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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان رؤساء الوفود املشاركة في مؤمتر االحتاد البرملاني العربي

»الساير« تدشن سيارة لكزس GS  2012 اجلديدة 
مبواصفات قياسية وتصميم رائع 1638

وزارات الدولة تتعاهد على جتاوز معوقات توفير األراضي اإلسكانية وتسليمها لتلبية الطلبات السكنية

قرض الزواج 6 آالف دينار والصرف بعد االعتماد

الظهراني لـ »األنباء«: أصوات نشاز حتاول اإلساءة للعالقات الكويتية ـ البحرينية
 سامح عبدالحفيظ ـ بيان عاكوم

تفضل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د برعاية 
 وحضور أنش���طة أعمال املؤمتر 
ال� 18 لالحتاد البرملاني العربي الذي 
تستضيفه الكويت خالل الفترة من 

5 الى 6 اجلاري.
وقال رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون بعد تسلمه رئاسة االحتاد 
ان املجتم���ع الدولي مازال عاجزا 
عن وقف العدوان الصهيوني على 
الشعب الفلسطيني، كما ان مجلس 
األمن خيب اآلم���ال ومنع إصدار 
الش���عب  إجراءات فورية إلنقاذ 

السوري، مشيرا الى ان دوال عدة 
 ترزح حت���ت حكم احلزب الواحد 

أو الديكتاتوريات املستبدة.
من جهته، أكد رئيس مجلس 
النواب البحريني خليفة الظهراني 
ان العالقات بني الكويت والبحرين 
تاريخية، خصوصا بني آل خليفة 
وآل الصب���اح وذلك في رده على 
سؤال »األنباء« حول تصريح جاللة 
امللك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
وإشارته إلى عدم إرسال الكويت 
قوات تنضم ال���ى درع اجلزيرة. 
ورأى الظهران���ي ان هذا األمر لن 
يؤثر إطالقا على العالقات. وقال: 
هذا األمر جرى في ظروف معينة 

للكويت ولكن عندما تكون هناك 
أمور فعلية وحقيقية عندنا ثقة ان 
السلطة في الكويت لن تتردد في 
الوقوف مع البحرين ودول التعاون، 
مشيرا الى ان هناك من يحاول بني 
احلني واآلخر ان يتدخل في مثل 
هذه األمور وان يسمع له صوت 
وهي أصوات نشاز وليس وراءها 
إال اإلساءة للعالقات بني البلدين. 
النواب  وتاب���ع رئيس مجل���س 
البحريني ردا على س���ؤال حول 
وضع البحرين حاليا قال: مشروع 
جاللة امللك يعود لعام 2001 ونحن 
بفضل املشروع اإلصالحي جلاللة 
املل���ك كان التوجه لإلصالح على 

جميع املستويات انطالقا من امليثاق 
الوطني والنتائج التي متخض عنها 
امليثاق في املجالس التش���ريعية 
والتوافق الوطني وجلنة تقصي 
احلقائق ف���كل هذه األمور جاءت 
متتالية من أفكار وطموحات امللك 
في اإلصالح، على جميع املستويات، 
الفتا الى ان البعض يروج ألمور 
معينة في البحرين. وقال: هناك من 
يتدخل في الوضع الداخلي ويثير 
بعض املشاكل ولكن الوعي موجود 
على جميع املستويات، الفتا الى ان 
الطوائف املوجودة تدرك ان تقدم 
البلد في وحدته الوطنية ومتاسكه 

االجتماعي.

تعديل املادة 79 من الدستور جلهة عدم مخالفة القوانني للشريعة

صاحب السمو شمل بحضوره ورعايته افتتاح املؤمتر الـ 18 لالحتاد البرملاني العربي

»العدالة« تتبنى قوانني »منع املعاكسات« و»احلشمة« 
وحظر الفوائد الربوية وتنظيم عمليات التجميل

سامح عبدالحفيظ

أعلنت كتل����ة العدالة النيابية 
ع����ن أجندتها للمرحل����ة املقبلة، 
وبني رئيس الكتلة النائب محمد 
هايف »ان قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للبدون الذي ستقدمه 
الكتل����ة يل����زم احلكوم����ة مبنح 
اجلنسية ملن يستحقها من أبناء 

الفئة«. وأعلن الناطق الرس����مي 
باسم الكتلة النائب بدر الداهوم »ان 
الكتلة عقدت أمس األول اجتماعا 
بشأن حتديد القوانني التي تتبناها 

في الفترة املقبلة«.
وق����ال الداه����وم ان »العدالة« 
ستقدم تعديال على املادة 79 من 
الدستور إذ س����يتم إضافة: عدم 
مخالفة القوانني التي يوافق عليها 

مجلس األمة وسمو األمير للشريعة 
اإلسالمية.

وأض����اف: »وهن����اك قوان����ني 
س����نقدمها بعد املصادق����ة عليها 
مثل منع املعاكس����ات في األماكن 
العامة، وإنشاء هيئة للوقاية من 
املخدرات، باإلضافة الى االستعانة 
بالكويتي����ني املتقاعدي����ن للعمل 
في اجله����ات احلكومية، وقانون 

احلشمة، وحظر الفوائد الربوية، 
وس����نتقدم بقانون إلنشاء هيئة 
مساندة في إدارة الداخلية مبعنى 
إعادة قانون الش����رطة النسائية 
كما كان عليه في السابق، ولدينا 
التجميل،  قانون تنظيم عمليات 
وآخر القوانني التي سنقدمها منع 
الفوائد الربوية في بيع الرواتب 

في التأمينات االجتماعية«.

37 متنافسًا  على مقعد »البلدي« في »الرابعة«

التمار لـ »األنباء«: صرف املساعدات
للمعاقني دون 18 سنة بداية أبريل

زراعة النخاع لألطفال بالكويت قريبًا

أوباما لنتنياهو: التزال هناك فرصة
للديبلوماسية في األزمة اإليرانية

عواص����م � وكاالت: أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أمس 
»صالبة« التزام الواليات املتحدة حيال إس����رائيل، وذلك لدى 
استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في البيت 
األبيض لبحث املسألة احلساسة املتعلقة ببرنامج إيران النووي. 
وفي هذا الصدد، أكد أوباما أنه التزال هناك فرصة للديبلوماسية 
في األزمة اإليرانية، داعيا إس����رائيل ألن تبقى سيدة مصيرها 
وأكد مجددا على »صالب����ة« التزام الواليات املتحدة إلى جانب 

إسرائيل. 

بداح العنزي

37 مرشحا يتنافسون في االنتخابات التكميلية للمجلس البلدي 
في الدائرة الرابعة )حولي( والت����ي تنطلق صباح اليوم النتخاب 
عض����و مكمل في املجلس بعد خلو املقعد إثر فوز ش����ايع الش����ايع 
بعضوية مجلس األمة. واملرش����حون خلوض االنتخابات هم: أحمد 
الكوح، أحمد خالد، إميان الش����يتان، جبر احلزمي، جمال الهويدي، 
حامد القناعي، خالد الشهاب، خالد املعراج، خالدة الشبيكي، راشد 
بورسلي، سعود العتيبي، شمالن احلساوي، صالح بوشهري، صالح 
ب����ن عيدان، عباس العطار، عباس مراد، عبدالعزيز عبادة، عبداهلل 
الكندري، عبداهلل الغيث، عبداهلل اجلاس����ر، عبداهلل محمد، عدنان 
الش����طي، عدنان مسيعيد، علي اش����كناني، فاضل الفضالة، فيصل 
السويح، فيصل العمر، مبارك الضرمان، محمد علي، محمود حاجي، 
مشعل عبدالعزيز البكر، مصطفى البصري، ناصر الوقيان، ناصر 
بلوش����ي، هشام الشارخ، وليد سند، وياسر اجلعفر. جتدر اإلشارة 
الى ان وزارة الداخلية حددت 16 مدرس����ة ليوم االقتراع تش����مل 8 

مدارس لإلناث ومثلها للرجال.

بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة لالشخاص ذوي اإلعاقة جاسم 
التمار أن الهيئة باشرت نقل ملفات أشخاص ذوي اإلعاقة من 
األعمار دون ال� 18 سنة املستفيدين من بند املساعدات االجتماعية 
في وزارة الشؤون إليها على أن تبدأ الهيئة بصرف املساعدات 
االجتماعية املخصصة لهم في بداية شهر ابريل من ميزانيتها مع 
السنة املالية اجلديدة وهذا يأتي ضمن تنفيذ القانون اخلاص 

باملعاقني رقم 8 لسنة 2010.

حنان عبدالمعبود

كش���ف رئيس قسم امراض الدم والسرطان لالطفال د.علي مال 
علي ل� »األنباء« عن بدء العمل مبستش���فى البنك الوطني، الجراء 
عمليات زراعة النخاع لالطفال، وقال: وعد وزير الصحة خالل زيارته 
للمستشفى بفتح خدمة زراعة النخاع لالطفال، لتكون متاحة بشكل 
مماثل بالنس���بة خلدمة زراعة النخ���اع للبالغني في مركز الكويت 
ملكافحة السرطان. وأضاف مال علي »لقد وعدنا الوزير بتذليل جميع 
العقبات، حيث نعمل حاليا على االجراءات الرسمية اخلاصة ومنها 
احلص���ول على موافقات من اجلهات املعنية باالمر، والتي كان من 
اهمها موافقة مجلس الوزراء عل���ى قبول التبرع من بنك الكويت 
الوطن���ي وقيمته 4 ماليني دينار. وأش���ار د.مال علي الى ان عملية 

زراعة النخاع لالطفال في الوقت احلالي تتم خارج الكويت.

فرج ناصر ـ حمد العنزي

أصدر وزير الدولة لش����ؤون اإلس����كان ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف واالدخار شعيب 
املويزري قرارا برفع احلد األقصى للقرض االجتماعي حلاالت الزواج 
األول الى 6 آالف دينار على أن تسدد 
وزارة املالية ألفي دينار كهبة ويسدد 
املقترض الباقي على أقساط شهرية 
متس����اوية من دون فائدة. هذا وأكد 
مصدر مس����ؤول في بنك التسليف 
واالدخار ان البنك س����يقوم بصرف 
الق����رض االجتماعي حلاالت الزواج 
بعد املوافقة عليه واعتماده في مجلس 
الوزراء، مؤك����دا ان عملية الصرف 
ستكون خالل ابريل املقبل. وأضاف ان 
مجلس الوزراء سيرصد ميزانية هذه 
القروض بالتنسيق مع وزارة املالية، 
متابعا: ان البنك سيقوم بوضع آلية 
وتشكيل جلنة لهذا الغرض لعملية 
صرف القروض في جميع فروع البنك املختلفة. وقال انه من املتوقع 
ان تتم زيادة ميزانية البنك في ظل زيادة قرض الزواج حتى يكون 
باس����تطاعة البنك تغطية هذه التكاليف. على صعيد متصل، عقد 
صباح أمس اجتماع وزاري لقيادات الدولة في مبنى املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ضم وزراء اإلس����كان والكهرباء والنفط والوكيل 
املساعد لشؤون املنشآت العسكرية في وزارة الدفاع راكان الصباح. 
وأبلغ����ت مصادر مطلعة »األنب����اء« ان االجتماع خلص الى جتاوز 
جميع املعوقات والعراقيل بشأن توفير األراضي اإلسكانية الكافية 
وحتريرها من القيود العالقة مع ضرورة اإلسراع في تسليم األراضي 
التي مت متشيطها ومسحها بشكل كامل من قبل وزارة النفط وتبني 
خلوها م����ن الثروة النفطية. وأضافت املصادر ان الوزير املويزري 
أبلغ جميع قيادات الدولة بضرورة اإلس����راع وفك التشابك العالق 
فيما بينهم وحتريك الدورة املستندية بعيدا عن الروتني البطيء من 
ناحية حترير األراضي وجعلها في مربع الس����كنية لتحريك عملية 
اإلس����كان لبناء أكبر قدر من الوحدات اإلسكانية في جميع املناطق 
واملدن اإلس����كانية، الى جانب إعطاء وزارة البلدية فرصة التعجيل 
في تخصيص األراضي بأسرع وقت ممكن دون إطالة وعدم التذرع 
باملخطط الهيكلي للدولة الذي يتعلق باألراضي غير القابلة للزيادة 

والتعديل وفقا للمرسوم الصادر.

شعيب املويزري

الرئيس باراك أوباما مستقبال رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو بالبيت األبيض أمس

الهيفي: الكويت رئيسًا للجنة الدائمة  جلهات 
التنسيق بني احلكومات والبرملانات 
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»الداخلية« حتدد مقار جلان قيد الناخبني
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اخلرافي محذرًا من الفتنة الطائفية: 
يجب أال نتيح املجال 

ملن يصطاد باملاء العكر

سلطان العبدان - عبداهلل البالول

أكد رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي على حاجة الدول 
العربي����ة الى التحاور فيما بينها في هذه املرحلة احلرجة، معربا عن 
س����عادته باخلطوات االيجابية التي اتخذت بشأن االحتاد اخلليجي. 
وأضاف اخلرافي، في تصريح للصحافيني على هامش حفل العش����اء 
الذي أقامه على ش����رف رؤساء الوفود البرملانية العربية، »نحن في 
دول اخلليج في أشد احلاجة الى االستعجال في ربط مصاحلنا، عبر 
اإلس����راع في اتخاذ هذه اخلطوة املباركة«.  وسئل اخلرافي عن دور 
دول مجلس التعاون في الشأن السوري، فشدد على أهمية ان تكون 
دول مجلس التعاون يدا واحدة ف����ي التعامل مع هذا املوضوع، آمال 
ان تس����ود احلكمة بني الس����وريني، قبل ان يدمر بلدهم بأكمله. وردا 
على سؤال حول تغير موازين القوى في مجلس األمة الكويتي، قال 
اخلرافي »من وجهة نظري لم تتغير كثيرا«، مستدركا: »وانا اعطيت 
عهدا على نفسي بعدم التعليق اال بعد فترة من الزمن«. وحذر اخلرافي 
النواب ونفسه من الفتنة الطائفية، والبعد عنها، »وال نتيح املجال ملن 
يريد أن يصطاد في املاء العكر، ملصاحله اخلاصة، من خالل إش����عال 
هذه الفتنة، ونتذكر دائما اننا في بلد واحد وحتت قيادة واحدة ومن 

مصلحتنا استقرار الكويت«.

رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني      )هاني الشمري(

التفاصيل الكاملة  غداً  ٭


