 
للنائب أحمد السعدون وهي اللجنة التي ستكون 
مسؤولة عن مناقشة قضية توفير الرعاية السكنية 
للمرأة الكويتية املتزوجة بغير كويتي أو األرملة 

أو املطلقة أو العازبة.
وأكدت املصادر ان التقارير التي رفعتها جلنة 
»األسرة واملرأة« إلى املجلس حوت بني طياتها أخطاء 
عدة من الناحية الفنية واملطبعية باإلضافة إلى 
سقوط بعض املواد من بعض التقارير املتسلسلة، 

كما انها احتوت على إضافات وضعت دون علم 
بعض أعضاء اللجنة وبعد إقرار التقارير.

وشددت املصادر ذاتها على ان التقرير اخلاص 
بتوفير الرعاية الس���كنية احتوى على مخالفات 
ش���رعية تتعلق بعدم قدرة الورثة على التحكم 
في العني أو العقار أو املس���كن الذي سيكون من 

نصيبهم.
وأشارت إلى ان قضية استحداث إنشاء الصندوق 
اإلس���كاني أمر مختلف عليه بشكل كامل، حيث 
ترفضه احلكومة كما ان نسبة كبيرة من النواب 
ال يوافقون عليه كما جاء من اللجنة وان األصل 
في االقتراحات كان إنش���اء محفظة تلحق ببنك 
التسليف لوضع شرائح للمرأة متنح من خاللها 
قروضا للسكن وهو ما يوافق عليه النواب وتؤيده 

احلكومة أيضا.
وأكدت املصادر أيضا ان التقارير احتوت على 
مخالفة دستورية واضحة في البند املتعلق مبجانية 
التعليم بالنس���بة ألبناء الكويتية من زوج غير 
كويتي، حيث ال يجوز التكفل بتعليم غير الكويتي 
حتى إنهاء دراسته العليا، مشيرة إلى ان هذا األمر 
يختلف عن قضية املنح الدراسية أو حتى التعليم 

األولي في املراحل اإلعدادية.

التفاصيل ص4

علي عبداحلميد خلف احللواجي

خ�اص�ة  صفح�ات 
بم�ونديال 2010 
في »األنباء« الرياضية

)23 � 19( 

مدرب القادسية »الجنرال« محمد 
إبراهيم و»الجوكر« محمد راشد:  

الروح القتالية وااللتزام التكتيكي
 وخبرة الكبار وتألق الصاعدين

 أسرار الفوز بال�دوري 
والك�أس  ص24 و25

خ�ادم الحرمين ين�زع فتي�ل األزمة بي�ن البحرين وقط�ر  حول 
مش�كلتي الصيادي�ن وتس�مية األمين الع�ام المقب�ل لمجلس 
التع�اون واتفاق على تس�مية الزياني بدالً م�ن المطوع للمنصب  
أسطول الحرية يصل غزة اليوم وإسرائيل تتوعد ب� »رياح السماء«  ص3

البصيري: نتابع م�ع »الديوان« تعديل كادر المرش�دين البحريين

الحمود: نصرف بدالت للمعلمين المكلفين بأعمال بعد الدوام ص4


