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األنباء  االقتصادية

األنباء  المحلية

»الوطن�ي« يحتف�ل بمرور 
مرك�ز  عل�ى  ع�ام�ًا   15
خدمت�ه الهاتفية  ص19

»األنب�اء« تنش�ر التعديالت 
المقترح�ة عل�ى الئحة 
السكن الخاص والنموذجي

الرتفاع  األقصى  الحد 
ف��وق  الس��رداب 
متوس�ط المس�توى 
للقس�يمة  التنظيمي 
ألك����ث�ر  1.80م 
الش�وارع الداخلي�ة 
ارت��ف�اع��ًا  ص8

»التجارة« ترسل التعميم 
مكات�ب  إلى  السنوي 
تدقيق الحسابات  ص19

مليارات   5.3 »الش�ال«: 
متوق�ع  فائ�ض  دين�ار 
ص22 الدولة  بموازن�ة 

القطار  مناقص�ة  ط�رح 
الخليج�ي خ�الل الربع 
بتكلفة  الع�ام  من  األول 
مبدئي�ة 25 مليار دوالر 
ويبدأ من الكويت وينتهي 
ص23 مس�قط  ف��ي 

»الخدمة المدنية«: تعيين البدون في الوزارات غير جائز
مزيد ل� »األنباء«: أدعو الحكومة لعدم رّد القانون حتى ال تتأثر عالقة التعاون بين السلطتين الزلزلة ل� »األنباء«: لم نتسّلم أي طلب لتعديل »القروض« من النواب أو الحكومة

في كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء أكد أنه يخالف القوانين.. واللجنة المشكلة برئاسة جابر المبارك تضع تصوراتها استعدادًا لجلسة 12 الجاري

الحوثيون مستعدون لقبول 
شروط صنعاء ويتعهدون 

بعدم استهداف السعودية

نجل منتظري يدعو 
نجاد لالستقالة 

وإال »فاألسوأ ينتظر إيران«

صنعاء ـ وكاالت: بادرة أمل 
بدأت تلوح في أفق ازمة اليمن 
مع املتمردين احلوثيني اثر إعالن 
زعيمهم عبد امللك احلوثي أمس 
الرغبة في احلوار مع صنعاء 
التي  الشـــروط اخلمسة  وفق 
طرحتها احلكومة وتعهدهم بعدم 
استهداف األراضي السعودية. 
ورحب بيان عن احلوثي بدعوة 
الرئيس اليمني بالعودة للحوار 
واعتبرهـــا إيجابيـــة وخطوة 
صحيحة إلى السالم والعودة إلى 
األمن واالستقرار. في سياق آخر 
الرئيس االميركي باراك  تعهد 
أوباما بحماية االميركيني متهما 
للمرة االولى تنظيم القاعدة في 
اليمن مبحاولة تفجير طائرة 
الركاب االميركية في ديترويت 

يوم عيد امليالد.

عواصمـ  وكاالت: دعا جنل 
رجل الدين الراحل حسني علي 
منتظري القيادة السياســـية 
في إيران الى البحث عن حل 
وسط مع رموز املعارضة من 
أجل تفادي تزايد االضطراب 
السياســـي في البـــالد. ودعا 
منتظري في مقابلة مع مجلة 
»دير شبيغل« األملانية الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد 
إيران  إلى االســـتقالة وقادة 
للعـــودة إلـــى رشـــدهم وإال 
»فســـوف تصبح بالدي في 
حال أســـوأ بكثير خالل سنة 
عما هي عليه اآلن«. من جهة 
الدول  أمهلت طهـــران  أخرى 
الكبرى شـــهرا للموافقة على 
اليورانيوم  شروطها ملبادلة 

بالوقود النووي.

اكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان الوزارة على قناعة تامة 
بأهمية إلغاء نظام الكفيل ووضع بدائل له. 

ان الوزارة ترى من وجهة نظرها انش��اء هيئة عامة للعمالة الوافدة تسجل العمالة 
بكفالتها او انشاء شركة حكومية مساهمة على ان تقتصر العالقة بني العامل وصاحب 
العمل على عقد العمل ال��ذي حتدد مبوجبه حقوق والتزامات الطرفني. واضاف: ترى 
الوزارة ان انش��اء هيئة عامة للعمالة الوافدة هو االرجح ملا لذلك من ضمانات حلماية 

هذه العمالة.

مريم بندق - موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري
فيمـــا تتواصـــل االســـتعدادات 
احلكومية والنيابية جللسة بعد غد  
الثالثـــاء واملقرر خاللهـــا التصويت 
الثانية لقانون شـــراء  املداولة  على 
القروض، تكشفت كثير من اجراءات 
احلكومة في التعامل مع قضية غير 
محددي اجلنسية التي ستبرزها خالل 
اجللسة اخلاصة املقرر عقدها في 12 
اجلاري. فقد واصلت اللجنة املشكلة 
برئاســـة النائب األول ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك وضع التصورات 
احلكومية حول مشروع القانون النيابي 
بخصوص احلقوق املدنية واالجتماعية 
لفئة غير محددي اجلنســـية ســـواء 
التعليميـــة او الصحية او الوظيفية 
او ما يتعلق باإلثباتات الرسمية. وفيما 
يتعلق باحلقـــوق الوظيفية حصلت 
»األنباء« على مستند رسمي، أفاد فيه 
ديوان اخلدمة املدنية بأن تعيني غير 
محددي اجلنســـية في الوزارات غير 
جائز أصال ملخالفته لقوانني مجلس 
الوزراء الصادرة بشأن إقامة األجانب 
ونظم املعلومات املدنية. وقال الديوان 
في إفادة رفعت لوزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان ردا 
على بعـــض االقتراحات النيابية انه 
وفقا ألحكام املادة األولى من املرسوم 
الصادر بنظام اخلدمـــة املدنية فإنه 
يشترط فيمن يعني في إحدى الوظائف 
عدة شروط، من بينها ان يكون كويتي 
اجلنسية فإن لم يوجد فاألفضلية ألبناء 
الدول العربية، وحول مدى شـــمول 
أبناء الكويتيات بهذا احلق قال الديوان 
انـــه في حالة ما اذا كان الزوج محدد 
اجلنسية فاألبناء يكتسبون جنسية 
والدهم فإن كان عربيا وبالتالي أبناؤه 
عرب، يقدمـــون على غير العرب من 
أصحاب التخصص ذاته الذي حتتاج 
له اجلهات احلكومية بشرط اال يكون 
هناك كويتي يحمل املؤهل ذاته متعطال، 
وعادة ما تطلـــب اجلهات احلكومية 
خبرات إضافيـــة غير املؤهل لتعيني 
غيـــر الكويتي، وعند عدم توافرها ال 
يكون هناك داع لتعيني غير الكويتي 
والتي ال تكون متوافرة بالطبع لدى 
اخلريج احلديث. واضاف الديوان: اما 
في حالة كون األب غير محدد اجلنسية 
فإنه وفقا ألحكام القانون رقم 32 لسنة 
1982 في شأن نظام املعلومات املدنية 

والقانون رقم 1959/15 في شأن إقامة 
األجانـــب والتي تقضي بـــأن يكون 
صاحب العالقة محدد اجلنسية وقرار 
مجلس الوزراء رقم 6/11 بجلسته 82/58 
املنعقدة بتاريخ 1982/12/26 واملتضمن 
عدم استعمال مصطلح من البادية او 
بدون جنسية في املعامالت الرسمية 
مـــا يبني معه ان تعيني غير  محددي 
اجلنســـية غير جائـــز أصال ملخالفة 
ذلك للقوانني. وعلى صعيد جلســـة 
القروض، أعلن رئيس اللجنة املالية 
واالقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة 
ان اجتماع اللجنة غدا مخصص للنظر 
في اخلطة االســـتراتيجية التنموية 
للكويت بحضور نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدولة لإلسكان والتنمية الشيخ 
املالية وبعض  الفهـــد ووزارة  احمد 
اجلهات املعنية باخلطة، حيث ستقدم 
اللجنة تقريرها النهائي ملجلس األمة 
ملناقشـــته والتصويـــت عليه. وردا 
على سؤال لـ »األنباء« حول أسباب 
عدم إدراج التعديـــالت املقترحة من 
النواب او احلكومة على مشروع قانون 
القروض على جـــدول أعمال اللجنة 
اجاب د.الزلزلة بأن اللجنة لم تتسلم 

اي طلب تعديل على القانون ال من قبل 
النواب وال من احلكومة بعد جلسة 23 
املاضي التـــي أقر خاللها القانون في 
الزلزلة  النائب  املداولة األولى. وزاد 
قائال: لم تتسلم اللجنة اي تعديالت 
من خالل رئيس املجلس وال من خالل 
التسليم املباشر للجنة. وتساءل: وعليه 
كيف تبحث اللجنة شـــيئا لم يتقدم 
به أحد؟ وطمأن رئيس اللجنة املالية 
واالقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة 
املقترضني قائال: اذا مت حتويل اي تعديل 
قبل اجتماع اللجنة غدا فسيدرج على 
باب ما يســـتجد من أعمال ملناقشته 
وتقدمي تقرير للمجلس جللسة الثالثاء 
5 اجلاري. ومن جهتـــه، قال النائب 
حسني مزيد لـ »األنباء« ان جلسة الغد 
ستشهد توافقا نيابيا كبيرا في إقرار 
قانـــون القروض في مداولته الثانية 
مطالبا احلكومـــة باالمتثال لرغبات 
النواب في إنهاء هذا امللف عبر إقراره 
بعد اإلحالة وعدم رده، مؤكدا ان إغالق 
هذا امللف سيمكن السلطتني من االلتفات 
للقضايا األخـــرى التي تدفع بعجلة 
التعاون وتشرع لسلسلة من القوانني 

تصب في صالح املواطن والدولة.

دعت احلركة الدستورية االس��المية »حدس« جميع السلطات الى حتويل 
التوجيهات الس��امية لصاحب السمو االمير الى برنامج عمل للوحدة الوطنية 
م��ن اجل اخلروج من حالة االحتقان السياس��ي والرك��ود التنفيذي وتدهور 
اخلدم��ات العامة في الدولة. واضافت »حدس« في بيان اصدرته مس��اء امس 
ح��ول االوضاع السياس��ية احلالية »ندع��و لاللتزام بالنظ��ام الدميوقراطي 
ودس��تور 1962 تلبية للخطابات االميرية واستيعابا للمساوئ القادمة الناجتة 

عن أي خروج عن هذا النهج«.

الكويت توقفت عن دعم
 مؤسسة كلينتون في 2009

قوة التدخل السريع الخليجية دخلت
حيز التنفيذ.. وحفر الباطن مقر لها

صرف 70 دينارًا بدل تفتيش
و»ضبطية« ل� 181 موظفًا بالبلدية

كشف تقرير ان الســـعودية والكويت ودبي وقطر وعددا من 
الدول االخرى توقفت عن التبرع باملال خالل العام الفائت 2009 
لصالح املؤسسة اخليرية التي يديرها الرئيس االميركي األسبق 
بيـــل كلينتون وذلك بعد تولي زوجته هيالري كلينتون منصب 
وزيرة خارجية الواليات املتحدة، وقال التقرير ان من ابرز املتبرعني 
للمؤسسة في العام املاضي مؤسسة بيل وميلندا غيتس وامللياردير 

دانيال ابراهام.

اعلن االمني العام املســـاعد ملجلس التعاون اخلليجي للشـــؤون 
العسكرية اللواء الركن خليفة الكعبي ان قوة التدخل السريع التي 
اتفق على تشكيلها قادة دول مجلس التعاون في الكويت مؤخرا دخلت 
حيز التنفيذ، مشـــيرا الى انه مت اختيار مدينة امللك خالد العسكرية 

بحفر الباطن باململكة العربية السعودية مقرا لها.

تبدأ البلدية خالل الشـــهر اجلاري صرف بدل التفتيش الذي 
يتراوح بـــني 20 و50 دينارا وبدل الضبطية القضائية البالغ 20 
دينارا لشـــاغلي وظائف مدير ونائب مدير ومساعد مراقب عام 
ومشرف ومساعد مشرف ومشرف مركز ومفتش صحي ورئيس 
قسم ورئيس شعبة ورئيس قسم اإلعالنات ومفتش صحة بيئة 

العاملني في مجال النظافة العامة.
وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في البلدية فراج العرادة 
ان الصرف ســـيكون بأثر رجعي من 1 أغســـطس املاضي بتكلفة 
شهرية تبلغ 8300 دينار شـــهري ويستفيد من هاتني الزيادتني 

181 موظفا وموظفة.

بأثر رجعي من أول أغسطس 2009

صورة تشرح آلية عمل جهاز يعمل بتقنية »الرذاذ المرتد« لألشعة السينية خالل محاضرة أقامتها إدارة أمن النقل األميركية 
يخبئها  ان  يمكن  التي  المعدنية  وغير  المعدنية  التهديدات  يكشف  الذي  المطارات  في  المستخدم  الجديد  الجهاز  حول 
الركاب تحت مالبسهم.                            )رويترز(

الفهد ل� »األنباء«: البدء باستخدام أجهزة 
كشف األجساد للمشتبه فيهم بالمطار قريبًا

ال توضح بشكل تفصيلي أعضاء الجسم.. و»الصحة« أعطت الضوء األخضر: مأمونة وال خطر لها

العفاسي: إنشاء هيئة عامة للعمالة
الوافدة الخيار األرجح بدياًل عن نظام الكفيل

»حدس«: ندعو لتحويل التوجيهات السامية 
إلى برنامج عمل للوحدة الوطنية

التفاصيل ص4

األسد ش�خصية العام 2009 بحسب استفتاء 
ش�بكة »س�ي.إن.إن« الناطقة بالعربية    ص27

التفاصيل ص26

التفاصيل ص26

التفاصيل ص5 التفاصيل ص4

أمير زكي
اعلن مراقب عام مطـــار الكويت الدولي 
ســـليمان الفهـــد أن اإلدارة العامة للجمارك 
اخـــذت الضوء األخضر مـــن وزارة الصحة 
لتشغيل مجموعة من األجهزة املتقدمة التي 
من شـــأنها اكتشاف أي ممنوعات أو أجسام 
غريبة يحملها قادمون أو مغادرون عبر منافذ 
الكويت، وأكد في تصريح خاص لـ »األنباء« 
أن هـــذه األجهزة متقدمة للغاية وال توضح 
بشكل تفصيلي أعضاء جسم اإلنسان الداخلية 
وإمنا هي عبارة عن موجات توضح ما ميكن 
أن يكون بداخل اجلســـد حتى داخل األمعاء 
نفسها. الفتا الى ان هذه األجهزة قامت اإلدارة 
العامة للجمارك بشرائها قبل فترة وأرسلت 
إلى وزارة الصحة بيانا بشأنها ملعرفة إمكانية 
أن تلحق أي ضرر بجسم اإلنسان. وقلل الفهد 
من مخاوف البعض من أن هذه األجهزة من 
شأنها كشف عورات اخلاضعني لها، مؤكدا أنها 
موجودة في كثير من مطارات العالم وأشار 
إلـــى أن هذه األجهزة لن ميـــر عليها جميع 
املســـافرين ولكن سيتم استخدامها في حال 
االشتباه فقط. وزاد: اإلدارة العامة للجمارك 
ستقوم بتشغيل نساء على األجهزة التي متر 
عليها النساء املشتبه في حيازتهن ممنوعات، 
مشيرا الى امكانية ان يتم االحتفاظ بصور 
ألشخاص وقال هناك مدققات أمنيات يطابقن 

جوازات السفر للنساء املنتقبات.
وتوضع هذه املطابقات في احلفظ الدقيق 
بحيث يتم تزويد اجلهات املعنية سواء القضاء 

أو النيابة العامة بها متى ما ُطلب ذلك.
ورجح الفهد أن تبدأ اإلدارة العامة للجمارك 
بتشـــغيل هذه األجهزة فـــي غضون الفترة 
القليلة املقبلة وذلك بعد أن وصل تأكيد من 
»الصحة« بعدم وجود مخاطر من استخدامها، 
مؤكدا ان هذه االجهزة ستكون في ايد امينة 
وان هناك كوادر متخصصة ســـتعمل على 

تشغيلها سواء من الذكور أو اإلناث.


