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

يطوي مجلس األمة في جلسته اخلاصة 
الي����وم جزءا م����ن قانون احلق����وق املدنية 
االجتماعية للمرأة على أن يتم ترحيل اجلزء 
األهم واألشمل إلى دور االنعقاد املقبل وذلك 
بحكم األغلبية رغ����م معارضة بعض الكتل 

والنواب لهذا اإلجراء.
 مصادر نيابية مطلع����ة جددت تأكيدها 
ل� »األنباء« أن جلسة اليوم ستقر تقارير جلنة 

شؤون املرأة حول احلقوق الوظيفية للمرأة لوجود شبه 
إجماع على هذا املوضوع بني أعضاء السلطتني والنواب 
أنفسهم كما ستتم املوافقة على التقارير املتعلقة بقوانني 
التأمني الصحي وح����ق التعليم واإلقامة ألبناء الكويتية 
املتزوجة بغير كويتي. وأكدت  املصادر على أن التقارير 
السابقة ستشمل الكويتية األرملة واملطلقة واملتزوجة بغير 
كويتي باإلضافة إلى بعض الفئات ومنها غير املتزوجة 
والتي وصلت إلى سن التقاعد الوظيفي. وشددت املصادر 
ذاتها على أن التقرير املتعلق بصرف مكافأة لربة البيت 
لن ينال األغلبية الالزمة لتمريره وس����وف يسقط عند 

التصويت عليه ليرّحل إلى دور االنعقاد املقبل.
وأوضحت أن نتيجة التصويت على املرسوم بقانون 
إس����قاط فوائد القروض باتت محسومة وأن القانون لن 
يحصل على األغلبية الالزمة لتمريره. من جهتها، متنت 
النائبة د.معصومة املبارك ع����دم فقدان النصاب اليوم. 

وقالت في تصريح خاص ل� »األنباء«: أعتبر 
جلسة اليوم اختبارا ملدى مصداقية من يطرح 
الشعارات حول حماية حقوق املرأة متمنية 
اال تكون اجللسة مجرد نقاش عام وإمنا يتم 
خاللها إجناز املداولتني األولى والثانية لقضايا 
املرأة. وزادت: طلبت جلنة املرأة أكثر من مرة 
من النواب التقدم بأي تعديالت ووصلت فقط 
5 تعديالت أقرت اللجنة 3 منها وحتفظت على 
االثنني اآلخرين، وخاطبت اللجنة احلكومة 
إلمداد اللجنة بأي تعديالت فلم ترد باستثناء 
وزارت����ي الداخلية والصحة. أما ما يتعلق بالكلفة املالية 
للقوان����ني فقالت د.معصومة: احلكومة لم تقدم أي أرقام 
ولذلك التحجج ب����أي معارضة لقوانني املرأة هو حتجج 
لعرقلة املوضوع وليس لإلجناز. وجددت التأكيد على أن 
جلنة املرأة أجنزت التقارير اخلمس����ة املعنية بتعديالت 
قانون اخلدم����ة املدنية والرعاي����ة التعليمية والصحية 
وإقامة األجانب وإنشاء احلضانات واملرأة التي ال تعمل. 
وقالت: ستتم اليوم مناقش����ة هذه التقارير اخلمسة أما 
فيم����ا يتعلق بتقرير التأمين����ات االجتماعية فمحال من 
املجلس إلى اللجنة املش����تركة بني جلنتي املالية واملرأة 
ولألسف حاولنا 3 محاوالت لعقد االجتماع ولكن لم يكتمل 
النصاب. وأما موضوع الرعاية السكنية وبنك التسليف 
واالدخار )الصندوق اإلسكاني للمرأة( فلم تنجز اللجنة 
املشتركة أيضا تقريرها وتاليا لن يعرض هذان التقريران 

على اجللسة اليوم.
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مهاجم أوروغواي لويس سواريز يحتفل بهدفه الثاني وفي اإلطار الكوري اجلنوبي لي شونغ يونغ     )رويترز(

العبو املنتخب األملاني داخل احلافلة يلتقطون صوراً ألسد خالل زيارتهم إلى حديقة حيوان »ليون بارك«         )أ.ف.پ(

السديراوي لـ »األنباء«: نتائج العلمي واألدبي 
3 يوليو ..  و»الديني« صباح الخميس أول يوليو

الزلزلة لـ »األنباء«: التأمين التكميلي لزيادة رواتب المتقاعدين

الشمالي: الكشف عن استثمارات االحتياطي العام 
يعّرض مصالح البالد العليا للخطر

مريم بندق
كشف رئيس اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية 
النائب د.يوسف الزلزلة عن ان احلكومة وعدت بتقدمي 
حل بديل ملقترح اللجنة بزيادة السقف األعلى لرواتب 

املتقاعدين الى 1500 أو 1750 دينارا.
وقال النائب د.يوس����ف الزلزل����ة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«: ستقدم املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية احلل في اجتماع اللجنة املقرر غدا واملتمثل 
في نظام التأمني التكميلي.

وح����ول اجتماع اللجنة املق����رر اليوم للنظر في 
االقتراحات بقوانني حول قانون غرفة التجارة والصناعة 
أوضح د.الزلزلة انه في ظل الدعوة الى عقد جلس����ة 
قوانني حقوق املرأة واس����قاط فوائد القروض سيتم 

تأجيل االجتماع وترحيله الى دور االنعقاد املقبل.

أكد وزير املالية مصطفى الش����مالي أن الكش����ف 
عن االستثمارات اخلاصة بالهيئة العامة لالستثمار 
واملتعلقة باملال االحتياطي العام واحتياطي األجيال 

القادمة يعرض مصالح البالد العليا للخطر.
تأكيد الش����مالي جاء في رده على سؤال للنائب 

د.وليد الطبطبائي الذي طلب فيه الكشف عن رأسمال 
الصندوق الس����يادي الكويتي، حيث أشار الشمالي 
الى أن هذه االس����تثمارات حتاط بسياج من السرية 
وتطرح على مجلس األمة س����نويا في جلسة سرية 

دون توزيع بيانات خاصة بها.

»التأمينات« ستقدمه في اجتماع غٍد بدياًل عن مقترح اللجنة المالية

السعيد لـ »األنباء«: 14 شركة تقدمت 
لمشروع بيوت منخفضة التكاليف

تعديل الهياكل التنظيمية لقطاعات »الصحة«

حمد العنزي
أكد نائب املدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ورئيس اللجنة 
التأسيس����ية لبيوت منخفضة التكاليف في املؤسس����ة العامة للرعاية 
السكنية م.فهد الس����عيد أن املؤسسة ماضية في تأسيس الشركة التي 
ستتولى تنفيذ مشروع بيوت منخفضة التكاليف وعددها 9696 وحدة 
سكنية مبساحة 150م2 بكلفة إجمالية 520 مليون دينار، مبعدل 12800 
دينار للوحدة. وأش����ار إلى أنه حتى اآلن تقدمت 14 ش����ركة مدرجة في 
س����وق الكويت لألوراق املالية لشراء مستندات املناقصة لهذا املشروع، 
الفتا الى أن آخر موعد لفتح املظاريف للشركات يوم 15 أغسطس املقبل 

وذلك حسب الشروط التي حددها القانون رقم 2007/45.

حنان عبدالمعبود
كش����فت مص����ادر صحية ان 
اجتماعات مكثفة تعقد في الوقت 
احلال����ي ب����ني قيادي����ني بالوزارة 
وقياديي دي����وان اخلدمة املدنية، 
لتعديل الهياكل التنظيمية التابعة 
لقطاعات الوزارة. وقالت املصادر 

ان كل وكيل مساعد مختص بقطاع 
معني طلب منه إعداد تصور لتغيير 
وتعديل بعض الهياكل التنظيمية 
التابعة لقطاعه، على ان يتم عرض 
التعديالت والتغييرات على  هذه 
 الدي����وان للنظر فيه����ا العتمادها 

او رفضها.

د. معصومة املبارك

بيروت: وسط مساع الستيعاب تداعيات ملف 
الثروة النفطية املش���تعل منذ نحو أسبوعني 
داخليا، وفيما تهدد اسرائيل باستخدام القوة حلماية 
عمليات استخراجها للنفط والغاز من املياه اللبنانية، 
دعا وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل عضو 8 آذار 
الى إطالق »املقاومة النفطية« وذلك باإلسراع بإطالق 
عمليات التنقيب عن النفط في املياه اللبنانية. من 
جهته، أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 

بري حرصه على اإلس���راع بإقرار مشروع قانون 
التنقيب عن النفط بالسرعة املمكنة، عشية انعقاد 
اللجان النيابية املخصصة لبحث املش���روع غدا، 
ونقل عن بري ان���ه لن يتراجع عن اقرار القانون 
ولو طارت احلكومة. في غضون ذلك أولى الرئيس 
ميشال سليمان أهمية خاصة ملوضوع القانون داعيا 
إلى اإلسراع بوضع التشريعات القانونية الالزمة 

لتحديد كيفية استفادة لبنان منه.

لبنان: »8 آذار« تدعو إلى »المقاومة النفطية«
بري لن يتراجع عن إقرار قانون التنقيب »ولو طارت الحكومة«

حقوق المرأة.. وظيفية فقط
ترحيل قانون صرف مكافأة لربة المنزل لدور االنعقاد المقبل بحكم األغلبية.. والموافقة على التأمين الصحي وحق التعليم واإلقامة ألبناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي

سجال نيابي حول توّجه 
لتعديل مناهج التربية اإلسالمية 

على نحو الفت تصاعدت قضية س����ؤال مادة »اإلسالمية« حول 
حكم سب الصحابة والتبرك بقبور الصاحلني خصوصا بعدما تسربت 
معلومات عن اجتماع عقدته وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مع موجهي التربية اإلسالمية في الوزارة إلحداث 
تغييرات في املناهج. وفي هذا اإلطار، قال النائب د.علي العمير في 
تصريح صحافي: نرفض العبث باملناهج وتغييرها.  من جهته، قال 
النائب د.فيصل املسلم ان كتلة التنمية واإلصالح حتذر احلكومة من 
جعل مناهج التربية اإلسالمية محال للترضيات السياسية وتسديد 
فواتير الوالءات. »فدين الوسطية هو التوحيد وحب الصحابة وعدم 
التعدي عليهم«. من جانبه، وجه النائب د.جمعان  احلربش س����ؤاال 
للوزيرة احلمود طلب فيه معلومات عن إيعازها ملس����ؤولي الوزارة 
بعدم إيراد أي سؤال يتعلق بحكم سب الصحابة ودعاء القبور وحذف 
هذه املواضيع من املناهج اجلديدة للصفني الثامن والتاسع. أما النائب 
محمد هايف فقال: ان احترام الصحابة وحرمة سؤال امليت واالستغاثة 
به من دون اهلل هو دين األمة، واملشاركة في حذفه من املنهج جرمية. 
أما النائب د.وليد الطبطبائ����ي فقال ان على وزيرة التربية ان تعي 
ان منهج التربية اإلس����المية ال يتعارض مع صحيح جميع املذاهب 
السنية والشيعية. وفي االجتاه املقابل قال النائب د.يوسف الزلزلة 
أمتنى من النواب ترك األمور التربوية للمتخصصني وعلينا االلتزام 
بتوجيهات صاحب السمو املتكررة بعدم إحياء الفتنة. أما النائب سيد 
حسني القالف فقال: نرفض رفضا قاطعا املساس بصحابة رسول اهلل 
ژ ولو وجد في املناهج ما ميس وحدتنا الوطنية فيجب ان يلغى، 

متسائال: هل اقتصر االسالم على اخلالف؟

متاضر السديراوي

السفير التركي حلمي أوغلو 
في حوار خاص مع »األنباء«:

سـعداء بمشـاركة 
الكويتيين الواسـعة 
قافلة  في  والشجاعة 
الحريـة أسـطول 

نأمل أن ُتوقع اتفاقيـة التجارة الحرة بين 
أنقرة و»التعـاون« خالل الرئاسـة الحالية 
للكويت وننتظـر ردًا إيجابيًا العام الحالي

الكويت اشترت بنوكًا في تركيا وبلغت فروع أحدها 
150 بنكًا وعدد الشركات التركية في الكويت 
ال يرقى إلـى حجـم إمكانياتهـا الهائلة  ص8

التفاصيل ص49

التفاصيل ص 13

د.طالب علي

مريم بندق
أعلنت وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي ان نتائج طلبة القسمني العلمي 
واألدبي للصف الثاني عشر ستعلن عند 
الساعة الثانية عشرة ظهر السبت املوافق 
3 يوليو. وقالت الوكيلة السديراوي في 
ل� »األنباء«: ستعتمد  تصريحات خاصة 
وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 

د.موض���ي احلمود النتائ���ج على الهواء 
مباشرة من كنترول القسم العلمي، حيث 
ستقوم بتهنئة الطلبة األوائل من القسمني. 
وأضافت: اما نتائج املعهد الديني فستعلن 
صباح اخلميس 1 يوليو، حيث تعتمدها 
الوزي���رة احلم���ود في مؤمت���ر صحافي 
تعقده بوزارة التربية وحتضره الوكيلة 

السديراوي.

التفاصيل ص4

رئيس مجلس اإلدارة  والعضو المنتدب لشركة االستثمارات الصناعية  
د.طالب علي في حوار شامل مع »األنباء«:

إدارة الشـركات كانت »ُمسـّيرة« أكثـر  منهـا »ُمخّيرة« 
وفلسـفتها ينطبق عليها المثل »مع الخيل يا شقرا«   ص40

المبارك لـ »األنباء«: الحكومة لم تقـّدم أي أرقام عن كلفة قوانين المرأة

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص29 ـ 36 و52(

إمام الحرم يطالب بالحجر
على »أصحاب الفتاوى الشاذة«

الحكمي: ولي األمر صاحب الحق في ذلك

طالب إمام وخطيب احلرم املكي الش����ريف 
الشيخ عبدالرحمن السديس بضرورة احلجر 
عل����ى مقتحم����ي مقامات الفتي����ا أو املتعاملني. 
وتطرق الشيخ السديس الى ما أسماه فوضى 
الفتاوى وعبث التعالم، في إشارة إلى فتاوى 
حل الس����حر وإرضاع الكبي����ر وإباحة الغناء 
واالختالط وس����واها. وعلق عضو هيئة كبار 
العلماء الشيخ علي عباس احلكمي على ما ورد 
في خطبة اجلمعة على لسان إمام وخطيب احلرم 

املكي بقوله »ان ولي األم����ر هو صاحب احلق في ذلك«، وأضاف في 
تصريح ل� »الوطن« الس����عودية »ان الفتيا يجب ان تكون منضبطة 
بالضوابط الشرعية، وإذا ثبت ان أحد املفتني جتاوز احلد فيها وأكثر 
من الفتاوى الش����اذة فمن حق ولي األمر ان يتخذ اإلجراءات الالزمة 

التفاصيل ص50ملنعه من ممارسة الفتيا«.

الشيخ عبدالرحمن السديس

غانا تضرب موعداً مع أوروغواي فـي ربع النهائى وخروج أميركا وكوريا  الجنوبية

»التانغـو« في مهمة عصـيبـة بمواجهة المكســيك »العنيدة«
األلمـان اسـتعدوا للمعركة مـع اإلنجليز بمـداعبة »األسـود«

العنبري: مـلـف قطر فرصـة تاريخية لتنظـيـم المـونديال
حّمى كأس العالم تسيطر على زعماء مجموعة الثماني


