محليات

«الداخلية» استعدت
 ...والشوارع اختنقت

اإلثنني

ّ
اللواء السنني دشن مشروع
«سقيا الحاج» في املطار:
تذليل العقبات أمام الحجيج
املغادرين  ...والترانزيت

ي� ��وم � �ي� ��ة ش ��ام� �ل ��ة  64صفحة  100فلس

«االئتالفية» ...سيدة الجامعة
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 75في املئة من ممثليه يتأهبون لخوض االنتخابات املقبلة تحت شعار «ال صوت يعلو فوق صوت الوطن»

«مجلس أبو صوت» قبلة أعضاء الغالبية املبطلة!

| كتب فرحان الفحيمان |

ه � ��ل ت� � �ش � ��ارك غ ��ال� �ب� �ي ��ة م �ج �ل��س
ف �ب ��راي ��ر  2012ف ��ي أي ان �ت �خ��اب��ات
ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م �ق �ب �ل��ة إن ج� � ��رت وف �ق��ًا
ل� �ل� �ص ��وت ال � � ��واح � � ��د؟ رب � �م� ��ا ي �ك��ون
ال �س��ؤال اف�ت��راض�ي��ًا للوهلة األول��ى،
وأن اإلجابة عنه تحتاج إلى حسبة
ان�ت�خ��اب�ي��ة ومجتمعية وسياسية
وق� �ب� �ل� �ي ��ة ،وم� � ��ع ذل� � ��ك ب� � ��ات واق� �ع ��ًا
ي�ت�ل�م�س��ه ج�م�ي��ع أع �ض��اء ال�غ��ال�ب�ي��ة
امل�ق��اط�ع��ني ل��الن�ت�خ��اب��ات احتجاجًا
على م��رس��وم ال�ص��وت ال��واح��د ،ولم
يعد سرًا أن هناك من جاهر بندمه

ّ
متضجرين من االنكفاء خلف وسائل اإلعالم
• نواب سابقون كثر باتوا
فقط للهجوم على املجلس الحالي
• تأييد «حدس» لقرار خوض االنتخابات غير مستبعد...
واملفاجأة قد تكتمل بمشاركة أعضاء من «الشعبي»

ع� �ل ��ى ع � � ��دم خ � � ��وض االن� �ت� �خ ��اب ��ات
األخيرة التي تلت تحصني الصوت
الواحد من قبل املحكمة الدستورية،
ّ
وه � �ن� ��اك م� ��ن ع � ��ض أص� ��اب� ��ع ال �ن ��دم
ب � �ت� ��رك� ��ه امل � �ش � �ه� ��د ال � �س � �ي� ��اس� ��ي مل��ن

ي��راه��م خ�ص��وم��ه األي��دي��ول��وج �ي��ني،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا ان �ف ��ض ال�ج�م��ع
من ح��ول الغالبية وفترت حماسة
الكثيرين من مؤيديها ،وال يخفى
أن ب � �ع� ��ض ال � � �ت � � �ي� � ��ارات امل �ن �ت �م �ي��ة

للغالبية رأت أنها ارتكبت خطيئة
ب�م�ق��اط�ع��ة االن �ت �خ��اب��ات ،وأن ع��دم
وج � ��ود م �م �ث �ل��ني ل �ه��ا ف ��ي ال �ب��رمل��ان
أفقدها قوتها الشعبية وحضورها
املجتمعي.

ول �ئ��ن ك ��ان ب�ع��ض ن ��واب ف�ب��راي��ر
 2012أص� � � � ��روا ع� �ل ��ى ال� �س� �ي ��ر ف��ي
درب امل �ق��اط �ع��ة رغ ��م ي�ق�ي�ن�ه��م أن�ه��ا
ره ��ان خ��اس��ر ،إال أن ه�ن��اك أع�ض��اء
يمارسون تحركاتهم في ال��وزارات

استعانة بمتقاعدين ...وبرسوم رمزية

«مناديب» كويتيون إلنجاز
معامالت كبار السن

| كتب محمد أنور |

العيسى افتتح عودة املوسم الدراسي
بدعوة الطالب الى االبتعاد عن الطائفية
التفاصيل ص7

كشف مصدر م�س��ؤول ف��ي بلدية الكويت ل � «ال ��راي» ع��ن توجه
البلدية لتوفير «م�ن��ادي��ب» كويتيني إلن�ج��از امل�ع��ام��الت الخاصة
بكبار السن من أمام منازلهم ،مبينًا أن الفكرة جاءت من منطلق
االستعانة بخدمات وخبرات الكويتيني املتقاعدين كافة.
وق ��ال امل �ص��در إن ال�ب�ل��دي��ة ت �ق��وم ح��ال�ي��ًا ب ��إع ��داد م�ل��ف متكامل
لدراسته ورفعه إلى وزير البلدية عيسى الكندري تمهيدًا للموافقة
عليه ومن ثم اإلعالن عن حيثياته ،الفتًا إلى أن توفير «املناديب»
يتميز بالعديد من اإليجابيات تتجلى في سرعة إنجاز املعاملة،
وال ��دق ��ة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،وت�ش�ج�ي��ع امل �ت �ق��اع��دي��ن ال�ك��وي �ت �ي��ني ،وم�ن��ع
الرشوة.
وأكد املصدر أن آلية التقديم ستكون عن طريق بلدية الكويت أو
عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات ،موضحًا أن البلدية ستقوم
ب ��إج ��راء م�ق��اب�ل��ة ع�م��ل ش�خ�ص�ي��ة م��ع ك��ل م�ت�ق��دم ع��ن ط��ري��ق لجنة
مختصة ت��درس الطلبات ،ومن ثم ترفع األسماء املقبولة لديوان
الخدمة املدنية للموافقة عليها ،أم��ا ف��ي ح��ال التعاقد م��ع إح��دى
الشركات فسيتم وضع شروط معينة للقبول تتماشى مع األهداف
| التتمة ص | 48

واملؤسسات الحكومية والدواوين
ع �ل ��ى أن� �ه ��م م ��رش� �ح ��ون ي �ت��أه �ب��ون
لخوض انتخابات برملانية.
وي��رى مراقبون أن كفة املشاركة
ف� ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال � �ص� ��وت ال ��واح ��د
أص�ب�ح��ت ه��ي األرج� ��ح ،وأن ص��وت
امل �ق��اط �ع��ني خ �ف��ت ك �ث �ي �رًا ول� ��م ي�ع��د
ي��ردده س��وى ع��دد قليل من أعضاء
الغالبية ،وأن ه�ن��اك حتى اآلن 75
ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ن � ��واب ف �ب��راي��ر 2012
اس � �ت � �ع ��دوا ل� �خ ��وض االن �ت �خ ��اب ��ات
الع�ت�ب��ارات قبلية وعائلية وفكرية
وأيديولوجية.
| التتمة ص | 48

عطلة العيد
من األربعاء إلى األحد
| كتب ناصر الفرحان |
أعلن وكيل دي��وان الخدمة
امل��دن �ي ��ة م �ح �م��د ال� ��روم� ��ي ان��ه
«ف��ي ح��ال ص��ادف��ت وق�ف��ة يوم
ع��رف��ات األرب �ع��اء  23سبتمبر
ال�ج��اري والعيد  24منه ،فإن
ال �ع �ط �ل��ة ال��رس �م �ي��ة ل�ل�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة س �ت �ك��ون  5أي ��ام
ت �ب��دأ األرب� �ع ��اء وت�ن�ت�ه��ي ي��وم
األحد  27سبتمبر».
وق��ال ال��روم��ي ف��ي تصريح
ل� «ال��راي» ان «دي��وان الخدمة
س� �ي� �ع� �ق ��د اج � �ت � �م� ��اع� ��ًا ال � �ي� ��وم
ب�ع��د ات �ض��اح ال��رؤي��ة لتعديل
ال�ت�ع�م�ي��م ال� �ص ��ادر ال� ��ذي ك��ان
ح� ��دد ال �ع �ط �ل��ة ب �خ �م �س��ة أي ��ام
تبدأ م��ن الثالثاء  22الجاري
وتنتهي يوم السبت».
وأوضح الرومي ان «جميع
الوزارات والجهات الحكومية
| التتمة ص | 48

• الشويخ ...مناوشات بـ ُ
«العقل»
• كيفان ...مطمع لجميع القوائم
• الجابرية ...إشاعات وتبادل اتهامات
التفاصيل 15-14

«الشؤون» :مستمر صرف
بدل اإليجار للكويتيات
املتزوجات من غير كويتيني
| كتب حمد العازمي |
كشف م��دي��ر إدارة ال��رع��اي��ة األس��ري��ة ف��ي وزارة ال �ش��ؤون صالح
الشيخ ع��ن تشكيل لجنة لحصر امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ص��رف��ت على مدى
السنوات الخمس املاضية كمساعدات اجتماعية دون وجه حق،
مؤكدًا جدية الوزارة في تحصيلها.
ون�ف��ى ال�ش�ي��خ ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي أم��س م��ا أث�ي��ر ح��ول وق��ف
بدل اإليجار عن الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني ،وأكد أن
القانون ك��ان واض�ح��ًا ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ،حيث ح��دد أن ب��دل اإليجار
يصرف ملن لديه عجز طبي يتوافق مع القانون.
من جانبه ،أعلن مدير إدارة تنمية املجتمع جاسم الحمود أن
إدارة الشؤون القانونية في الشؤون تدرس حاليًا سحب تراخيص
ع��دد من ال�ص��االت املخالفة في املستقبل القريب ،وكشف أن عدد
الصاالت التي سحبتها الوزارة حتى اآلن بلغ  18صالة.
م��ن جهتها ،أعلنت م��دي��رة إدارة الجمعيات الخيرية وامل�ب��رات
منيرة ال�ك�ن��دري أن حصيلة جمع التبرعات النقدية خ��الل شهر
رم �ض��ان امل��اض��ي ت �ج ��اوزت ال � �  18م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،ول�ف�ت��ت أن ��ه تم
تسجيل  18مخالفة ضد  8جمعيات خالفت قانون جمع التبرعات.

