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Al-Anbaa Monday 19th July 2010 - No 12332يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 7 من شعبان 1431 ـ 19 يوليو 2010 الـــعـدد:

الحكومة تفّكك تقرير »البدون« بقرارات وزارية
مصادر برلمانية لـ »األنباء«: التقرير يشمل حلواًل جذرية لقضية غير محددي الجنسية.. والبعد األمني هو الهاجس األكبر لدى السلطة التنفيذية

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 
كش����فت مصادر برملاني����ة مطلعة عن ان 
القرارات األخيرة التي أصدرتها وزارتا الداخلية 
والصحة لصالح فئة غير محددي اجلنس����ية 
جاءت تخفيفا ملعاناة هذه الفئة ومنها اصدار 
بطاقة مراجعة لكل شخص يقيم بصورة غير 
قانونية يتعدى عمره 5 س����نوات ولديه ملف 
باللجنة التنفيذية وملن لديه إحصاء 65 تكون 
مدتها سنتني، وأيضا اصدار 300 شهادة ميالد 
ألطفال كويتيني من أم »بدون« من قبل وزارة 
الصحة وغيرها من القرارات، كان الهدف منها 
تفكيك تقرير اللجنة البرملانية ملعاجلة أوضاع 
غير محددي اجلنسية. وأوضحت املصادر ان 

التقرير الذي يشمل حلوال جذرية كاملة لهذه 
الفئة يتم تفكيكه بالفع����ل من قبل احلكومة 
التي هي بصدد إصدار املزيد من اإلجراءات في 
صورة قرارات وزارية ملنح هذه الفئة بعض 
احلقوق االجتماعية واإلنس����انية وصوال الى 
وض����ع يحقق احلد األدنى م����ن غاية القانون 

الذي أعدته اللجنة البرملانية.
وأوضحت املصادر ان هذه القرارات تأتي 
رغبة من احلكومة في حل هذه القضية مبوجب 
قرارات وزارية من اجلهات احلكومية املعنية 
وليس عبر تش����ريع ملزم الس����يما ان بعض 

جوانب هذه القضية تتعلق ببعد أمني.
وأكدت املصادر ان احلكومة س����تلتزم مبا 

سيقضي به تقرير اللجنة التي كلفها مجلس 
الوزراء في املجلس األعلى للتخطيط بوضع 
تصور حلل هذه القضية، الفتة الى انه تصور 
لن يبتعد كثيرا عن سياسة احلكومة في إصدار 

قرارات وزارية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أعلن رئيس جلنة الدفاع عن 
حقوق اإلنسان النائب د.وليد الطبطبائي أن 
اللجنة طالبت وزارة الداخلية بتقليص حاالت 
اإلبعاد اإلداري للوافدين إلى احلد األدنى، وأن 

حتصره في اإلبعاد القضائي.
وأضاف الطبطبائي عقب اجتماع اللجنة امس 
ان ذلك سيصب في حتسني سجل الكويت في 

النائبان عدنان عبدالصمد ود.وليد طبطبائي خالل اجتماع جلنة »حقوق اإلنسان«مجال حقوق اإلنسان )التفاصيل ص4(.

»الهجرة«: تشدد في إصدار الزيارة 
التجارية والعائلية تحسبًا 

الستغاللها في التسّول خالل رمضان

الطبطبائي: الخليج عربي وليس فارسياً

مجلس الوزراء يبحث تشكيل 
لجان لمتابعة خطة التنمية

طال����ب النائب د.ولي����د الطبطبائي وزارة 
الداخلية واألجهزة املعنية مبالحقة األشخاص 
الذين وضعوا كتابات تعتبر الكويت جزءا من 
اخلليج الفارسي والتي كان آخرها على محول 
كهرباء مجاور لقصر الس����الم اخلاص بسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وهي عبارة 
»الكويت.. اخلليج فارسي«، وأضاف: اخلليج 

عربي وليس فارسيا. 

مريم بندق
علمت »األنباء« ان مجلس الوزراء سيبحث 
تشكيل جلان ملتابعة خطة التنمية. وقالت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« ان اللجان س����تضم مختلف 
التخصص����ات من أصحاب اخلبرة في املجاالت 
املختلف����ة لرصد خطوات الوزارات في مجاالت 

إجناز املشاريع التي تتضمنها خطة التنمية.

محمد الدشيش
تزامنا مع حلول ش����هر رمضان املبارك علمت 
»األنباء« أن مدير عام اإلدارة العامة للهجرة اللواء 
كامل العوضي أعطى تعليماته بالتش����دد في منح 
س����مات الزيارة العائلي����ة والتجارية حتى ال يتم 
اس����تغالل تلك الزيارات في التس����ول خالل شهر 
رمضان. وقال مصدر أمني إن اجلنسيات التي سيتم 
التدقيق عليها في الهجرة لها س����وابق في قضايا 
التسول الرمضاني مشيرا إلى ان التعليمات تضمنت 
الوقوف على عمل الكفيل ووظيفته وراتبه بحيث 
تتأكد »الداخلية« من أن الوافد لن يحضر أشخاصا 
بغرض التسول. من جهة أخرى، قال مصدر أمني 
إن اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية ش����كلت فرقا 
ملالحقة ظاهرة التسول الرمضاني وأن أي شخص 
سيتم ضبطه سيتم إبعاده عن البالد ووضع منع 

كفاالت على الكفيل.

رجال ش��رطة عراقيون وبعض السكان بالقرب من جثث ضحايا الهجوم االنتحاري على قوات 
الصحوة في »الرضوانية« أمس                )رويت��رز(

يوم استهداف »الصحوة«: هجومان انتحاريان ُيسقطان عشرات القتلى والجرحى
بغداد � وكاالت: اس����تحق أمس أن يكون ي����وم الصحوة الدامي، حيث 
استهدفت ثالث هجمات عناصر هذه القوات مما أسفر عن مقتل 46 شخصا 
على األقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في هجومني انتحاريني بأحزمة 

ناسفة استهدفا قوات الصحوة في بغداد واالنبار.
وق����ال مصدر في وزارة الداخلية ان »ما ال يقل عن 43 ش����خصا قتلوا 
وأصي����ب نحو أربعني آخرين بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناس����ف 
استهدف جتمعا لقوات الصحوة قرب مقر للجيش العراقي في قرية البالسم 

الواقعة في منطقة الرضوانية«.
وفي هجوم آخر، أعلن مصدر في الشرطة مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 
ستة آخرين بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مقرا لقيادات 
الصحوة في مدينة القائم، قرب احلدود الس����ورية. وفي ابو غريب، أدى 
انفجار منزل مفخخ تاب����ع ألحد عناصر قوات الصحوة غرب بغداد أثناء 
محاولة إبطال مفعول متفجرات زرع����ت بداخله، أدى إلى مقتل ضابطني 

وجندي ومدني وإصابة ثالثة جنود آخرين بجروح.

»وكالء التربية« يناقش اليوم تطبيق وجبات تغذية »االبتدائي«
مريم بندق

يناقش مجلس وكالء وزارة التربية في 
اجتماع اليوم برئاسة وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي آلية تطبيق وجبات التغذية في 
مدارس املرحلة االبتدائية اعتبارا من مطلع 
أكتوبر 2010. تتضمن توصيات التقرير املقدم 
من وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان، 
والذي تنفرد بنشره »األنباء«، اعتماد مدة 
30 دقيقة لتقدمي وتناول الوجبات الغذائية 
على ان يكلف قط���اع التعليم العام ببحث 

ودراسة كيفية توفير مدة 10 دقائق إلضافتها 
الى مدة الفرصة األولى التي تبلغ 20 دقيقة. 
ويقت���رح التقرير ان يتم ذلك بإطالة اليوم 
الدراسي بإضافة 10 دقائق أو استقطاع دقائق 
معدودة من زمن طاب���ور الصباح وبعض 

احلصص الدراسية.
هذا، وتنش���ر »األنب���اء« أيضا تواقيت 
 ال���دوام لرياض األطف���ال وتالميذ املرحلة
 االبتدائية ومدارس املرحلتني املتوس���طة 

والثانوية.

 »األنباء« تنفرد بنشر التفاصيل وتواقيت الدوام لرياض األطفال والمراحل التعليمية الثالث

»الديوان« يدعو 290 مواطنًا 
لمراجـعتـه الثالثـاء   ص5

»الزراعة«: منح 169 موظفًا سـلطة ضبط 
مخالفات قانون حماية الثروة السمكية  ص5

توحيد مواعيد الدوام للبنوك باالتفاق مع »المركزي«
زكي عثمان

علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اجتماعا جم���ع البنك املركزي مع البنوك 
احمللية أمس، قد خلص الى توحيد مواعيد الدوام للبنوك على ان تكون فترة الدوام 
املس���ائية لألفرع حتى الساعة 7 مس���اء مع إلغاء فترة الدوام املسائي يوم اخلميس. 
واالتفاق على ان ميتد دوام الفرع الرئيس���ي للبنوك إلى الساعة ال� 3 عصرا، وانتهاء 

فترة عمل أفرع البنوك في مجمع الوزارات في الساعة 2.30 عصرا.

»التجارة« تتوعد الشـركات المخالفة للمادة 178 بشأن عدم عقد عموميتها أو عدم 
تقديم بياناتها المالية للشركات المدرجة.. والخطوة الالحقة اللجوء لـ »القضاء« ص24

اإلعدام لزارع الحشيش في »القصور«  ص9

التفاصيل ص4

التفاصيل ص14

التفاصيل ص32


