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إسرائيل تحول وجهة  »أمل« الليبية من غزة إلى العريش
عواصمـ  وكاالت: جنحت املاكينة السياسية واإلعالمية 
اإلسرائيلية على ما يبدو في إفشال رحلة السفينة الليبية 
»أمل« إلى قطاع غزة لكســــر احلصــــار. فقد أكدت وزارة 
اخلارجية اإلسرائيلية ان وزيرها أفيغدور ليبرمان حتدث 
مرارا خالل األيــــام املاضية مع وزيري خارجية اليونان 
ومولدافيا وتوصل معهما إلى تفاهم بشــــأن التعامل مع 
الســــفينة الليبية، وهذا أيضا ما أعلنــــه لوكالة األنباء 

الفرنسية الوكيل البحري الذي ينظم الرحلة، مشيرا إلى انها 
ستتوجه الى مرفأ العريش املصري.  لكن النائب العربي 
في الكنيست اإلســــرائيلي أحمد الطيبي ورئيس اللجنة 
الشعبية ملواجهة احلصار عضو املجلس التشريعي جمال 
اخلضري أعلنا أمس ان سفينة األمل الليبية مصرة على 
التوجه إلى غزة وليس إلى أي ميناء آخر برغم محاوالت 

اإلعاقة اإلسرائيلية.

بواسطة ماكينتها السياسية واإلعالمية

اللبنـانـي  النـائب 
عاصم قانصو لـ »األنباء«: 
سورية زّودت الحريري 
عن  مهمة  بمعلومـات 
ص33 والـده  اغتيـال 

»المحاسبة« يعّد تقريرًا 
عن الطعوم المكدسة 

في المستودعات الطبية

نجاد يكشف شروط طهران 
للحوار مع الغرب

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر 
صحية مطلعة أن ديوان احملاسبة 
يقوم حاليا بعمل تقرير عن كميات 
الطعوم املكدسة في املستودعات 
الطبية التي مت شراؤها بكميات 
كبيرة، أكثر من احلاجة الفعلية 
الستخدامها، بحجة عمل حملة 
وطنية للتطعيم، وهذه الطعوم 
خاصة باحلصبــــة، واحلصبة 
األملانية، والنــــكاف، إلى جانب 
كميات الطعوم التي مت شراؤها 
من قبــــل لڤيــــروس االنفلونزا 
املوسمية وإنفلونزا اخلنازير، 
إال أن ماليــــن اجلرعات لم يتم 
سحبها من املستودعات بسبب 
ضعف اإلقبال على التطعيمات 
وأصبحت اجلرعات على وشك 

انتهاء صالحيتها.

عواصـــم ـ وكاالت: أعلـــن 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد ما قال انها 5 شروط للحوار 
مع الغرب بشأن برنامج طهران 
النووي، وعلى رأس هذه الشروط 
طالـــب األميركين بان يحددوا 
البرنامج  وجهة نظرهم حيال 
النووي اإلسرائيلي؟ والثاني 
هو أن يعرضوا وجهة نظرهم 
انتشـــار األسلحة  حول حظر 
النووية،  أما الشرط الثالث فهو 
أن يوضحوا رأيهم في العدالة 
ومسألة اللجوء الستخدام القوة، 
كما طالب جناد بضم دول أخرى 
للمفاوضات عندما تســـتأنف 
احلـــوارات، وأخيرا اشـــترط 
جناد على الغرب أن يوضحوا 
هدفهم وغرضهم من احملادثات، 
هل يريدون اإلبقاء على عدائهم 

أم بناء صداقة؟

أمير زكي
»ملف التجنيس مجمد حلن انتهاء جلنة املجلس األعلى 
للتخطيط التي يرأسها صالح الفضالة من أعمالها«، هذا ما 
كشف عنه مصدر أمني مطلع مؤكدا ان اللجنة التنفيذية 
ملعاجلة أوضاع املقيمن في البالد بصورة غير قانونية 
خصصت أحد الضباط للتواصل الدائم مع جلنة الفضالة 
وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات، متوقعا ان تنتهي 
اللجنة من امللف خالل األشـــهر األربعة املقبلة على ان 

ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء نهاية العام.
وأضاف املصدر: ال توجد أي ملفات جديدة ســـيتم 
رفعها العتماد جتنيسها، مستدركا بالقول: ملف املطلقات 
واألرامـــل غير خاضع للجنة الفضالة وامنا هو خاص 
بلجنة العميد الشـــيخ فيصل النواف، وهناك كشـــف 
للمستحقن للجنسية من هذه الشريحة مت االنتهاء منه 
حاليا في الداخلية، مشيرا الى احتمال أن يتم جتنيس 
عدد ليس كبيرا من هذه الشريحة في غضون الشهرين 
املقبلـــن دون غيرهم من البدون. ولفت املصدر الى ان 
جلنة الفضالة ســـتقوم بتصنيف البدون الى شريحة 
املدرجن في احصاء 65 وما قبله وهؤالء باإلمكان منحهم 
إقامة حلن البت في مسألة جتنيسهم بشرط عدم وجود 
قيد أمني على أي منهم، أما شـــريحة غير املدرجن في 
اإلحصاء وما قبله فمـــن الصعوبة ان يتحصلوا على 
اجلنســـية او على إقامة دائمة، خصوصا ان الداخلية 
متتلك معلومات  يقينية بانتسابهم لدول اخرى وبالتالي 
فإن املسؤولن في اللجنة التنفيذية يرون ان هؤالء يجب 
مخاطبة سفاراتهم وتقدمي ما يثبت انتماءهم الى هذه 
البلدان خاصة سورية والعراق ومن ثم طلب إعطائهم 
وثائق رســـمية بديلة عن الوثائق التي قاموا بإتالفها 
بحيث يصبحوا وافدين في الكويت بصورة قانونية ال 

أن يكونوا حتت شريحة غير محددي اجلنسية.
وحول البطاقات األمنية اجلديدة للبدون قال املصدر: 
ان اللجنة باشرت منذ بداية العام احلالي مبنح من لديه 
إحصاء 65 وما قبله بطاقة صاحلة ملدة عامن، ومن ليس 
لديه اإلحصاء أو ما قبل الـ 65 ســـيتم جتديد بطاقاتهم 
لفترة من 6 أشـــهر الى عام، مؤكدا في الوقت نفسه أن  
فترة صالحية البطاقة تلك ســـيتم أيضا االتفاق عليها 

بعد انتهاء جلنة الفضالة من عملها.

تجنيس البدون »مجّمد« وكشف األرامل والمطلقات جاهز ويعتمد قريبًا
إقامات لحائزي إحصاء 65 وما قبله  بشرط عدم وجود أي قيد أمني عليهم.. ومخاطبة سفارات دول عربية ثبت لّلجنة انتماء شريحة »بدون«  إليها لمنحهم وثائق رسمية بديلة عما أتلفوها

ال ملفات تجنيس جديدة لحين رفع لجنة »التخطيط« توصياتها إلى مجلس الوزراء نهاية العام.. والبطاقات األمنية ألصحاب إحصاء 65 لمدة عامين أما غيرهم فمن 6 ـ 12 شهرًا

من سيطلق فرحة التتويج بكأس العالم الليلة اإلسباني داڤيد ڤيا أم الهولندي ويسلي سنايدر؟               )أ.ف.پ(

فرحة األملاني سامي خضيرة بالهدف الثالث للمانشافت في مرمى أوروغواي    )رويترز(
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مباراة اليوم بالتوقيت المحلي

»المالية«: إضافة الـ 162.8 مليون دينار كلفة الزيادات 
المالية للموظفين الكويتيين لالعتماد التكميلي

الرومي: ترشيح 2000 مواطن ومواطنة للتوظيف 
الخميس و3 آالف في رمضان أو بعد العيد مباشرة 

خاطب وزير املالية مصطفى الشـــمالي رئيس مجلس األمة محيطا بـــأن »املالية« ترى إضافة التكاليف 
التقديريـــة للزيادات والكـــوادر التي أقرها مؤخرا مجلس اخلدمة املدنيـــة للموظفن الكويتين والتي يقدر 
إجماليها بـ 162.8 مليون دينار ضمن االعتماد التكميلي للباب األول، والباب اخلامس واملصروفات املختلفة 

واملدفوعات التحويلية.
ويوضح اجلدول الذي أرفق بخطاب الشـــمالي أن زيادات املهندســـن بلغت 41 مليون دينار والصيادلة 
2.49 مليون دينار. واقتراح الديوان االميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء 3.9 و2.5 
و6.4 مالين دينار على التوالي وللحاصلن على اخلدمة االجتماعية 0.63 مليون وحملة املؤهالت التجارية 
اجلامعية 24.32 مليونا، واجلامعين في التطوير اإلداري 1.5 مليون وتخصص اقتصاد 0.45 مليون واملوانئ 

4.57 مالين والرعاية السكنية 3.42 مالين والبيئة 2.215 مليون.

مريم بندق
كشـــف وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محمد الرومي عن خطة لترشيح 5 آالف 
مواطن ومواطنة للتوظيف خالل شهري 

يوليو اجلاري وأغسطس املقبل.
 وقال الرومي في تصريحات خاصة 
لـ »األنـــباء«: سيتـــم ترشـــيح 2000 
مواطـــن ومواطنة اخلميـــس املقبل 15 
اجلاري. ولفت إلى أن الديوان سيعمـل 

على ترشيح دفعة جديدة بعد االنتهاء 
من التسجيل في املرحلة الـ 31 للتوظيف 
التي تبدأ فجر يوم اجلمعة املقبل وتستمر 

أسبوعن.
وعن العدد الذي ســـيتم ترشـــيحه 
للتوظيف ضمن هذه الدفعة اجلديدة قال 
الرومي: نحو 3 آالف، وذلك في رمضان 

أو بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.
التفاصيل ص3

التفاصيل ص32

تفاصيل الجدول ص3

التفاصيل ص32

محمد الرومي

بعد الفوز المستحق على  أوروغواي 

ألمانيا  ثالث
 العالم  »بالتخصص«


