
 

عبداهللا قنيص - محمد الجالهمة 
هاني الظفيري  

بينما فّرقت قوات األمن تظاهرات 
لغير محددي اجلنســـية أمس في 
الصليبية وتيماء وأمس األول في 
األحمدي، حـــذرت وزارة الداخلية 
من مخالفـــة القوانني وعدم التقيد 
باإلجراءات والتعليمـــات األمنية، 
مضيفـــة في بيان رســـمي انها لن 
تتهاون مطلقا في كل ما من شـــأنه 

تهديد أمن وسالمة املواطنني.
إلى ذلك، أكد رئيس اجلهاز املركزي 
املقيمني بصورة  ملعاجلة أوضـــاع 
غير قانونية صالح الفضالة أمس 
ان الكويت لـــم ولن تبخل يوما ما 

بتوفير اخلدمات اإلنسانية واملدنية للبدون، موضحا 
ان اجلهاز تدارس املعوقات التي يتعرض لها أبناء هذه 
الفئة بشأن استخراج عقود الزواج والوفاة ورخص 
القيادة، وان احلكومة أنشأت بالتعاون مع بيت الزكاة 
صندوقا خيريا لتقدمي الرعاية الصحية لهم وصندوقا 
خيريا للتعليم اســـتفاد منه نحو ١٢ ألف شـــخص. 
وأضاف الفضالة ان تعليم أبناء العسكريني العاملني 

في الشرطة أو اجليش من هذه الفئة 
املدارس  الكويتيات يتم في  وأبناء 
احلكومية بتكلفـــة ٤ ماليني دينار 
سنويا، وانه مت تخصيص ٤٨٦٦ بيتا 
بإيجار رمزي للعسكريني العاملني 

في وزارتي الداخلية والدفاع.
وتابع الفضالة: ان املقيم بصورة 
غير قانونية «حر في العمل» في أي 
جهة يريدها وال صحة لصدور قرار 

مبنع أبناء هذه الفئة من العمل.
ولفت الى ان «الداخلية» أصدرت 
٣٢٧٢٧ جوازا خالل ســـنة ونصف 
السنة لهم، كما منحت الدولة معاشا 
تقاعديا للعسكريني البدون تكرميا 

خلدماتهم.
جاء ذلـــك، فيما وجه عدد من النـــواب دعوة الى 
املتظاهرين «البدون» بضرورة احترام القانون وااللتزام 
باألمن واالستقرار، مؤكدين انهم سيتابعون قضيتهم، 
وقد دعا عدد من  النواب إلى عقد جلسة خاصة إلقرار 
قانـــون احلقوق املدنية واالجتماعيـــة لغير محددي 
اجلنسية والذي ســـيكفل معاجلة أوضاع أبناء هذه 

الفئة.
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الفضالة: الكويت لم ولن تبخل بتوفير الخدمات اإلنسانية والمدنية للجميع
«الداخلية» فّرقت تظاهرات لغير محددي الجنسية في الصليبية وتيماء واألحمدي وحّذرت من اإلخالل باألمن

نواب يطالبون المتظاهرين باحترام القانون والحفاظ على األمن ويدعون إلى جلسة خاصة إلقرار «قانون الحقوق المدنية واالجتماعية»

يحقـق  الدولـي»  «الكويـت  الجـراح: 
ربـح  صافـي  دينـار  مليـون   ١٦٫٨
لــ ٢٠١٠ ومعدل العائـد على حقوق 
المسـاهمين يقفز إلى +٩٫١٪  ص ٧١

مـجـلـس إدارة «زيـن»  يـرفـض 
عرضــي «بتلكــو» و«المملكـة القابضة» 
لـشـراء «زيـن ـ السـعوديـة»  ص٧٥

الشيخ محمد اجلراح

 

د.محمد الشرهان

رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد الشرهان لـ «األنباء»:النائب د. علي العمير في حوار خاص مع  «األنباء»: 

 «إعانة المرضى» ساعدت 
أكـثـر مـن ٥٠ ألـف 
مـريـض خـالل الـ ٥ 
ص٧ الماضية  سـنوات 

ال مبـرر للمطالبـة برحيـل 
المحمد أو حّل مجلس األمة 
فوضعنا السياسي مستقر  ص١١

د. علي العمير

ولي عهد البحرين يسحب 
قوات األمن من الشوارع 

ويشدد على الحوار 

القالف: من أشار على 
«البدون» بالتظاهر أخطأ
وظهور ڤيديو تحريضي 

من شخص في لندن

االحتجاجات تمتد 
إلى طرابلس والقذافي 
يستعين بمرتزقة أفارقة

اليمن: استمرار المواجهات 
وصالح يتهم جهات 

خارجية بالتآمر 

املنامـــة ـ وكاالت: متهيـــدا 
للحـــوار الوطني الذي دعا اليه 
بتكليف من امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وجه ولي عهد البحرين 
األمير ســـلمان بن حمد بصفته 
نائب القائد االعلى لقوات الدفاع 
«امرا الى جميع القوات العسكرية 
الفوري من جميع  باالنسحاب 
شوارع البحرين». وكذلك طلب 
ولي العهد من «املتواجدين في هذه 
املناطق املغادرة لتفادي االصطدام 
بني قوات االمـــن واملتجمهرين 
وتفعيـــال للتهدئـــة والبدء في 
مرحلة جديدة من العمل الوطني 
تشـــارك فيها جميع األطراف». 
واستجابة لطلب التهدئة أرجأت 
٦ منظمـــات معارضة املظاهرة 
االحتجاجية التي كانت قد دعت 
اليها اليوم بحســـب ما أعلنته  

قناة «العربية». 

قال النائب حسني القالف 
ان من اشار على «البدون» 
بالتظاهر قد أخطأ القراءة. 
ووجه القالف دعوة إليهم 
بعدم التجمع قائال: اني لكم 

ناصح أمني.
جـــاء ذلك فيمـــا ظهر 
ڤيديو مســـجل لشخص 
العنزي قال  يدعى محمد 
انه من «حركة البدون» دعا 
فيه الى االستمرار بالتظاهر 
فـــي تيمـــاء والصليبية   

وعواصم العالم!

عواصم ـ وكاالت: امتدت نار 
االحتجاجات األعنف التي يواجهها 
نظام الزعيم الليبي معمر القذافي 
إلى ضواحي  أربعة عقــــود  منذ 
طرابلس العاصمة ومدينة مصراتة 
ثالث أكبر مدن اجلماهيرية، وخرج 
اآلالف يرددون شعار «فليسقط 
القذافي». وجاءت هذه االحتجاجات 
اســــتمرارا أليام مــــن املواجهات 
الدامية بني املتظاهرين في أكثر من 
مدينة ليبية مع «بلطجية» النظام 
وقوات أمنه، حيث قال شهود عيان 
إنه بات يستعني مبرتزقة أفارقة 
يدفع لهم آالف اجلنيهات وخاصة 
من رجال أمن النظام التونســــي 
السابق. من جهتها اتهمت منظمات 
دولية القــــوى األمنية في ليبيا 
بقتــــل أكثر من ٨٤ شــــخصا من 
احملتجني خالل ٣ أيام فقط، وأن 
إصابات هؤالء في الرأس والصدر 

والعنق.

ـ وكاالت: تواصلت  صنعاء 
املظاهــــرات املناهضــــة للنظام 
لليوم التاسع على التوالي في 
صنعاء وعدد من املدن اليمنية، 
وتسببت أمس في سقوط قتيل 
وعدد مــــن اجلرحى. من جهته، 
اليمني علي  الرئيــــس  أنحــــى 
عبداهللا صالــــح بالالئمة فيما 
يحــــدث في بالده علــــى أجندة 
خارجية ومؤامــــرة ضد اليمن 
وأمنه واستقراره تستغل حالة 

احلرية في البالد.

صالح الفضالة

التفاصيل ص١٢ و١٣

في «األنباء» اليوم  
صفحات خاصة بمناسبة 

مرور ٥ سنوات
على تولي 

سمو الشيخ 
نواف األحمد 

والية العهد 
ص٦و٢٨ - ٣١

التفاصيل ص٧٦

التفاصيل ص٧٦

«النـاتـو»:  شــراكتنا مع 
إسـطنبول  مبـادرة  دول 
 لم تصـل إلى المسـتوى 
ص٥٨و٥٩ بعد  المطلوب 

التفاصيل ص٨٠


