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من الماضي

العدوان�ي:  ح�م�ود 
مش�يت من الشامية 
لحف���ر الب��اطن 
»ولو ما أهل البر أعطوني 
أكل وم�اي چان مت«

ص12 و13

Al-Anbaa Saturday 12th June 2010 - No 12295يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 29 جمادى اآلخرة 1431 ـ 12 يونيو 2010 الـــعـدد:

اآل المـ�ضــف
ينعون ببالغ الحزن والأ�سى فقيدهم الغالي المغفور له باإذن اهلل تعالى

فهد �ضعود محمد الم�ضـف
والد كل من:  د. حمود، د. علي و�سامي

وقد ووري جثمانه الرثى يوم اأم�س اجلمعة املوافق 2010/6/11

تقبــل التعــازي

للرجال: ديوان الم�سف - الدعيـــــة - قطعة  4 - �ســـــــــــــــــارع 45

للن�سـاء: الد�ســـمة - قطعة 6 - �سارع  65 - منزل 9- ت: 22530940

»التنمية واإلصالح« تحّذر من »محاوالت لعرقلة حقوق المرأة«
طالبت اللجان المشتركة في »المالية« و»اإلسكانية« خالل اجتماعاتها غدًا وبعد غد بتقدير دور ربة المنزل بمنحها مكافأة وحق التقاعد االختياري بعد خدمة 15 سنة وتأمين السكن المالئم

جنوب أفريقيا تصرخ للعالم: أهاًل وسهاًل بكم في مونديالنا
وفاة حفيدة مانديال ُتغّيُبه عن االفتتاح.. و»األوالد« اكتفوا بالتعادل مع المكسيك.. و»الجزيرة«: انقطاع بثنا بفعل فاعل 

وكاالت: كرس ي���وم 11 يونيو 
»امس« في جنوب أفريقيا الذكريات 
العالم  أذهل  الذي  الس���يئة للبلد 
باس���تضافة كاس العالم التاسعة 
عشرة 2010 بافتتاح صارخ بصيحات 
افريقية دوت في أرجاء املعمورة 
بتنظيم أول نسخة للمونديال في 
القارة السمراء ممزوجة بالبكاء 
بع����د أن لقيت زينان����ي مانديال 
حفيدة نيلسون مانديال الرئيس 
األسبق جلنوب أفريقيا مصرعها 
في حادث س����ير. وبدأت مراسم 
حفل االفتتاح في جوهانسبرغ 
اثر حتليق خمس طائرات حربية 
من سالح اجلو اجلنوب أفريقي 
فوق ملعب سوكر سيتي، وأطلق 
على احلفل تسمية »أهال وسهال 
بكم عندنا في أفريقيا« بحضور 
أفريقي جاكوب  الرئيس اجلنوب 
زوما وع���دد من رؤس���اء العالم.  
وانتهت املب���اراة األولى في الدور 
التمهي���دي م���ن املجموعة األولى 
 بني منتخب جنوب أفريقيا امللقب 
ب� »األوالد« واملكسيك بالتعادل 1-1. 
إلى ذلك، أبدى مشاهدو قناة اجلزيرة 
الرياضية أمس استياءهم من القطع 
املتواصل للمباراة االفتتاحية، لكن 
القناة أوضحت أن اخللل نتج عن 
فع���ل فاعل ف���ي إش���ارة إلى عدد 
من خص���وم القناة الذين توعدت 

مبقاضاتهم. 

حسين الرمضان � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

حّذر الناطق الرس���مي باسم 
النائب  التنمية واإلصالح  كتلة 
أكثر  التقاء  د.فيصل املسلم من 
من طرف للدف���ع باجتاه عرقلة 
إق���رار قانون احلق���وق املدنية 
واالجتماعية للمرأة واملقرر نظره 

في جلسة 22 اجلاري.
وقال املس���لم ف���ي تصريح 
النظر عن  ل� »األنباء«: بغ���ض 
األس���باب والدوافع نحن نحذر 
م���ن مح���اوالت تأجي���ل بعض 
االقتراح���ات التي قدمناها لدور 
االنعقاد املقب���ل، وعدم املوافقة 

عليها وإقرار »حقوق املرأة« بشكل 
منقوص، مشددا على ان الكتلة لن 
ترضى بأي حال من األحوال ان 
ينتهي دور االنعقاد احلالي دون 
التصويت على القانون وإنصاف 

املرأة بكامل حقوقها.
الكتلة مصرة  ان  إلى  وأشار 
على األخذ باقتراحاتها وهي تقدير 
دور »ربة البيت« كأشرف مهنة 
من خالل إعطائها مكافأة وتقدير 
الدور التنموي لها من خالل منحها 
خي���ار التقاعد املبكر بعد خدمة 
15 سنة، مش���ددا على ان تقاعد 
املرأة ف���ي االقتراحات اختياري 
وليس إجباريا كما انه يس���اعد 

على حل مشكلة البطالة، حيث 
ان 96% من قوة العمل في القطاع 
احلكومي، ولدينا حوالي 22 ألف 
طلب وظيفي في »اخلدمة املدنية«. 
وأوض���ح املس���لم ان اقتراحهم 
اآلخر يتعلق بإنصاف املرأة من 
خالل توفير سكن مالئم وكرمي 
وبالذات للكويتية األرملة واملطلقة 
واملتزوجة بغير كويتي وغير ذلك 
من الشرائح املستحقة من خالل 
إنشاء محفظة إسكانية لدى بنك 
التسليف، آمال ان تسفر اجتماعات 
اللجان املشتركة املقررة غدا وبعد 
غد في اللجنتني املالية واإلسكانية 

عن اإلجناز املرجو منها.

افتقاد اللياقة البدنية وندرة العناصر يمنعان
 االستعانة بالمتقاعدين في المدارس

»التعويضات«: 4.8 مليارات دينار
إجمالي المبالغ المتسلمة حتى نهاية 2009

ماضي الهاجري
ارتك���زت وزيرة التربية والتعليم العال���ي د.موضي احلمود على قرار 
مجلس الوزراء رقم 2003/1124 وع���دة اعتبارات أخرى  لالعتذار عن عدم 
قبول اقتراح نيابي باالستعانة بخدمات املتقاعدين الكويتيني للعمل كحراس 
أمن في املدارس احلكومية واملتقاعدات كمش���رفات ومراقبات أمن. وأكدت 
د.احلمود أن  ندرة املتقاعدين من الكويتيني الراغبني بالعمل في هذه الوظيفة 
وخصوصا اإلناث، وافتقاد اللياقة البدنية والتي ال تتوافر في اإلناث وكبار 

السن املتقاعدين من الذكور مينعان من االستعانة بهم في هذه الوظيفة.

رندى مرعي
في تقريرها السنوي الذي حصلت »األنباء« على نسخة منه أعلنت 
الهيئة العامة لتقدير التعويضات ان اجمالي املبالغ التي تسلمتها الكويت 
من جلنة األمم املتحدة للتعويضات منذ عام 1994 حتى نهاية عام 2009 
يبلغ 4 مليارات و829 مليونا و646 ألفا و66 دينارا حيث يبلغ اجمالي 
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