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قتيبة الغامن بسام الغامن األمير الوليد بن طالل كارلوس سليم احللو

»العدالة« تقدم تعدياًل على املادة 79 من الدستور بحيث ال يصدر أي قانون إال إذا أقره املجلس وصدق عليه األمير و»كان موافقًا للشريعة اإلسالمية«

منازل بديلة لسكان أم الهيمان

التفاصيل صفحة )23-22(

اشترك واربح 
عشرات آالف الهدايا الفورية

وفـرص غيـر محـدودة 
للربح في السحوبـات

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

تفاعلت قضية التلوث في منطقة 
أم الهيمان السكنية جلهة االهتمام 
النيابي من خالل وضع املوضوع 
على طاولة البحث في جلنة البيئة 

والطاقة البرملانية.
عض���و اللجن���ة النائب فالح 
الصواغ قال ل� »األنباء« ان جلنة 
البيئة س���تدرس الحقا اي حلول 
تكون مناسبة حلل قضية ام الهيمان 
س���واء بإزالة املصان���ع احمليطة 
باملنطقة السكنية او اقتراح إنشاء 
القاطنني  منازل بديلة للمواطنني 

فيها.
وأضاف الصواغ ان ما يعانيه 
أهالي أم الهيمان من تلوث وانبعاث 
غ���ازات أدى حل���دوث العديد من 
ل���دى األطفال  املزمنة  األم���راض 
والس���كان باإلضافة الى األمراض 
املواطنني  التي فتكت بالعديد من 
مثل السرطان، ناهيك عن األضرار 
الصحية العامة ف���ي املنطقة وما 
يحيط بها وظهور الربو واحلساسية 
والطفح اجلل���دي لدى العامة من 

السكان هناك.
وأكد الصواغ ان معاجلة هذه 
املش���كلة واجبة عل���ى احلكومة 
واملجلس، مشددا على ان احملافظة 
عل���ى صح���ة املواطن���ني واجب 

دستوري.
من جانب آخر، قال رئيس كتلة 
العدالة النائب محمد هايف ان كتلته 
س���تقدم تعديال على املادة 79 من 
الدستور بحيث ال يصدر أي قانون 
إال إذا أق���ره مجلس األمة وصادق 
عليه األمير وكان موافقا للشريعة 
اإلسالمية، موضحا ان التعديل جاء 
الفقرة األخي���رة: »وكان  بإضافة 

موافقا للشريعة اإلسالمية«.
وأشار هايف الى ان التعديل ال 
ينطبق على القوانني السابقة بأثر 

رجعي بل الالحق منها.
التفاصيل ص 7 ٭

كارلوس سليم األغنى في العالم
والوليد بن طالل األول عربيًا

العبيدي لعالج مرضى السرطان البالغني باخلارج

احتفظ رجل األعمال املكسيكي من أصل لبناني كارلوس 
سليم احللو بتربعه على عرش أغنى أغنياء العالم بثروة 
بلغت 69 مليار دوالر وذلك وفق اإلصدار اجلديد لالئحة 
مجلة »فوربس« ألثرياء العالم التي صدرت أمس، فيما 
استمر رجل األعمال السعودي األمير الوليد بن طالل في 
التربع على عرش األثرياء العرب وال� 26 عامليا بثروة 
بلغت 18 مليار دوالر. هذا، وقد ضمت القائمة رجلي األعمال 
الكويتيني بسام الغامن الذي احتل املرتبة 804 عامليا بثروة 
قدرها 1.6 مليار دوالر متساويا في نفس املرتبة مع قتيبة 
الغامن وبنفس الثروة. وقد بلغ مجموع ثروات 36 عربيا 

شملتهم القائمة نحو 118 مليار دوالر. وطبقا ملا جاء في 
الالئحة، فان الس����عودية مازالت االولى مع لبنان بعدد 
 اصحاب املليارات في الئحة 2012 التي ضمت 36 عربيا من
9 دول منهم 8 س����عوديني من 6 عائ����الت و8 لبنانيني 
 م����ن 3 عائ����الت )اثنان منه����م يقيمان ف����ي البرازيل( 
 و7 مصريني من 3 عائالت )أحدهم يقيم في بريطانيا( 
و4 اماراتيني من عائلتني، اضافة الى كويتيني، ومليارديرا 
 واحدا من كل من الس����ودان والعراق وسورية واالردن 

)3 يقيمون في بريطانيا واالردني في روسيا(.

حنان عبدالمعبود

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان وزير الصحة 
د.علي العبيدي يعكف حاليا على دراسة ملف العالج 
في اخلارج، بدءا من اللجان التخصصية واللجنة العليا، 
وإدارة العالج في اخلارج واملكاتب الصحية في اخلارج. 
وأكدت املصادر ل� »األنباء« أن هناك مفاجأة في »العالج 

باخلارج«، مبينة انه س���يتم فتحه في جانب مرضى 
السرطان البالغني، كما حدث مع عالج األطفال املصابني 
بالسرطان في اخلارج، حيث كان الوزير قد أصدر بهذا 
الصدد قرارا بتشكيل جلنة طبية تخصصية للنظر في 
حاالت األطفال املرضى بالسرطان بأنواعه املختلفة على 
أن يكون قرار اللجنة نهائيا ويعتمد للسفر للعالج في 

اخلارج دون احلاجة إلى عرضه على اللجنة العليا.

بسام وقتيبة الغامن ضمن القائمة في املرتبة 804

إلغاء توزيع الدرجات اجلديد والعودة 
إلى القدمي في »التربية« رسميًا

صورة زنكوغرافية لقرار إلغاء توزيع الدرجات اجلديد والعودة 
لتوزيع الدرجات القدمي

صورة أرشيفية ملوقع »بارشني« اإليراني

األقمار الصناعية تكشف تنظيف إيران لـ »بارشني« 
..وخبراء: آثار السالح النووي في املوقع

مصادر: انسحاب عمر سليمان 
من سباق الرئاسة لصالح منصور حسن

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

بثت محطة »ايه.بي.سي« خبرا أول من امس 
يس����تند الى تصريحات عدد من خبراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية  قالوا فيها ان موقع بارشني 
اإليراني يتعرض لعملية تنظيف شامل تقوم بها 
السلطات اإليرانية إلخفاء طبيعة األنشطة التي 

كانت تقوم بها هناك.
وقالت احملطة ان عددا من خبراء الوكالة ذكروا 

ان صورا لألقمار الصناعية مت التقاطها في األيام 
االخيرة أوضحت ان إيران تقوم بعملية تنظيف 
كبيرة لبقايا املواد املشعة التي يحتمل ان يكون 
اإليرانيون قد خلفوها خالل صنع ما يعتقد انه 
جهاز تفجير نووي. وقال احد اخلبراء ان أعمال 
التنظيف تبدو كأنها محاولة حملو أثر بقايا جتربة 
جهاز جتريبي إلطالق أشعة النيوترون يستخدم 

فقط في أغراض صنع سالح نووي.
التفاصيل ص 33 ٭

أحمد صبري

أعلنت د.مروة منير، منسقة احلملة االنتخابية 
لترشيح عمر سليمان النتخابات الرئاسة، انسحاب 
سليمان من خوض االنتخابات الرئاسية. وأرجعت 
مصادر من داخل حملة سليمان ل� »األنباء« انسحاب 

نائب رئيس اجلمهورية السابق من السباق الرئاسي 
إلعالن منصور حسن، رئيس املجلس االستشاري، 
خوضه انتخابات الرئاسة، وهو ما دفع سليمان إلى 
االنسحاب من السباق االنتخابي، لتراجع فرص فوزه، 
بعدما تردد عن تأييد اإلخوان واملجلس العسكري 

ملنصور حسن كمرشح رئاسي.

التفاصيل ص30 ٭

التفاصيل ص3 ٭

ديوان الخدمة يرشح 2973 مواطنًا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية  )17-14(

التفاصيل ص 36 ٭ التفاصيل ص 4 ٭

موسى أبوطفرة ـ محمد هالل الخالدي

أنهى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف 
معاناة الطلبة وأولياء األمور رس���ميا بعد أن اصدر قرار إلغاء 
توزيع الدرجات اجلديد والعودة لتوزيع الدرجات القدمي يوم أمس، 
وينص القرار الذي جاء في خمس مواد على وقف العمل بالبند 
ثانيا ورابعا من الق���رار الوزاري 2011/377 وتنظيم االختبارات 
وفقا للضوابط املنصوص عليها في الوثيقة األساسية للتعليم 

الثانوي 2008 اعتبارا من الفترة الثالثة.
 ونص القرار على أن يتم تنظيم االختبارات وفقا للضوابط 
املنصوص عليها في الوثيقة األساسية للتعليم الثانوي 2008 
اعتبارا من الفترة الثالثة. كما نص على أن يتخذ قطاع التعليم 
العام الالزم لتنفيذ هذا القرار وإلغاء القرارات والنشرات اخلاصة 
بتحديد وتوزيع الدرجات والتي صدرت استنادا إلى البند )رابعا( 
من الق���رار الوزاري رقم 2011/377 املذكور أعاله. ويس���ري هذا 
القرار اعتب���ارا من تاريخه ويلغى كافة م���ا يتعارض معه من 

قرارات سابقة.

وزير االعالم الشيخ محمد العبداهلل ود.يوسف االبراهيم وم. اشواق املضف ووليد اخلشتي في ركن »زين« )فريال حماد � أنور الكندري(

24امللتقى اخلامس لـ »كويتي وأفتخر« استقبل »حزة القايلة« وطالب مدارس ورياض أطفال

8 مطالب »نسوية« إستراتيجية لتحقيق املساواة املتكافئة

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك عاد إلى أرض الوطن 

حمد العنزي

غياب املرأة عن مجلس األمة 
واحلكومة كان عنوان حملة »8×8 
دستورية متكافئة« التي نظمتها 
النس����ائية  الثقافية  اجلمعي����ة 
مبناس����بة يوم املرأة العاملي في 
ساحة اإلرادة أمس، وثار التساؤل: 
إذا كان املجتم����ع والناخبون لم 
يختاروا املرأة للوصول للبرملان 
فلماذا جتاهلتها احلكومة أيضا؟ 
وصدر عن املنظمني بيان أعلنوا 
فيه املطالب اإلستراتيجية ال� 8:
ف����ي كل  التدابي����ر  اتخ����اذ  ٭ 

امليادي����ن لكفالة متكني وتطور 
املرأة وتقدمها وتعزيز مكانتها 
املجتمعية واالعتراف باملسؤولية 

الوطنية املشتركة.
٭ تبني برامج توعوية وتثقيفية 
الس����لوكية  لتعدي����ل األمناط 
للمجتمع بهدف حتقيق القضاء 
على العادات واألعراف املتحيزة 

التي تقلل من شأن املرأة.
٭ دعم حقوق املرأة في ش����غل 
الوظائف العامة والتمتع بالفرص 
الوظيفي����ة العادلة على جميع 
املس����تويات احلكومية وتقلد 
القيادية  املناصب احلكومي����ة 

ومناصب اتخاذ القرار وتشريع 
قوانني تضمن هذه احلقوق.

املرأة املطلقة واألرملة  ٭ منح 
وغي����ر املتزوج����ة كل احلقوق 
املدنية واالجتماعية واالقتصادية 
مبا يكفل لهن سبل العيش الكرمي 

بعدالة وأمن وطمأنينة.
٭ إدم����اج امل����رأة ف����ي جميع 
االنتخابات التي ينتخب أعضاؤها 
باالقتراع العام كجمعيات النفع 
التعاونية  العام واجلمعي����ات 
واملجلس البلدي ومجلس األمة 
الترش����يحات ملناصب  وجميع 

املختاريات واحملافظات.

٭ منح املرأة الكويتية احلق في 
احلصول على القروض املصرفية 
والرهون العقارية وإبرام العقود 

وإدارة املمتلكات واملشاريع.
٭ إدخ����ال التعديالت املطلوبة 
لسد الثغرات في قانون التأمينات 
االجتماعي����ة فيما يعزز حقوق 

الكويتيات املؤمن عليهن.
٭ إنش����اء مجلس أعلى للمرأة 
يضع خطة وطنية إستراتيجية 
للنهوض باملرأة لضمان مشاركتها 
العادلة في السياسات واآلليات 
القانونية واحلياة العامة وبرامج 

التنمية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك لدى عودته إلى أرض الوطن أمس وفي استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد 
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