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البحر: »الوطني« يواصل نتائجه القوية وتعزيز ريادته محليًا وإقليميًا بأرباح جتاوزت 
305 ماليني دينار.. و5.6 مليارات دينار توزيعات البنك منذ التأسيس

)محمد خلوصي( ناصر الساير وابراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر خالل عمومية البنك  
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د.محمد الهاشل

الهاشل: 26.9 مليار دينار 
إجمالي التسهيالت 

االئتمانية املقدمة 
من البنوك إلى مختلف 

قطاعات االقتصاد 
الوطني بنهاية 2012 

بنمو %5

»يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات« ومركز برج احلمراء التجاري 
ينظمان معرضًا خاصًا لروائع السيارات الكالسيكية من شفروليه وكاديالك

ماكدونالدز 
العربية تدرج 

جداول احملتوى 
الغذائي مباشرة

 على أغلفة 
منتجاتها

»زين« احتفلت باألعياد الوطنية بـ »ماضي أصيل.. حاضر جليل ومستقبل جميل«

حياة احلجي لـ »األنباء«: 
مبنى اآلداب 

في مدينة صباح السالم سيرى 
النور خالل عامني

الشمري لـ »األنباء«: مركز فحص 
متداولي األغذية يستقبل

 700 حالة يوميًا وال ترحيل ملن 
يشتبه في إصابته باملرض

سيارات

تقارير

مناسبات

حوار

سمير قاسم وخالد العثمان يقصان شريط افتتاح املعرض  )انور الكندري(

)محمد خلوصي( صورة جماعية لفريق العمل   

متظاهرون يخلون أحد املصابني من موقع االشتباكات وسط القاهرة  )أ.پ(

د.عواطف الشمري    )أسامة أبوعطية(عميدة كلية اآلداب حياة احلجي        )قاسم باشا(
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احملتوى الغذائي على غالف وجبات ماكدونالدز
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العوضي لـ »األنباء«: إضافة أبناء الكويتيات و»املتجنسني« إلى قانون التجنيس.. و»القانونية« الوزارية تنظر اليوم في مشاريع قوانني تعديالت الـ »B.O.T« والتراخيص التجارية وتنظيم القضاء 

مترير »التجنيس« و»القروض« 19 اجلاري

احلكم في »مجزرة بورسعيد« يشعل الشارع 
ومقتل وإصابة متظاهرين في القاهرة

صرف »األعمال املمتازة« ملوظفي 
»املواصالت«  في األسبوع األول من أبريل

مبنى ملعاجلة اجلهاز التنفسي في »الصباح«

احلكومة ال متانع متلك األرملة للعقار 
وإعطاء االبن الصغير أحقية الرعاية السكنية

منح املرأة املستحقة للرعاية السكنية
بدل إيجار يساوي ما يحصل عليه الرجل

رشيد الفعم

قالت النائبة د.معصومة املبارك إن جلنة املرأة 
وشؤون األسرة ستناقش األسبوع اجلاري االقتراح 
بقانون اخلاص بتعديل قانون الرعاية السكنية جلهة 
إنصاف املرأة الكويتية. وأكدت معصومة في تصريح 
خاص ل� »األنباء« أن االجتماع املرتقب س���يكون 
بحضور اجلهات احلكومية ذات الصلة باملوضوع 
وأبرزها املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية وبنك 
التسليف. وأش���ارت معصومة خالل حديثها إلى 

أن أبرز التعديالت املقترحة منح املرأة املستحقة 
للرعاية الس���كنية بدل إيجار يساوي ما يحصل 
عليه الرجل املستحق للرعاية السكنية. وأضافت 
أن هذا التوجه يأتي انطالقا من املبدأ الدس���توري 
الداعي إلى املساواة بني االثنني أمام القانون. وفي 
هذا االجتاه، توقعت مصادر نيابية أن يدفع النواب 
باجتاه إقرار ه���ذا االقتراح كون أن أغلبية نيابية 
تتعاطف مع هذه الفئة االجتماعية اتساقا مع القانون 
واستنادا إلى املواد الدستورية الداعية إلى حتقيق 

العدل واملساواة.

فرج ناصر

أكد الوكيل املساعد لقطاع املالية بوزارة املواصالت 
جزا املطيري أن مكافأة االعم���ال املمتازة ملوظفي 
وزارة املواصالت ستصرف في االسبوع االول من 
 ابريل القادم. واضاف أن وزارة املالية اعتمدت مبلغ 
ال� 4.5 ماليني دينار كلفة اجمالية للمكافآت للموظفني 
املس���تحقني البالغ عدده���م 4 آالف و300 موظف. 
وقال إن املكافآت س���تمنح ملوظفي الوزارة حسب 
الدرجة واملسمى الوظيفي بواقع 2500 دينار لوكيل 
الوزارة و2000 للوكيل املساعد و1500 دينار ملدير 
االدارة و1250 للمراقب و1000 دينار لرئيس القسم 
و800 دينار للموظفني الكويتيني شاغلي الوظائف 
العامة م���ن الدرجة االولى حت���ى الدرجة الرابعة 
و600 دينار للموظفني الكويتيني شاغلي الوظائف 
العامة من الدرجة اخلامس���ة حتى الثامنة، و300 
دينار للموظفني الكويتيني شاغلي الوظائف الفنية 
املساعدة واملعاونة. واشار الى أن هذه املكافأة سوف 
تشمل املوظفني غير الكويتيني، الذين يعملون على 
بند املكافأة وبند الراتب املقطوع وتتراوح بني 200 

و250 دينارا وتشمل ما يقارب ال� 700 موظف.

حنان عبدالمعبود

كشف وزير الصحة د.محمد الهيفي عن ان وزارة 
الصحة جتهز لعمل مشروع مبنى جديد سيخصص 
ألمراض اجلهاز التنفسي، الفتا الى ان املبنى يأتي 
ضمن خطة املشاريع الصحية احلديثة التي حترص 
ال���وزارة على تنفيذها لتقدمي أفضل خدمة صحية 

للمواطن واملقيم على أرض الكويت.

ماضي الهاجري

أبدت وزارة اإلس���كان موافقتها بشكل مبدئي 
على السماح لألرملة املتوفى زوجها قبل االحتالل 
العراقي الغاشم بتملك العقار والسماح لالبن األصغر 
بتقدمي طلب إس���كاني بدال من أن يجبر على متلك 
نفس العقار أو يسجل العقار بصفة إيجار لوالدته 
كما كان س���ابقا. وأكدت مصادر نيابية في اللجنة 
اإلسكانية البرملانية ل� »األنباء« ان تقرير اللجنة 
قد نوقش في مجالس س���ابقة وأخذ وقتا طويال 
من الدراس���ة، مشيرا الى ان جميع أعضاء اللجنة 
اإلس���كانية أبدوا موافقتهم عل���ى اعتماد التقرير 

اخلاص بنفس املوضوع واملقر بش���كل نهائي من 
قبل املجلس املبطل. وقالت املصادر انه ومن خالل 
التشاور مع وزير اإلسكان خالل اجللسة السابقة 
أبدى الوزير تعاونه وموافقته بشكل مبدئي على 
ما تقدم به البعض م���ن النواب بهذا اخلصوص، 
مشيرا الى ان القانون السابق هضم حقا من حقوق 
املواطنني وباألخص املرأة األرملة املتوفى زوجها 
قبل االحتالل، مؤكدا ان التقرير سيرفع الى املجلس 
األسبوع اجلاري ليتم إدراجه على جدول األعمال 
أو طلب االس���تعجال مبناقش���ته ليتم التصويت 
عليه قبل فض دور االنعقاد احلالي خصوصا ان 

احلكومة شبه موافقة على هذا التوجه.

القاهرة ـ وكاالت: شهدت شوارع القاهرة وبورسعيد امس مواجهات 
عنيفة بني قوات األمن ومتظاهرين، بعد أن أصدرت محكمة اجلنايات 

املصرية أحكاما بالسجن وأكدت احكاما باإلعدام في قضية »مذبحة 
بورسعيد« مما اسفر عن مقتل متظاهرين اثنني في القاهرة وإصابة 

العشرات. وأشعل مشجعو النادي األهلي املعروفون بـ »األلتراس 
األهالوي« النيران في ناد للشرطة يطل على النيل وفي مقر االحتاد 

املصري لكرة القدم في القاهرة احتجاجا على األحكام التي يرون 
أنها مخففة للغاية، فبالرغم من تأكيد إعدام 21 شخصا فالبراءة التي 
اخذها 28 آخرون، ومن بينهم 7 من رجال الشرطة، أشعلت املوقف، 

 كما قضت احملكمة بالسجن ملدد تراوح بني سنة و25 عاما على 
24 متهما من بينهم اثنان من رجال الشرطة. في املقابل علق املتحدث 

باسم الرئاسة املصرية إيهاب فهمي على حالة الفوضى قائال ان 
مصر حتكمها دولة القانون ومع أي أعمال شغب أو تخريب ستجرى 
حتقيقات بشأنها ومن يخرج على القانون وتثبت إدانته باألدلة فإنه 

التفاصيل ص40 ٭يخضع لطائلة القانون.

نائب أمني عام حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم

نائب األمني العام حلزب اهلل اللبناني 
الشيخ نعيم قاسم في حوار خاص مع »األنباء«:

ال أتوقع سقوط النظام السوري بحسب 
معلوماتنا ولو افترضنا حصول ذلك فتأثيره 

على احلزب محدود جدًا

حكومة ميقاتي هي حكومة اللحظة 
املناسبة واستقرار وحماية لبنان

عالقتنا مع »اإلخوان« في مصر جيدة 
والتواصل على مستوى املرشد األعلى 

43وقيادات الصف األول

مريم بندق

بعد جهود ومتابعة حثيثة من س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك أصبح في حكم املؤكد 
أن مترير مش���روعي قانوني التجنيس ومعاجلة 
فوائد القروض سيتم في جلسة 19 اجلاري وذلك 
بع���د التوصل إلى صيغ���ة توافقية بني احلكومة 

واملجلس.
وأوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« أن الصيغة التوافقية بني احلكومة وجلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية تتضمن تعديل صياغة 
مشروع قانون التجنيس ليصبح »العدد الذي يشمله 
التجنيس« ال يزيد على 4 آالف وش���مول القانون 
للفئات األخرى املستوفية شروط التجنيس وعدم 

اقتصاره على فئة غير محددي اجلنسية.
وفي هذا الصدد قال أمني س���ر املجلس النائب 
كامل العوضي إن هناك توافق���ا حكوميا � نيابيا 
على مش���روع قانون التجنيس وسيش���مل أبناء 
الكويتيات من األرامل واملطلقات وأبناء املتجنسني 
البالغة أعمارهم أكثر من 21 عاما وأبناء غير محددي 
اجلنسية املس���تحقني واملنطبقة عليهم الشروط 
واملعتمدين من اللجن���ة املركزية لتعديل أوضاع 
غير محددي اجلنسية إلى جانب ما مت إعالنه من 
قب���ل الوزير املختص بأن األولوية للعس���كريني. 
وتطرق النائب كامل العوضي إلى قضية معاجلة 
فوائد القروض، موضحا أن هناك توافقا أيضا على 
مترير تقرير اللجنة املالية فيما يتعلق مبعاجلة 
القروض للمقترضني قبل 2008/4/1، كاشفا عن أن 
التقرير لن يتضمن منحة ال� 1000 دينار »فليس من 
صالحيات أي نائب أو وزير أو حتى رئيس الوزراء 
إقرار املنحة وهي في يد والد اجلميع صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد فقط«.
وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان اللجنة القانونية الوزارية ستنظر 

 اليوم في مش���روع قانون التعديالت على قانون 
ال� »B.O.T« واصف���ة التعديالت بأنها جذرية ومت 
اعتمادها من اللجنة االقتصادية الوزارية إلى جانب 
مش���روعي قانوني التراخيص التجارية وتنظيم 
القضاء. وبس���ؤال املصادر عن اجللسة اخلاصة 
باملرور أجابت: احلكومة جاهزة ملناقشة القضية، 
مشيرة إلى أن إدراجها على جدول أعمال جلسة 19 
اجلاري او تأجيلها جللسة 21 يعود لرئيس املجلس. 
إل����ى ذلك، أعلن رئيس اللجن����ة املالية البرملانية 
 النائب د.يوس����ف الزلزلة في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« انه بعد االنتهاء من تقرير اللجنة حول 
معاجلة فوائد القروض يبقى لدينا 4 مش����اريع 
قوانني نعمل على اجنازها خ����الل األيام القليلة 
املقبلة وهي: مشروع قانون زيادة عالوة األوالد 
إلى 100 دينار بحد أقصى 7 أوالد ومشروع قانون 
الرخص التجارية، واستكمال موضوع خصخصة 
»الكويتية« ولدينا مجموعة من املزايا للذين تقاعدوا 
وزمالئهم الذين يفك����رون في التقاعد إلى جانب 
مشروع قانون التقاعد املبكر للمرأة، حيث سنقر 
تقاعد املرأة بعد خدمة 15 عاما. من جانبه، أعلن 
النائب محمد اجلبري أن جلنة املرافق وافقت على 
زيادة القرض اإلسكاني إلى 100 ألف دينار، وأرسل 
تقرير اللجنة إلى املجلس للتصويت عليه ونأمل 

من باب التعاون املوافقة عليه من احلكومة.
 وأض����اف اجلبري ف����ي تصريح����ات خاصة

ل����� »األنباء« أن وزير املواص����الت ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان م.سالم األذينة وعد بإعادة تسجيل 
1500 أس����رة كويتية، يزيد عدد أفرادها على 500 
ألف نسمة، في قوائم االنتظار باملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية. وأوضح أن األذينة شكل جلنة 
من 3 أعضاء من جمعية »كويتيون بال مأوى« و3 
أعضاء من وزارة اإلسكان لدراسة هذا املوضوع 
ونأمل أن ينفذ وعده مبج����رد انتهاء اللجنة من 

عملها.

التفاصيل ص 8


