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مراكز وزارة التجارة تصدرها خالل دقائق ألصحاب املستندات املكتملة

البطاقة التموينية أصبحت في متناول »البدون«
زادت نسبتها بسبب إهمال فئة 
البدون ما انعكس س���لبا على 
االستقرار املجتمعي الذي تنعم 

به الكويت.
وأضاف الشمري ان الكويت 
هي البلد األول واألخير للبدون 
وقد عودته���م الكويت على أن 
تكون س���باقة في عمل اخلير 
وهو ما تشهد به الدول العربية 
واإلسالمية، وما نتمناه هو أن 
يصيبنا ش���يء من اخلير هذا 
ونحن متفائلون بصاحب السمو 
األمير والذي نأمل ان ينظر نظرة 
أبوية حنونة إلى أبنائه البدون 
أثبت���وا والءهم للوطن  الذين 
عبر السنني السيما خالل فترة 
االحتالل وحرب التحرير وحرب 

.73

العيش الكريم

الش���مري  بدوره دعا عامر 
الذي التقيناه في مركز التفتيش 
التجاري والبطاقات التموينية 
مبنطقة الصليبيخات إلى اتخاذ 
خطوات حيوية وضرورية من 
قبل احلكومة جتاه البدون مثل 
تسجيل السيارات واخلدم وتأمني 
فرص عمل للشباب الذين تضيع 
أعمارهم دون أن يجدوا مصدر 
الكرمي، مطالبا بتحرك  العيش 
جاد حلل مشكلة البدون من قبل 
رجال الدين والنواب، وقال: ان 
مطالبنا إنسانية بسيطة فأبناؤنا 
يضيعون وهم في عمر الزهور 
وال يج���دون مقوم���ات العيش 
الكرمي والزواج وما نتمناه هو 
إيجاد حل ملشكلتهم في القريب 

العاجل.
وذكر أن حل مشكلة البدون 
سيسهم بصورة فاعلة في تنمية 
البلد ونهضته حيث ان العائد 
واملردود من ذلك سينعكس على 
الكويتي وس���ترجع  االقتصاد 
رواتبهم ومعاشاتهم إلى البلد، 
مشيرا إلى ان البدون هم أبناء 
الوط���ن، ونحن نرب���ي أبناءنا 
على حب البلد وحب األس���رة 

احلاكمة.
فرج ناصر ـ محمد راتب  ٭

اجلنس����ية البطاقة التموينية، 
مؤكدا أن هذه اخلطوة املشكورة 
من قبل احلكومة ستساعد هذه 
الشريحة املجتمعية من احملتاجني 
وستس����هم في تخفيف األعباء 

املعيشية عنهم.

نظرة حنونة

وعلى باب املركز التقينا أحد 
االخ���وة من فئ���ة البدون وهو 
سعدون الشمري والذي قصد 
املركز للحص���ول على البطاقة 
التموينية، حيث ذكر ل� »األنباء« 
ان ه���ذه اخلطوة اإليجابية من 
قب���ل احلكومة في ش���أن حل 
مشكلة البدون تستحق الشكر 
أنن���ا ننتظر من  إال  والتقدير، 
احلكومة خط���وات أكثر فنحن 
من موالي���د الكويت وال نعرف 
غيرها، ونتمنى أن مننح حقوقنا 
األساس���ية، فأعمارن���ا وصلت 
إلى األربعني وليس لدينا عمل 
أساس���ي وهناك مضايقات في 
الرزق والعمل احلر ما خلق بيئة 
لتسكع األبناء الذين نربيهم على 
إلى الشوارع  شيء ويخرجون 
التي تربيهم على أمور أخرى، 
مشيرا إلى أن املشاكل واجلرائم 

املتبع  العمل والدور والتنظيم 
في املركز.

واشار إلى أن املركز الذي بدأ 
منذ صباح أمس الثالثاء بتسيير 
معامالت البدون للحصول على 
البطاقات التموينية، لم يقتصر 
على منطقة بعينها، بل انه استقبل 
مراجعني من كل أنحاء الكويت، 
وسيس����تمر كذلك على فترتني 
صباحية ومسائية، موضحا أن 
املستندات املطلوبة للحصول على 
بطاقة متوينية تتضمن البطاقة 
األمني����ة األصلية م����ع الصور 
الشخصية، إضافة إلى شهادات 
امليالد إذا كان هناك أطفال قصر 
في حني مت اإلعفاء من ورقة يتم 
احلصول عليها من بيت الزكاة، 
وقال: »يستطيع من يحصل على 
البطاقة أن يأخذ مستحقاته من 
املواد التموينية في نفس اللحظة، 
كما أن بإمكان االخوة االستفادة 
من املنحة األميرية بصرف املواد 
التموينية بصورة مجانية ملدة 
سنة ونصف السنة اعتبارا من 
اليوم وحتى نهاية شهر مارس 

من سنة 2013.
وثمن رئيس املركز قرار وزارة 
التجارة مبنح فئة غير محددي 

حيث قال بدر مالك إن النظام كان 
ممت����ازا للغاية، وذلك من خالل 
أرقام مت توزيعها عليهم وكذلك 
وضع خيمة ب����دال من الوقوف 

في الشمس.
ومن جانبها قالت ام فهد كان 
من املفترض ان يتم اس����تقبال 
أبناء وبنات هذه الفئة في صالة 
أفراح أو صالة الحدى املدارس 
لتس����توعب أكبر قدر ممكن من 
أبناء هذه الفئة وعموما املعاملة 

ال تستغرق وقتا طويال.
وفي مركز التفتيش التجاري 
التموينية مبنطقة  والبطاقات 
الصليبخات، رصدت »األنباء« 
جه����ودا حثيثة م����ن قبل إدارة 
املركز خالل عملية اس����تصدار 
البطاق����ات التموينية لفئة غير 
محددي اجلنسية، حيث إن رئيس 
املركز الذي اشرف شخصيا على 
جميع املعامالت وذلك لتسريع 
وتيرة العمل واستصدار أكبر عدد 
ممكن من البطاقات التموينية، أكد 
أن أكثر من 150 من غير محددي 
اجلنسية حصلوا على بطاقاتهم 
خالل الفترة الصباحية من يوم 
أمس، مشيدا بالتعاون والتفهم 
الذي أبداه املراجعون حيال آلية 

الشروط في حلظات معدودة.
م����ن جانب����ه، قال مس����جل 
البيانات في مركز اجلهراء للرقابة 
التجارية قحموم احلجرف انه مت 
في اليوم األول صرف 100 بطاقة 
متوينية ألبناء البدون من الذين 
توافرت لديهم شروط احلصول 

على هذه البطاقة.
وق����ال ان����ه س����يتم صرف 
التمويني����ة للذين  البطاق����ات 
يتقدم����ون بطلباتهم الى املركز 
قبل تاري����خ 30 يونيو اجلاري 
شرط التقيد واالنتظام في الدور 
وحسب النظام من خالل األرقام 

التي توزع عليهم.
وطال����ب احلج����رف بع����دم 
الفوضى، وعل����ى املراجعني ان 
يتحلوا بالنظام من اجل سرعة 
اجناز طلباتهم وصرف البطاقة 

اخلاصة بهم.
وأضاف ان من يحصل على 
البطاقة التموينية عليه الذهاب 
حاال لصرف التموين اخلاص به 
من املركز التابع له أو ملنطقته.

وعلى الصعيد نفسه التقت 
»األنباء« عددا من أبناء البدون 
من الذين تواج����دوا في املركز 
للحصول على البطاقة التموينية 

اس����تقبلت وزارة التج����ارة 
في جميع مراكزها املختلفة في 
احملافظ����ات ال� 6 طلبات صرف 
البطاقات التموينية للمسجلني 
في اجله����از املرك����زي ملعاجلة 
املقيم����ني بصورة غير  أوضاع 
قانونية وفق����ا للقرار الوزاري 

الصادر بهذا الشأن.
وقام املسؤولون في هذه املراكز 
التموينية  البطاق����ات  بصرف 
فورا ألبناء هذه الفئة من الذين 
اس����تكملوا أوراقه����م الثبوتية 
للحصول عل����ى البطاقة خالل 
وقت قياس����ي اعتمادا على آلية 

عمل وضعت الستقبالهم.
وقد أكد رئيس مركز اجلهراء 
للرقابة التجارية بوزارة التجارة 
عوض محماس املطيري أنه مت 
صباح اليوم )امس( استقبال أبناء 
هذه الفئة من الذين يرغبون في 
احلصول على البطاقة التموينية، 
مشيرا الى انه مت في اليوم األول 
استقبال عدد معني منهم، حيث مت 
وضع آلية الستقبالهم في األيام 
املقبلة، خاصة ان اليوم األول مت 
فيه توزيع األرقام على املراجعني 

من أبناء هذه الفئة.
وأضاف انه مت وضع خيمة 
مكيفة الستقبال هؤالء املراجعني 
بالكامل، وكذلك مزودة  مجهزة 
الب����اردة، وذلك  باملش����روبات 
لتخفي����ف الزحم����ة، خاصة ان 
مس����احة املركز صغي����رة وال 
الهائل من  العدد  تستوعب هذا 

أبناء هذه الشريحة.
وقال انه من شروط احلصول 
على البطاقة التموينية البد من 
توافر الش����روط وهي البطاقة 
األمنية ألفراد األس����رة سارية 
امليالد لألبناء  املفعول وشهادة 
القصر أقل من 5 سنوات وكذلك 
ش����هادة ملن يهمه األمر من بيت 
الزكاة تفيد بعدم حصول املتقدم 
على مواد متوينية، إال ان املركز 

تغاضى عن هذه الشهادة.
وأش����ار الى ان املركز يعمل 
على فترتني صباحية ومسائية، 
الس����تقبال أبناء هذه الشريحة 
وصرف البطاقات لهم فور توافر 

رئيس مركز اجلهراء عوض املطيري متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

بطاقة متوين مت إصدارها ألحد »البدون«  سعدون الشمري متحدثا إلى الزميل محمد راتبأحد املراجعني يعرض بطاقته بعد تسلمها

إقبال كبير من غير محددي اجلنسية على احلصول على البطاقة التموينية

 املراجعون في مركز الصليبخات بانتظار دورهم

خيمة أعدها مركز اجلهراء لراحة املراجعني

إحدى املراجعات تتسلم بطاقتها من قحموم احلجرف في مركز اجلهراء

)سعود سالم( مراجعون ومراجعات في مركز اجلهراء  

يحق ملن يحصل 
على البطاقة التوجه 

مباشرة لصرف 
املنحة األميرية 

التموينية من مراكز 
التموين

الشمري: ننتظر 
خطوات إيجابية 

أخرى من احلكومة 
كتسجيل السيارات 

واخلدم وتأمني فرص 
العمل

املراكز تستقبل 
الراغبني في احلصول 

على البطاقة صباحًا 
ومساًء

مستندات إصدار 
البطاقة تشمل 

البطاقة األمنية والصور 
الشخصية وشهادات 

امليالد لألطفال

خلية نحل 
في »اجلهراء«

بذل رئيس مركز اجلهراء 
عوض محماس املطيري جهدا 

شخصيا من خالل التنظيم 
الرائع والتعامل األخالقي 
واألسلوب احلضاري مع 

املراجعني، حقا كان رجال ونعم 
الرجال، والشكر موصول 

الى مسجل البيانات قحموم 
احلجرف واملوظف فواز 

العتيبي وموظفي وموظفات 
املركز على اجلهود التي 

يقومون بها.


