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حقوق المرأة منقوصة
جدل دستوري والئحي يهدد بإعادة التصويت على مرسوم »رد إسقاط القروض«  و27 نائباً يطلبون عدم التصويت على الميزانية ومدّ دور االنعقاد

)متين غوزال(النائبات د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي ود. روال دشتي يصوتن لصالح حقوق املرأة

اللواء الشيخ احمد اخلليفة وعبداهلل الفارس يتوسطان املكرمات من رائدات العمل االجتماعي وبينهن الزميلة عفاف مختار التي تسلمت الدرع التذكارية
نيابة عن اإلعالمية الزميلة بيبي خالد املرزوق

الملتقى السابع لمكافحة المخدرات كّرم كوكبة من  نساء الكويت 
الرائدات في العمل االجتماعي    ص24و25

)أنور الكندري(

وجوه في الضوء

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص27 ـ 34 و52(

الشريعان: وصول أول توربينات »الصبية«
عبدالهادي العجمي

أعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان عن وصول أول 
دفعة توربينات مشروع محطة الصبية فجر اليوم )أمس( تنفيذا 

لعقد مت توقيعه في شهر سبتمبر املاضي.
وقال د.الشريعان في تصريح صحافي إن وصول أول التوربينات 
يأتي حسب اجلدول الزمني وهذا يحسب للوزارة باجتاه مراقبة 

مشاريعها.
واض���اف: الوقود متوافر، ولو تهالك أحد اخلطوط أو تعطل 
للصيانة فسنلجأ الى الوقود احملمول بالشاحنات كما هو احلال 
في الصبية حتى تتم تهيئة خط الوقود، وأشار الى انه قد وصل 
توربينان، طاقة اإلنتاج للتوربني الواحد 230 ميغاوات واملتبقي 

6 توربينات ستصل قريبا.

العميري األوفر حظًا لتولي منصب
مدير عام هيئة اإلعاقة بدرجة وكيل وزارة

بشرى شعبان
توقعت مصادر مطلعة في وزارة الش����ؤون أن يتم 
تعيني مدير عام للهيئة العامة لذوي اإلعاقة خالل األيام 
القليل����ة املقبلة على ان يكون بدرجة وكيل وزارة، مع 
تعيني 3 نواب للمدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد 
بواقع نائب من وزارة الشؤون ونائب من وزارة التربية 

وثالث من وزارة الصحة. وكشفت املصادر عن ان األوفر 
حظا لتولي منصب مدير عام الهيئة د.راشد العميري 
رئيس الهيئة الطبية العليا في املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني سابقا. وأشارت الى انه يعاون نواب املدير العام 
مديرو إدارات تنفيذية، وإدارية، ومالية، وفنية، باإلضافة 

إلى مراقبني متخصصني في كل إدارة من اإلدارات.

ياهي كبيرة..
األلمان قطعوا 
اإلنجليز 4 قطع

إبراهيم الرشدان
قلب 

الكويت الكبير
ص 23

أهم المزايا الممنوحة 
للموظفة الكويتية

ـ عـاوة اجتماعية بفئة متـزوج للموظفة 
الكويتية إذا كان زوجها ال يتقاضى هذه العاوة.
ـ عاوة باحلد األقصى للموظفة الكويتية 
واألجنبيـة املتزوجـة من كويتي عـن أوالدها 

املقررة قانونا .
ـ إجازة خاصة براتب كامل ملدة 70 يوما 

للموظفة الكويتية في حالة الوضع .
ـ إجازة لرعاية األمومة والطفولة براتب كامل 

ملدة شهرين تالية إلجازة الوضع.
ـ إجازة من دون راتب ملدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على 3 سنوات للموظفة.
ـ تخفيض سـاعات العمل بواقع ساعتني 
يوميا للموظفة املرضعة ملدة سـنتني تبدأ من 

تاريخ الوضع دون املساس بالراتب.
ـ استحقاق املوظفة الكويتية املسلمة التي 
يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل ملدة 

4 أشهر وعشرة أيام.
ـ جواز طلب املوظف تخفيض سـاعات 

العمل مقابل تخفيض الراتب.

مزايا قانون إقامة األجانب
ـ يعفى أبناء الكويتية املتزوجة من غير 

كويتي من رسوم اإلقامة السنوية.
ـ يحـق للكويتية كفالـة زوجها غير 

الكويتي.
ـ مينح أبناء الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي إقامة دائمة بشرط أال تكون الكويتية 

قد حصلت على اجلنسية بطريق الزواج.

تشيلي البرازيل
9 : 30

الجزيرة الرياضية 9 +

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

سلوڤاكيا هولندا
5

الجزيرة الرياضية 9 +

»سي.آي.أيه«: لدى إيران يورانيوم لصنع قنبلتين ذريتين
واش���نطن � أ.ف.پ: بعد ثالث مجموعات من 
العقوبات أقرها على التوالي كل من مجلس األمن 
واالحتاد األوروبي وأميركا، كش���ف مدير وكالة 
االس���تخبارات املركزية األميركية )سي.آي.ايه( 
ليون بانيتا في مقابلة مع ش���بكة »إيه.بي.سي« 
األميركية أمس ان إيران متلك كمية من اليورانيوم 
تكفي لصنع قنبلتني ذريتني، مضيفا ان في وسع 
هذا البلد حيازة سالح ذري خالل سنتني إذا اتخذ 

القرار بذلك.
وق���ال بانيت���ا: »نعتق���د ان لديهم م���ا يكفي 

م���ن اليوراني���وم الضعي���ف التخصيب لصنع 
قنبلتني«.

وأضاف »سيلزمهم سنة من دون شك »لصنع 
القنبلة« وسنة أخرى الحقا لتطوير نظام عمالني 

الستخدام هذا السالح«.
وإذ أوضح ان ثمة »نقاشا« داخل إيران حاليا 
حول قرار تطوي���ر قنبلة أو عدمه، اعتبر بانيتا 
ان إيران »تواصل تطوير مهارتها وكذلك قدرتها 
النووية«، وقال »إنهم مستمرون في العمل على 

التفاصيل ص48مفهوم األسلحة«.

105 آالف مكافآت
للعاملين في »مكافحة 

إنفلونزا الخنازير«

حنان عبدالمعبود
اعتمد ديوان اخلدمة 
املدنية مكافأة العاملني في 
اللجنة الوطنية ملكافحة 
إنفلونزا اخلنازير. وقال 
مدي���ر إدارة احملاس���بة 
املالية والتأمني الصحي 
في وزارة الصحة محمد 
العازم���ي ف���ي تصريح 
صحافي ان الديوان اعتمد 
املكاف���أة بعد تخفيضها 
بنسبة 25%، مشيرا إلى 
ال���وزارة طلبت في  أن 
كتابها املوج���ه للخدمة 
املدنية مبل���غ 140 ألف 
دينار لصرفه للعاملني 
في جلان اللجنة الوطنية 
ملكافحة الوباء، ومن جميع 
الفئات الوظيفية، مؤكدا 
أن الصرف سيكون خالل 

األيام القليلة املقبلة.

الفيلي: إسقاط القروض على جدول األعمال
 بحكم المادة 66 من الدستور

قال اخلبير الدستوري د.محمد الفيلي انه وفقا للمادة 66 من الدستور، فإن
قانون إسقاط فوائد القروض يبقى على جدول األعمال وال يعتبر ساقطا. 
وقال الفيلي لـ »األنباء«: انه حسب نص املادة يصوت على مرسوم رد القانون 
ــر األغلبية فال يجوز طرح  املوضوع في  ــي دور االنعقاد ذاته وإذا لم تتواف ف
ــق« وبذلك ميكن للمجلس  ــه بل في دور انعقاد الحق »وليس الالح الدور ذات
ــدرج املوضوع محل البحث على جدول األعمال ويصوت عليه وفي هذه  ان ي
احلالة يؤخذ بالتصويت األخير، مشيرا الى ان هذا األمر حدث في مرسوم بث 
اجللسات التلفزيونية. وعن االستناد لنص املادة 37 من الالئحة في رفع قانون 
إسقاط فوائد القروض من جدول األعمال، قال د.الفيلي ان الدستور أعلى في 
ــي تتحدث عن حال عدم توافر األغلبية، لذا يعتبر األمر  احلكم من الالئحة الت
املعروض مرفوضا وهذا الرفض يأتي وفقا للمادة 66 من الدستور التي تتحدث 

عن عدم جواز إعادة طرح املوضوع في دور االنعقاد ذاته.

أوبامـا عن خسـارة الواليات المتحدة : أمـر يحرق األعصاب

البرازيـل »الطامحـة« فـي حـوار التينـي مـع تشـيلي »الصلبة«

سـلوڤاكيا تأمل فـي وضع العصـي بيـن »الطواحيـن« الهولندية

مريم بندق - حسين الرمضان 
 موسى ابو طفرة - ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
منيت املرأة أمس بخسارة بعد 
طول انتظار لقانون احلقوق املدنية 
واالجتماعي���ة للمرأة، خصوصا 
بعد املفاجأة احلكومية الرافضة 
للقانون، حيث لم يتمكن الفريق 
الداعم لها من إقرار القانون بشكل 
متكامل واقتصر األمر على املوافقة 
على التقرير اخلاص بتعديل قانون 
اخلدمة املدنية واملتعلق باحلقوق 
الى تعديل  الوظيفية، باإلضافة 
قانون إقامة األجانب اخلاص بحق 
املرأة الكويتية في كفالة زوجها 
غير الكويتي ومنح أبنائها اإلقامة 

الدائمة وإعفائهم من الرسوم.
وفي هذا اإلط���ار قال النائب 
صالح عاشور ان إجراء التصويت 
على قانون امل���رأة برفع األيدي 
خاط���ئ الئحيا، مش���يرا الى انه 
س���يقدم طلبا إلعادة التصويت 

على القانون بالنداء باالسم. 
ه���ذا ودخ���ل مجل���س األمة 
الدستوري  في حس���بة اخلالف 
التصويت على  والالئحي بع���د 
مرسوم رد قانون إسقاط فوائد 
القروض الذي لم يحظ بأغلب��ية 
ال� 44 صوتا، وأعلن رئيس املجلس 
جاسم اخلرافي رفعه من جدول 
األعمال استنادا لنص املادة 37 من 
الالئحة الداخلية، األمر الذي أثار 
حفيظة بعض النواب الذين كانوا 
يهدفون لترحيل القانون إلى دور 
االنعقاد املقبل والتصويت عليه 

ومتريره باألغلبية العادية.
وفي ظل هذا اجلدل أعلن النائب 

أحمد السعدون عن إعداده مذكرة 
موقع���ة من العديد م���ن النواب 
يطلب فيها إعادة التصويت على 
القانون مرة أخرى، مش���يرا في 
تصريح صحافي الى انه ال يوجد 
في الدس���تور والالئحة ما يجيز 
رفع قان���ون القروض من جدول 
األعمال، مؤكدا ان القانون اليزال 
معلقا ولم يسقط بعد. وفي هذا 
االجتاه وّقع أمس 27 نائبا على 
طلب لعدم التصويت على امليزانية 
العامة للدولة في جلس���تي الغد 
وبعد غد إلفساح املجال أمام متديد 
دور االنعقاد ومتهيدا إلقرار بعض 
القوانني املهمة املدرجة على جدول 

األعمال.

األسهم القيادية  تقود البورصة إلى هبوط حاد ص43

التفاصيل ص8-6


