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بطاقة ممغنطة لـ »البدون« خالل 6 أشهر
تجيز لحاملها شراء سيارة وتوثيق الزواج واستخراج شهادات الميالد

صالحيتها  عامان لحملة إحصاء 65 وعام واحد لمن ال يحمل اإلحصاء والتجديد لمثل المدة مقابل دينارين
»المناقصات« تحدد مواصفاتها وكلفة إصدارها تصل إلى 100 ألف دينار ويحق لمن يبلغ 5 سنوات الحصول عليها

» التنفيذية« تنتظر قرارًا وزاريًا إلعادة نحو 650 شخصًا إلى شريحة البدون بعد شرائهم جوازات مزورة
أمير زكي

ضمن املس���اعي احلكومية 
ملعاجلة قضية »البدون« رجح 
مصدر أمن���ي وثيق االطالع ان 
تنتهي وزارة الداخلية من إجراءات 
البطاقة املمغنطة والتي ستصرف 
للبدون في غضون األشهر الستة 
املقبلة، مشيرا الى ان مثل هذه 
البطاقات بحاجة الى سلسلة من 
اإلجراءات، حيث سيكون لزاما 
طرح إصدار هذه البطاقات على 
جلنة املناقصات، مشيرا الى ان 
الكلفة األولية الس���تصدار هذه 
 البطاق���ات س���تكون في حدود 

ال� 100 ألف دينار.
وكش���ف املصدر األمني في 
تصريحات ل���� »األنباء« عن أن 

صرف البطاقات التي ستصرف 
للبدون سيكون في النصف الثاني 
من العام احلالي وستكون مشابهة 
ل� »الكريدت كارد« وسيكون من 
حق من يحوزها ش���راء مركبة 
بواسطتها واستخراج شهادات 
ميالد وش���هادات وفاة وتوثيق 
ال���زواج وغيره���ا من  عق���ود 
املعامالت. يذكر ان قرارا وزاريا 
حمل الرقم 2010/49 اختص بهذه 
البطاقات وق���رر فيه ان تصدر 
اللجنة التنفيذية بطاقة مراجعة 
لكل شخص من املقيمني بصورة 
غير شرعية يتعدى عمره ال� 5 
أعوام ولديه مل���ف في اللجنة 
التنفيذي���ة مقابل دينارين لكل 
بطاقة ومدتها سنتان ملن لديه 

إحصاء 65 وصالحيتها س���نة 
لبقية الش���رائح غير املسجلني 
في اإلحصاء على ان جتدد ملدد 

مماثلة.
وعلى صعي���د متصل، قال 
املص���در أن اللجن���ة التنفيذية 
ملعاجلة أوضاع املقيمني في البالد 
بصورة غير قانونية تنتظر قرارا 
وزاريا يعالج مشكلة نحو 650 
شخصا من البدون استخرجوا 
جوازات أوروبية وأفريقية مزورة، 
وقال املصدر ان إعادة هؤالء مرة 
أخرى الى شريحة البدون تستلزم 
ان  إصدار قرار وزاري، السيما 
جميع أجهزة الدولة سجل لديها 
ان هؤالء لم يصبحوا من البدون 

ولديهم إقامات صاحلة.

وأوضح املصدر ان تعليمات 
صدرت الى اللجنة بتسلم جوازات 
هؤالء األشخاص، واصفا وضعهم 
بأنه معلق، فال هم »بدون« وال هم 
يتمتعون بجنسية البلدان التي 
اشتروا جوازات سفرها بطرق 
غير شرعية، لكنهم مبوجبها مت 
تعديل أوضاعهم ومنحوا إقامات 

في البلد.
ولفت املصدر الى ان اجلوازات 
التي اعتمدت بش���كل نهائي من 
الداخلية وتخص  قب���ل وزارة 
أعدادا من الب���دون هي صادرة 
من بلدان عربية، وجرى الطلب 
ممن بحوزتهم ه���ذه اجلوازات 
اعتمادها من السفارات املعتمدة 

في الكويت.

مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلس���ته االعتيادية 
مساء غد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد الذي يصل الى البالد اليوم. 
وبحسب مصادر وزارية فإن طاولة اجتماع 
املجلس ستكون م���كدسة ب���قضايا ع��ديدة 
تنتظر اتخاذ القرارات املناسبة منها: تعديالت 
النواب على اخلطة اإلمنائية للدولة والتي 
تتضمن إلزام احلكومة بتقدمي خطة تفصيلية 
مبيزانية س���نوية وإحالة عقود املش���اريع 
الكبرى والنفطية الى املجلس قبل االعتماد، 
الى جانب تعديالت قانوني املطبوعات والنشر 
واملرئي واملسموع املرفوعة من وزارة اإلعالم 
والتي أثارت ردود فعل كبيرة لدى األوساط 
النيابية واإلعالمية واحلق���وقية ف����ي ظل 
البيانات الصادرة عن عدة جهات منها جمعية 
الصحافيني ورؤساء حترير الصحف ومديرو 
الفضائيات اخلاصة وأمس بيان من مجموعة 
من القوى السياس���ية أعربت فيه عن قلقها 
البالغ لهذه التعديالت التي تش���كل تع��ديا 
واضحا على احلريات العامة، خصوصا حرية 

التعبير والنشر والصحافة. 
ويناقش املجلس تقريرا معدال من وزير 
املالية مصطفى الشمالي حول بعض األفكار 
اجلديدة بش���أن قانون صندوق املعسرين 
يتضمن تعديل اج���راءات ونظم الصندوق 
لضم احلاالت املتعثرة التي رفضت في ظل 

اإلجراءات احلالية.
 وكشفت مصادر مطلعة عن ان اإلجراءات 
اجلديدة تسمح بضم طلبات املقترضني الذين 
اقترضوا قبل تطبيق إجراءات البنك املركزي 
اجلديدة بشأن ضوابط القروض على البنوك 
والشركات االستثمارية في ابريل 2008 وذلك 
بفتح تاريخ استحقاق املقترضني حتى أوائل 

نوفمبر 2008. 
 وح���ول مدى حضور احلكومة جلس���ة 
2 فبراير املخصصة للمداولة الثانية للمعاقني 
أجابت املصادر: احلكومة ترى ضرورة األخذ 
مبالحظاتها حول القانون مع ضرورة عرض 
مشروع القانون على اللجنة املالية ملعرفة 

تكلفة تطبيق القانون. 
هذا وتعقد اللجنة املالية البرملانية اجتماعا 
غدا برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة ملناقشة 
تعديالت حكومية على مواد قانون اخلطة 
اإلمنائية لالنتهاء من تقريرها ورفعه للمجلس 
بعد ان أحالت التعديالت املقدمة من النواب 

الى احلكومة ألخذ رأيها. 
يذكر انه تردد ان املداولة الثانية لقانون 
اخلطة ستكون في جلسة 27 اجلاري، ويوجد 
على ج���دول أعمال اللجنة ايضا مش���روع 
قانون بش���أن تعديل اإلشراف على االجتار 
في السلع وحتديد أسعار بعضها، ويحضر 
التج���ارة والصناعة  اللجنة وزير  اجتماع 

أحمد الهارون.

األنباء الرياضية )24 ـ 30(

حوت نافق على الشاطئ الموازي للمركز العلمي.. و»البيئة« تستبعد أن يكون التلوّث هو السبب 
دارين العلي

رصدت وكالة األنباء الكويتية )كونا( امس 
حوتا نافقا على الشاطئ احملاذي للمركز العلمي 
في منطقة الس���املية، ول���م يتبني على الفور 
أسباب نفوق هذا احلوت الذي يعد من الفصائل 

النادرة. نائب رئيس الهيئ���ة العامة للبيئة 
الكابنت علي حيدر أكد أن فرق الهيئة اجتهت 
إلى مكان اكتشاف احلوت وستقوم باإلجراءات 
الالزمة وأخ���ذ الفحوصات والعينات ملعرفة 
سبب النفوق، مستبعدا ان يكون األمر عائدا 

ألي تلوث بيئي الن ذلك يعني نفوقا لعدد كبير 
من األس���ماك، ورجح ان يكون سبب النفوق 
وفاة طبيعية النتهاء عمر احلوت أو بس���بب 
حادث مع أحد املراكب، ومع عمليات املد واجلزر 

والرياح وصل احلوت إلى الشاطئ.

الحكومة تبحث غدًا تعديالت النواب على الخطة اإلنمائية 
وإضافات »المرئي والمسموع« وأفكارًا جديدة حول »المعسرين«

متمسكة بمالحظاتها حول قانون المعاقين وبضرورة تحديد كلفته 

من الماضي 

100 عام 
على وصول  أول 
سيارة  إلى الكويت

ص9

»الديوان« يرفض زيادة  بدل طبيعة العمل 
وإضافة بدل خطر لمفتشي »الشؤون«:

 الجهات األخرى ستطالب بالمثل
أكد رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز

 الزب��ن ان م��ا تق��رر من مزاي��ا وتصنيف 
لوظائف املفتش��ن بوزارة العمل  يحقق الهدف 
من اقتراح نيابي قدمه النائب د. فيصل املس��لم  
بزيادة بدل طبيعة العمل ملفتشي العمل وإضافة 
ب��دل خط��ر للمفتش مع إضافة ت��درج وظيفي 
أو تسلسل وظيفي ملفتش��ي العمل مع البدالت 
اخلاصة بالتسلسل. وقال الزبن في رده ان بدل 
اخلطر يدخل حت��ت مظلة بدل طبيع��ة العمل، 
الفتا الى انه س��بق للدي��وان ان وافق على منح 
بدالت للموظفن الكويتين القائمن على أعمال 
التفتيش مبن فيهم املفتش��ون ب� »الش��ؤون« 
وملن لهم حق الضبطية احلاصلن على مؤهالت 
 تخصصي��ة في مج��ال التفتيش تت��راوح بن 

20 و50 دينارا شهريا. 
وحذر الزبن من ان األخذ مبثل هذا االقتراح 
س��يؤدي الى مطالبة جميع م�ج��االت التفتيش 
ف��ي »التجارة« و»البلدي��ة« و»اإلعالم« وغيرها 

باملعاملة باملثل.

»الصحة«: حسم الجدل حول تطبيق فحص
 الـ »بي.سي.آر« الخاص بڤيروس سي قريبًا

بغداد لـ »المستبعدين«: تبرأوا 
من صدام لتشاركوا في االنتخابات

غيتس يقّر: طالبان جزء 
من »النسيج السياسي« في أفغانستان

عواصم � أ.ف.پ: فيما اعتب���ر وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس 
امس ان حركة طالبان »جزء من النس���يج السياس���ي« في أفغانستان، 
كش���ف الرئيس األفغاني حامد كرزاي أمس ع���ن خطة حتظى بتمويل 
غربي يعرض من خاللها املال والوظائف على مقاتلي احلركة مقابل إلقاء 
أسلحتهم والعودة الى احلياة املدنية. وقال كرزاي في املقابلة التي بثها 
تلفزيون ال� »بي.بي.سي« امس »نحن الشعب األفغاني نعلم اننا يجب 

ان نحصل على السالم بأي ثمن«.

بغداد ������ وكاالت: انتقد زعيم 
الص����دري مقتدى الصدر  التيار 
تصريحات زعيم املجلس األعلى 
اإلسالمي في العراق عمار احلكيم 
ال����ذي اعتب����ر فيه����ا »املقاومة« 
مجموعة من القتلة. وقال الصدر 
في بيان له ان »بقاء احملتل ميثل 
مصلحة لعمار احلكيم ولهذا فإنه 

ال يعترف باملقاومة ألن وجودها 
ميثل خطرا عليه«. الى ذلك، أكدت 
احلكومة العراقية أمس أهمية ان 
يعلن كل من منع من الترشيح في 
االنتخابات النيابية املقبلة براءتهم 
املقبور صدام  من جرائم نظ����ام 
حس����ني حتى ميكن لهم املشاركة 

في االنتخابات.

الصدر يهاجم الحكيم: مقاومتنا ليست مجموعة من القتلة

حنان عبدالمعبود
علمت »األنب���اء« من مصادر 
مطلعة ب���وزارة الصحة ان جلنة 
دراس���ة تطبيق فح���ص ال� »بي.

سي.آر« اخلاص مبرض التهاب الكبد 
الڤيروسي اجتمعت أمس مبكتب 
وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
النصف  العامة د.يوسف  الصحة 
اللمسات األخيرة إلصدار  لوضع 

قرار تطبيق فحص »بي.سي.آر« 
واملتوقع صدوره األسبوع املقبل، 
وبّينت املصادر ان االجتماع ضم 
الوكيل املس���اعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوس���ف النصف ومدير 
إدارة الصحة العامة د.راشد العويش 
ومديرة بنك الدم د.رمي الرضوان 
ومدير إدارة الش���ؤون القانونية 

محمود العبدالهادي.

الرئيس الڤنزويلي هوغو ش��اڤيز مس��تقبال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر املسند في قصر 
ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس              )رويترز(

شاڤيز: سالح أميركي تسبب في زلزال هاييتي!
كاراكاس � أ.ش.أ: بع����د أيام من اتهامه للواليات 
املتحدة باس����تخدام الزالزل كمب����رر لغزو هاييتي 
واحتاللها عسكريا، عاد الرئيس الڤنزويلي هوغو 
شاڤيز مرة ثانية ليؤكد ان الواليات املتحدة متتلك 
ما اسماه ب� »سالح زالزل« تسبب في الزلزال املدمر 
الذي ضرب هاييتي في الثاني عشر من الشهر اجلاري 
وأودى بحياة عشرات اآلالف من األشخاص. وأضاف 
شاڤيز لشبكة »فوكس نيوز« األميركية امس ان زلزال 
هاييتي نتج عن اختبار أجرت����ه الواليات املتحدة 
على جهاز صدمات جتريبي ميكنه التس����بب كذلك 

في تقلبات مناخي����ة ينتج عنها فيضانات وجفاف 
وأعاصير.

وذهب شاڤيز إلى القول »إن زلزال هاييتي ليس 
س����وى اختبار الهدف منه اإلع����داد خلطة أميركية 
هدفها تدمير إي����ران واإلطاحة بالنظام احلاكم عبر 

سلسلة من الزالزل«.
وحّمل شاڤيز الواليات املتحدة كذلك مسؤولية 
زلزال كاليفورنيا في التاس����ع من الشهر اجلاري، 
وزلزال الصني الذي بلغت شدته 7.8 درجات وتسبب 

في مقتل 90 ألف شخص في عام 2008.

أكد أنه اختبار لخطة هدفها تدمير إيران واإلطاحة بنظامها عبر سلسلة من الزالزل

نجم وسط الكويت 
»المدلل« وليد علي:

انتظروا انتفاضة
 العميد في الدوري 
الممتاز.. وسنحصد 

جميع األلقاب المحلية 
واآلسيوية

الشماخ أغلى العب 
عربي والقحطاني األفضل 

خليجيًا.. وقيمة المطوع 
تبلغ 500 ألف يورو

خطيبة بوفون 
ال تخشى عليه من 
السيدة العجوز!
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