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التفاصيل ص ( 24)

جلسات الحصاد إلقرار »حقوق المرأة« و»المعسرين« وإسقاط »رّد القروض«
الخرافي حدد يوم األحد لقوانين المرأة وفوائد القروض واالثنين لصندوق المعسرين والثالثاء واألربعاء للميزانية العامة والخميس جلسة فض دور االنعقاد

قيلولة

خيال  العربية..  العش�ق  قصص 
وأس�اطير للتسلية فقط! ص23

بقلم: صالح الشايجي

إسرائيل تدرب قوات »كوماندوز« نسائية 
لالستيالء على »مريم« اللبنانية

»الشعبي« تنتقد »أغالل« اتحاد الكرة 
والعفاسي يؤكد: ليست بدعة

روال: التقطت صورًا لهايف وليس ڤيديو ثم مسحتها
قالت إن حديثه كان باسمًا وعاديًا مع المطوع وليس مشاّدة

عواصمـ  د.ب.أ: كشفت تقارير 
صحافيــــة إســــرائيلية أمس أن 
اجلهــــات األمنية املختصة قررت 
تدريب وتأهيل 20 شرطية مقاتلة 
من وحــــدات حرس احلدود ملهمة 
النســــائية  التصدي للســــفينة 
»مرمي« املرتقب إبحارها من لبنان 
إلى غزة لكســــر احلصار. وقالت 
مصادر عســــكرية إن الشرطيات 

يتلقني هذه االيام تدريبا خاصا مع 
مغاوير البحر ومع باقي القوات 
املقرر مشاركتها في مهمة االستيالء 
على الســــفينة النسائية، وأكدت 
جهات أمنية ان مقاتلي الكوماندوز 
البحري هم الذين سينفذون عملية 
االستيالء بالذات. أما الكوماندوز 
النسائي فسينضم إلى العملية في 

املرحلة الثانية.  

مريم بندق - حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
فيما يشبه جلسات احلصاد، قدمت امس 3 مجاميع نيابية طلبات عقد 
جلسات خاصة ملناقشة قضايا احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة، ومرسوم 
رد قانون معاجلة القروض باإلضافة إلى قانون صندوق املعسرين على أن 

يتم حتديد جلساتها قبل إقرار امليزانية وفض دور االنعقاد البرملاني.
رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي قـــال للصحافيني قبيل خروجه 
من املجلس إنه حدد يوم األحد املقبل لعقد جلســـة مناقشة قوانني املرأة 
و»القروض« في حني حدد يوم االثنني ملناقشة قانون صندوق املعسرين. 
وأضاف أن جلستي الثالثاء واألربعاء املقبلني ستكونان للميزانية العامة 

للدولة آمال عقد اجللسة اخلتامية لفض دور االنعقاد اخلميس املقبل. 
وفي هذا اإلطار أبدت مصادر نيابية خالل حديثها لـ »األنباء« تخوفها 
من عدم اكتمال نصاب جلسة األحد، مؤكدة انه في حال عقدها ستتم خاللها 
املوافقة على قانون احلقـــوق الوظيفية للمرأة على اعتبار وجود توافق 
كبيـــر بني النواب ورؤية اللجنة على مواد القانون في حني ســـيتم إقرار 
تقاريـــر التأمني الصحي وحق التعليم واإلقامة ألبناء الكويتية املتزوجة 
بغيـــر كويتي. أما التقرير املتعلق بصرف مكافـــأة لربة املنزل فقد أكدت 

املصادر أنه لن ينال موافقة األغلبية الالزمة لتمريره. 
أما عن قضية التصويت على مرسوم رد »القروض« فأكدت املصادر 
ذاتها أنه سيسقط ولن يحصل على أكثر من 33 صوتا ورمبا أقل بسبب 
عـــدم حضور بعض النواب الذين صوتوا على أصل القانون لوجودهم 
خـــارج البالد وعددهـــم 35 نائبا في حني أن املطلـــوب لتمرير القانون 
أغلبية الـ 44. وأشارت املصادر إلى أن قانون »القروض« رمبا يكتب له 
نصيب اإلقرار في دور االنعقاد املقبل بأغلبية عادية في حال ســـقط في 

جلسة األحد املقبل. 
وشـــددت املصادر على أن قانون صندوق املعســـرين سيتم إقراره 
في جلســـة االثنني املقبل باألغلبية الالزمة وبالشـــروط التي وضعتها 
احلكومة والتعديالت التي أقرتهـــا اللجنة املالية البرملانية مؤخرا. من 
جانبها،أعلنت مصادر وزارية لـ »األنباء« ان احلكومة ستحضر اجللسات. 
هذا وعلمت »األنباء« ان قانون صندوق املعسرين سيتم متريره على ان 
يتم فتح باب استقبال الطلبات بعد شهر من تاريخ اعتماده من املجلس. 
وفي هذا اإلطار قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية واإلصالح النائب 
د.فيصل املسلم إن كتلته ستطلب التصويت على التقرير اخلاص مبكافأة 
ربة البيت في جلسة األحد متمنيا من النواب والوزراء حضور اجللسات 

اخلاصة إلنهاء مصالح املواطنني.

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص 25 � 33 و48(

بإصدار  تسمح  »الشؤون« 
تصاري�ح عمل للع�املين 
ص6 اإلب�ل   ت�ربي�ة  في 

موظف�ًا   548 أس�ماء 
ترقيتهم  تمت  وموظفة 
»العدل«  في  باالختي�ار 

ص11

د. راشد النويهض

خالد اجلاراهلل

النويهض ل� »األنباء«: المكافأة االجتماعية للدارسين على حسابهم بالخارج في البنوك
مريم بندق

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي باإلنابة والوكيل 
املساعد لشؤون البعثات راشد النويهض إيداع املكافأة 
االجتماعية للطلبة الدارسني على حسابهم اخلاص 
في اخلارج عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس في 
حساباتهم الشــــخصية بالبنوك. وأوضح الوكيل 
النويهض في تصريحات خاصــــة لـ »األنباء« ان 
إيداع املبالغ املستحقة شمل جميع الطلبة ما عدا 
املتوقع تخرجهم هذا العام، مستدركا بان الطلبة 

يســــتطيعون الصرف اعتبارا من بداية األسبوع 
املقبل. على صعيد متصل، قال النويهض ان اللجنة 
املشكلة لتعديل الئحة البعثات انتهت من أعمالها، 
موضحا ان التقرير املرفوع لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود تضمن تعديالت 
إيجابية ملصلحة الطلبة، كاشفا عن توصية بزيادة 
مخصصات اإلعداد للسفر للطلبة املستجدين من 
300 الى 500 دينار تصرف مرة واحدة لدفع تكاليف 
اإلعداد للسفر وتأشيرة الدخول للبلد املوفد إليه 

الطالــــب، الى جانب زيادة بدل الكتب الدراســــية، 
مجــــددا اإلعالن عن زيادة رواتــــب طلبة البعثات 
بنســــبة تتراوح بني 20 و25%. هذا ولفت الوكيل 
النويهض الى بدء تنفيذ خطة البعثات الدراسية 
للعام الدراسي 2010ـ  2011، مبينا ان الطلبة وأولياء 
األمور يســــتطيعون حجز املواعيد واالطالع على 
التخصصات املعروضة في موقع الوزارة، مشيرا 
الى تنفيذ الربط اآللي بني وزارتي التعليم العالي 

والتربية بشأن خريجي الثانوية العامة.

زيادة المخصصات من 300 إلى 500 دينار

الجاراهلل ل� »األنباء«: الترقيات وتعيين
سفراء في األماكن الشاغرة.. »قريبًا جدًا«

بيان عاكوم
أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ان الترقيات 
وحركة تعيني سفراء في وزارة اخلارجية وفي السفارات 
الشـــاغرة في اخلارج شـــارفت على االنتهاء وسيتم 
اإلعالن عنها قريبا جدا. يذكر ان اإلدارات الشـــاغرة 

داخـــل وزارة اخلارجية هي: إدارة البحوث واإلعالم، 
وإدارة األميركتـــني، وإدارة املنظمات الدولية، وإدارة 
افريقيا والتي يشغلها حاليا بالوكالة مدير إدارة آسيا 
السفير محمد مجرن الرومي، اما في اخلارج فينتظر 

تعيني سفراء في الصني وهولندا وتشيكيا.

)سعود سالم(الشيخ د.محمد الصباح ووكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل ومدير عام املعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ في صورة تذكارية مع اخلريجني

السع���ودي��ة 
إلنج�اح  ت�كاف�ح 
الخليجية  العمل�ة 
رغ�م  الم�وحدة 
الضربات الموجهة 
للمش�روع   ص40

محمد الصباح شهد تخريج الدفعة األولى من متدربي المعهد الديبلوماسي ص2 و3

عادت قضية الرياضة لتظهر على ساحة االهتمام النيابي من جديد 
بإصدار كتلة العمل الشعبي بيانا رفضت فيه مسلك احلكومة في عدم 
تنفيذ القوانني إال من خالل اتفاقات تبرم وتثير العديد من التساؤالت. 
كما جددت الكتلة رفضها ملا أسمته بسياسة استعمال السالسل واألغالل 

إلخالء احتاد كرة القدم. 
وعلى الفور أكد الوزير العفاسي الذي حضر اجتماعا للجنة الشباب 
والرياضة البرملانية أمس سالمة اإلجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في إخالء مبنى احتاد الكرة نافيا وجود أي »مسرحية« 
في املوضوع. وقال العفاسي ان السلسلة التي استخدمت في قفل بوابات 
االحتاد هي وســــيلة اإلقفال املستخدمة منذ ســــنوات طويلة وليست 
مبتدعــــة. من جهته، قال مقرر اللجنة النائــــب صالح املال ان اللجنة 
اطمأنت الى استكمال تطبيق القوانني الرياضية احمللية بدءا من إخالء 

مبنى االحتاد وانتهاء بتشكيل احتاد شرعي.

جددت النائبة د.روال دشــــتي 
نفيها ملــــا أثير عن تصويرها 
ڤيديو لزميلها النائب محمد هايف 
 في اســــتراحة املجلــــس. وقالت 
لـ »األنباء« إنها كانت مع زميلتها 
النائبة د.أسيل العوضي وشاهدت 
النائب محمد هايف وهو يتبادل 
احلديث مع زميله عدنان املطوع 
مضيفة: »بدا بوعبداهلل باســــما 
ولم تكن هناك أي مشادة وأخذت 
صورا عادية كما يحصل في أي 

مرة«.

وتــابـعـــــت د.روال: بعــدها 
سألني النائب عادل الصرعاوي 
عما إذا صورت ڤيديو فقلت له: 
بوعبدالعزيز هــــذه هي الصور 
بعضها لبوعبداهلل وبويوسف 
)هايف واملطوع( واألخرى للنائبني 
صالح عاشــــور وفالح الصواغ، 
وقمت مبسح صور النائب هايف 
بعد احتجاجه علما بأني تساءلت 
حول ســــبب الغضب ما دام ان 
احلديث كان عاديا وضاحكا بني 

الزميلني.

التفاصيل ص7

التفاصيل ص7

التفاصيل ص45

املهاجم السلوڤاكي روبرت فيتيك يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في إيطاليا ويبدو 
املدافع اإليطالي جورجيو كيلليني على األرض          )رويترز(

»اآلزوري« سقط عن العرش العالمي.. وتأهل سلوڤاكيا 
لمواجهة هولندا.. وپاراغواي مع اليابان في الدور الثاني

 ح�رب التص�ريح�ات الك�المية اش�تعلت 
بي�ن اإلنجليز واأللم�ان قبل معرك�ة »بلومفونتين«

بطل أوروبا يحاول تجنب الخروج المرير أمام تشيلي 
وسحر الكرة يطغى على المواجهة بين »السامبا« وبرازيل أوروبا


