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مشاورات نيابية لتوحيد مواد الجنسية
كتلة تجري اتصاالت مع النواب لضمان األغلبية المؤيدة تمهيدًا لتقديم اقتراح بقانون في دور االنعقاد المقبل

50 من أبناء األسرة يقاضون »سكوب« »الداخلية«: استيراد كميات كبيرة
من أوراق دفاتر تسيير المركبات خالل أيام 

أمير زكي
أكد مصدر أمني رفيع املس���توى أن 
األيام  الداخلية ستستورد خالل  وزارة 
القليلة املقبلة كميات كبيرة من الورق 
املركبات ألن  اخلاص برخص تس���يير 
الكمي���ات املتواجدة في ال���وزارة نفدت 

وجار جلب املزيد منها.
 وقال املص���در ف���ي تصريح خاص 
ل���� »األنب���اء« ان اإلدارة العامة للمرور 

جتاوزت العجز الذي حصل بأن أصدرت 
تعليمات الى جمي���ع إدارات املرور في 
احملافظات الس���ت وأيضا مراكز اخلدمة 
باس���تخراج دفاتر املركب���ات على ورق 
أبيض، مؤكدا ان ه���ذه األوراق معتمدة 
من قبل الداخلي���ة والتأمني، وان عموم 
الدوريات مت إبالغه���ا ولن يتعرض أي 
مواطن أو مقيم إذا قدم هذه الورقة ألي 

مخالفة.

حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي
جتري إحدى الكتل النيابية مشاورات واسعة مع 
عدة أطراف نيابية لتقدمي اقتراح بقانون لتعديل قانون 
اجلنسية جلهة توحيد مواد اجلنسية الكويتية. مصادر 
نيابي����ة مطلعة أبلغت »األنب����اء« أن الكتلة املذكورة 
وصلت في مشاوراتها الى مرحلة متقدمة من التفاهم 
مع بع����ض التيارات على أن يقدم االقتراح خالل دور 
االنعقاد املقبل بع����د التأكد من ضمان تأمني األغلبية 
الالزمة لتمريره. وأوضحت املصادر ان االقتراح اجلديد 
يتضمن عدة مواد تعالج العديد من املشاكل والثغرات 
املوج����ودة في القانون احلالي، كما انه يتعرض لعدة 
ش����رائح اجتماعية تعاني من تع����ارض بعض املواد 
م����ع أوضاعها القائمة التي ال ميكن عالجها. وتوقعت 
املص����ادر ان ينضم عدد كبير من النواب الى االقتراح 

الذي سيقدم خالل الدور املقبل.

الكويت تتراجع 27 
مرتبة في حرية الصحافة 
تراجعت الكويت 27 
مرتبة ف���ي التصنيف 
السنوي حلرية الصحافة 
الذي تص���دره منظمة 
»مراسلون بال حدود« 
حيث هبطت من املركز 
ال� 60 إل���ى املرتبة 87، 
وع���زت املنظم���ة هذا 
التراجع إلى قضية إيقاف 
محمد عبدالقادر اجلاسم، 
إيران  وفيما حافظ���ت 
على مكانتها في اسفل 
التصنيف أثنت املنظمة 
عل���ى س���جالت فنلندا 
والنرويج  وآيس���لندا 
والس���ويد  وهولن���دا 
وسويسرا التي تتقاسم 

املركز األول.

»الشؤون« لرفع الحد األدنى ألجور 
عمال النظافة من 40 إلى 60 دينارًا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودته وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ  نواف األحمد

صاحب السمو  األمير 
وصل إلى أرض الوطن   ص4

األنباء  االقتصادية

حمد املرزوق

علي الرشيد البدر 

المتحد« يحقق  »األهلي 
19.6 ملي�ون دين�ار 
صافي أرباح ل� 9 أشهر   

العقارية« في صفق�ة بقيمة 52 مليون دينار ص34

106.2 م�اليي�ن 
أرب���اح  دين��ار 
التش�غيلية  »الخليج« 
في 9 شهور   ص37

ص35

يس�تحوذ  »الوطن�ي« 
على »الشعب الوطنية 

بشرى شعبان
أعلن الوكيل املساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون 
منصور املنصور أن ال����وزارة بصدد رفع مذكرة إلى 
مجلس الوزراء بشأن مس����اواة عمال النظافة سواء 
كانت عقودهم قبل صدور قرار وزير الشؤون بتاريخ 

2010/3/1 أو بعده.
 وق����ال إن العمالة اجلديدة س����يبلغ أجر عقودها 
60 دينارا، ومن املنظور اإلنس����اني ستعمل الوزارة 
على مساواة جميع العمالة وفق احلد األدنى اجلديد. 
واشار الى ان اكثر من 3000 عامل هددوا باللجوء الى 
االعتصام واإلضراب وب����ادرت الوزارة فورا بتكليف 
مراقب إدارة عالقات العم����ل هادي العنزي مبعاجلة 
الوضع ومت توقيع اتفاقية بني العمالة والشركة بحضور 
نائب السفير األول لسفارة بنغالديش والقنصل العام 
وممثل قانوني عن الش����ركة بحضور ممثل الشؤون 
وتلزم الشركة بنقل العمالة إلى سكن يتماشى وأحكام 
القرار الوزاري اخلاص باشتراطات السالمة والصحة 
باإلضافة إلى الزام العمال بعدم اللجوء إلى االعتصام 

التفاصيل ص8واإلضراب. التفاصيل ص50

ص12


