
فلس
100

صفحة
48

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Monday 11th October 2010 - No 12416يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 3 من ذي القعدة 1431 ـ 11 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

»السكنية« تدعو 319 مواطناً من طالبي القسائم في مدينة صباح األحمد لتسلم بطاقات القرعة   ص12

الكويت تحتضن مؤتمر إعمار شرق السودان 
وتستضيف القمة العربية ـ األفريقية عام 2013

صاحب السمو أدان ما تعرضت له البحرين واليمن من مخططات إرهابية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا وفد الكويت في القمة العقيد معمر القذافي متوسطا الرئيسني حسني مبارك وعلي عبداهلل صالح خالل صورة تذكارية للقادة العرب واألفارقة     )ا.پ(

سرتـ  كونا: أعلن صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد أن 
الكويت ستتشرف برعاية واحتضان 
مؤمتر إلعمار شــــرق الســــودان، 
كما ستســــتضيف القمة العربيةـ  

األفريقية املقبلة عام 2013.
وقال صاحب السمو في كلمته 
العربيــــة - األفريقية  القمة  أمام 
الثانيــــة في ليبيا: إن الكويت منذ 
نشأتها دأبت على العمل وبإميان 
راسخ وقناعة تامة على مد جسور 
التطوير  فــــي مجــــاالت  التعاون 
والتنمية مع مختلف الدول األفريقية 
والعربية. وأضاف سموه: انطالقا 
من هذه األهمية الكبرى التي نعلقها 
على عالقتنا مع أفريقيا ومتاشيا 
مع قناعتنا بأن اســــتقرار وتنمية 
أفريقيا هو بالتالي استقرار وأمن 

العربية بأســــرها فإننا  ملنطقتنا 
حريصون ونسعى إلى إقامة شراكة 
حقيقية في كافة املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية باعتبار هذه 
الشراكات متثل بعدا استراتيجيا 
ملواجهة حتديات املستقبل وحتديات 
األلفية اجلديدة والتي مت حتديدها 
من قبل األمم املتحدة مبا تتسم به 
من شح في املوارد والغذاء وصعوبة 

في تنفيذ البرامج التنموية.
كما أدان صاحب السمو في كلمته 
ما تعرضت له كل من مملكة البحرين 
واجلمهورية اليمنية الشقيقتني من 
مخططات إرهابية استهدفت أمنهما 
واستقرارهما، مؤكدا سموه تأييده 
ودعمه الكاملني لكل ما قامتا به من 
إجراءات حلماية أمنهما وسيادتهما 

وصيانة مقدراتهما.

الحمود أقنعت »التعليمية« بإطالة الـ 25 دقيقة 
والنواب طالبوا باستعداد القطاع التعليمي

سامح عبدالحفيظ
في الوقت الذي تنادى فيه املعلمون للوقفة التضامنية 
املهنية أمام مكتب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود صباح غد احتجاجا على قرار زيادة 
الـ 25 دقيقة »غير املبررة« على دوام يوم الثالثاء، قالت 
رئيسة اللجنة التعليمية في مجلس األمة النائبة د.سلوى 
اجلسار ان موضوع اإلضراب لن يحل املشكلة وان هذه 
الوسيلة ليست األنسب، متمنية ان يكون اإلضرابـ  ان 

حدث ـ سلميا وخارج ساعات العمل واليوم الدراسي. 
وأشـــارت اجلسار في تصريح صحافي الى ان النواب 
اقتنعوا بشرح الوزيرة احلمود خالل اجتماع اللجنة 
أمس حول مبررات إطالة يوم الثالثاء بأنها عودة لفترة 
األنشطة الطالبية التي كانت موجودة سابقا، مستدركة: 
إال أن هذا اإلجراء جاء دون اطالع واســـتعداد القطاع 
التعليمي. وأشـــارت الى ان املوضوع سيناقش الحقا 

في اجتماع يعقد اخلميس املقبل.

المعلمون تنادوا لـ »الوقفة التضامنية المهنية« أمام مكتب الوزيرة غدًا

أماتو: إذا كانت العذراء محجبة فكيف 
تريدونني أن أرفض المسلمات المحجبات؟!

رومـــاـ  وكاالت: في إطار اجلدل الدائر في أوروبا حول 
احلجاب، كشـــف وزير الداخلية اإليطالي جوليانو أماتو 
عـــن أن هناك تيارا من العلمانيني املتطرفني يطالب بإلغاء 
اللوحات التي تظهر السيدة العذراء مرمي وهي ترتدي احلجاب 
ونشر لوحات جديدة لها وهي سافرة. ومن هذا املنطلق أكد 
أماتو انه ال ميكنه معارضة ارتداء املرأة املسلمة في بالده 

للحجاب، معلال ذلك لســـبب واضح وهو ان السيدة مرمي 
العذراءـ  والدة نبينا عيسى گـ  كانت تضع احلجاب على 
رأسها أيضا. وأشار أماتو الى انه إذا كانت العذراء محجبة، 
فكيف تطلبون مني رفض أي امرأة تتحجب، وقال: »إن املرأة 
التي حظيت بأكبر نصيب من احملبة على مر التاريخ وهي 

السيدة العذراء تصور دائما وهي محجبة«.

وزير الداخلية اإليطالي كشف عن دعوات علمانية إلعادة نشر لوحاتها وهي سافرة

هيئة اإلفتاء السعودية تعتبر 
التعرض للسيدة عائشة »جرمًا 

عظيمًا« و»خروجًا من الملة«

مصري يقطع إصبعه ليوّقع على استمارة 
تأييد »جمال مبارك« بالدم

الريــــاض ـ وكاالت: دانت هيئة 
االفتاء الســــعودية بشدة التعرض 
للسيدة عائشة رضي اهلل عنهاـ  زوجة 
الرســــول ژ ـ معتبرة ذلك »جرما 
عظيما« و»خروجا من امللة«، وذلك 
التصريحات االخيرة املسيئة  بعد 
التي اطلقها الناشط الشيعي املقيم 
في لندن ياسر احلبيب. وهاجمت 
الهيئة في بيان نشرته وكالة االنباء 
السعودية »السب والقذف واللعن« 
بحق السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
معتبرة ان »سب صحابة الرسول ژ 
او التعرض لعرضه بقذف ازواجه 
خصوصا السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها جرم عظيم«. واضاف البيان: 
»يجب تقدير فضل ومنزلة السيدة 
عائشــــة رضي اهلل عنهــــا، وقذفها 
مبا هي بريئة منه تكذيب لصريح 
القرآن والسنة يخرج صاحبه من 
امللة كما اجمع على ذلك العلماء«. 
وكان املرشد االيراني آية اهلل علي 
التعرض للســــيدة  انتقد  خامنئي 
عائشــــة رضي اهلل عنها او رموز 
املسلمني السنة، وأفتى بعدم جواز 
التعرض لرموز السنة وفقا ملا ذكرته 

وسائل اعالم ايرانية.

شهد مركز فوه مبحافظة كفر الشيخ املصرية واقعة غريبة، حيث قام 
رجل أعمال يدعى »راشد الدباح« بإحضار خنجر وقطع جزءا من إصبع يده 
اليمنى للحصول على دم ليوقع به على استمارة اجلبهة الشعبية لتأييد 
جمال مبارك مرشحا للرئاسة. وقال محمد رجب املنسق العام للجبهة ان 
اجلبهة تنتشر في جميع محافظات مصر وان ما يشجعها هو حب املواطنني 
للشاب جمال مبارك أمل األمة، مضيفا ان املواطنني حريصون على إظهار 

والئهم وحبهم جلمال مبارك وانهم مستعدون لتأييده بدمائهم.

»التجارة«: الخالدي وكياًل 
لـ »الـرقابـة«  والبـغلي 
لـ »شـؤون السياحة«  ص3

أسماء 53 طالبًا وطالبة تم قبولهم في جامعات مصر  ص13

الشـمالي: دراسـة ملفات 
1602 تقدموا لالسـتفادة 
من صندوق المعسرين   ص3

لقطات

ال للشحادة العربية: دعا العقيد معمر القذافي العرب الى تكوين فضاء 
واحـــد أو احتاد مع األفارقـــة بدال من ان يكونوا عالـــة على العالم 

وشحادين من دوله وهم ميلكون ثروات طائلة.
صفقوا للخسـارة: حث العقيد معمر القذافي الرأس��مالية العربية على 
االستثمار في أفريقيا، مشيرا الى ان خسائر العرب جراء األزمة 2.5 
تريلي��ون دوالر، وملا صفق احلضور لدعوته ه��ذه قاطعهم القذافي 

قائال: »تصفقون للخسارة؟«.
القذافي يعتذر عن عهود الرق العربية: قدم العقيد معمر القذافي باسم العرب 
وخاصة األغنياء منهم اعتذارا شــــديدا عن »تصرفاتهم املخجلة جتاه 

األفارقة، حيث اشتروا األطفال واستعبدوهم وتاجروا بالرق«.
.. ويسـقي أحفاده حليب اإلبل: قالت عائشة ابنة الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي ان »الناس تنس��ى أيضا ان معمر القذافي فضال عن كونه قائدا 
عظيم��ا هو والدي أيضا، ونحن قريبون جدا كأس��رة، وجنتمع معه مرة 
في اليوم بسبب انشغاله الدائم، كما ان أوالدي يحبون البقاء في خيمته 

ويتمتعون بشرب حليب اإلبل املخصص له«.

التفاصيل ص9

فيصل الدويسان

الدويسـان يمهل وزير اإلعالم 
لتصحيح  الجـاري   25 حتـى 
أوضـاع وزارته.. أو اسـتجوابه

ص8

التفاصيل ص4 و5

التفاصيل ص6

الديوان األميري ينعى 
هدى بدر المحمداألحمد  الصباح

ومجلس الوزراء أجل اجتماعه
نعى الديـــوان األميـــري املغفور لها 
الشيخة هدى بدر احملمد األحمد الصباح 
عن عمر يناهز 48 عاما وسيوارى جثمانها 
الثرى الساعة التاسعة من صباح اليوم 
االثنـــني. إلى ذلك تأجـــل اجتماع مجلس 
الوزراء الذي كان مقررا مســـاء اليوم إلى 
غد الثـــالثاء نظـــرا لوفـاة الشيخة هدى. 
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم »األنباء« بأحر 
التعازي من آل الصباح الكرام، داعني اهلل 
تعالى أن يتغمد الفقيدة بواســـع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر 

والسلوان.  إنا هلل وإنا إليه راجعون


