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المنحـة.. الخـميس
العبداهللا: ضغطة «زر» أميرية ستحول ١٫١٥٠ مليار دينار.. و٧ بنوك تسلم الحكومة «كاش» لمن ليس لديهم حسابات واستقبال المراجعين الخميس بأرض المعارض بمشرف

«الحقوق المدنية» أو «التجنيس» 
في اجتماع للجنتي 

«البدون» و«حقوق اإلنسان»
عقدت جلنتا حقوق اإلنســــان 
وغير محددي اجلنسية البرملانيتان 
اجتماعا مشتركا ملناقشة االقتراحات 
النيابية اخلاصة باحلقوق املدنية 
لفئــــة غيــــر محــــددي اجلنســــية 
ومستحقي اجلنسية وكذلك تداعيات 
التظاهرات التي حدثت مؤخرا في 
اجلهراء. وتوقع رئيس جلنة غير 
النائب د.حسن  محددي اجلنسية 
جوهر اجنــــاز اللجنة تقريرها في 
النيابيــــة، قبل  املقترحات  شــــأن 
اجللسة املقررة في الثامن من مارس 
املقبل. من جانبه، أعلن رئيس جلنة 
حقوق اإلنسان أن عدد املوقعني على 
طلب تخصيص ساعتني من جلسة 
٨ مارس ارتفع الى ٢٠ نائبا، مبينا 
انه سيتقدم به اليوم حتى يتمكن 
املجلس من إقرار املداولة األولى من 

قانون احلقوق املدنية للبدون.
التفاصيل ص ١٤ و١٥

سعود السبيعي

مدنيون ليبيون يرقصون فرحا بعد استيالئهم على دبابة في بنغازي وفي اإلطار دمى معدومة 
في إشارة إلى انهيار النظام         (رويترزـ    أ.پ)

الزميل سعود السبيعي ينضم إلى 
أحد  كل  األخيـرة  الصفحة  كّتاب 
وثالثاء وجمعة ويبدأ زاويته «الخط 
«البدون  بمقـال  اليـوم  األحمـر» 
ص٥٥ والطبقية»   الفوقيـة  بين 

«الجنح» ترفض دعوى الساير ضد الهاجري

رئيس وزراء بريطانيا في الكويت
بيان عاكوم

وصل مساء أمس رئيس وزراء اململكة 
املتحدة ديڤيد كاميرون البالد وســـيلتقي 
اليوم صاحب السمو األمير الــشيخ صــباح 
األحمد وســـمو ولي العهد الشـــيخ نواف 

األحمد، كـــما ســـــــيلتقي ســـمـو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد حيث 
سيجري مباحثات رســـمـية مع القيادات 
الثـــالث ســـتتناول األوضـــاع اإلقليمية 

والدولية.

٧ ماليين لمكافآت «الممتازة» للمعلمين واإلداريين الكويتيين والوافدين
مؤمن المصري

حكمت محكمة اجلنح املفوضية بعدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة من وزير 
الصحة د.هالل الساير ضد النائب دليهي الهاجري بتهمة السب واالهانة، وكانت محكمة 
اجلنح قد نظرت هذه الدعوى بتاريخ سابق ودفع احملامي احلميدي السبيعي وكيل 

الهاجري بعدم جواز نظر الدعوى لتمتع املشكو في حقه باحلصانة النيابية. 
وعلــــى اثر ذلك قامت احملكمة بإحالــة اوراق القــضيــــة للنيابــة العامــة التخاذ 
اجراءاتهــــا برفع احلصانة اال ان مجلس االمة رفض رفع احلصانة عن النائب دليهي 

الهاجري.

مريم بندق
علمت «األنباء» من مصادر ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمـــود خاطبت وزير املالية 
مصطفى الشـــمالي إلجراء مناقلة لـ ٢ مليون دينار بني 
بنود امليزانية لصرف ٧ ماليني دينار كمكافآت عن األعمال 
املمتازة للمعلمني واإلداريني الكويتيني والوافدين. وبسؤال 
املصادر عما إذا كان هدف الوزارة صرف املبالغ املنصوص 
عليها في القرار رقم (٩) الذي أصدره مجلس اخلدمة املدنية 

في ٢٠ يونيو ٢٠١٠ للعاملني بوظائف مدير إدارة واملراقب 
ورئيس قسم وشـــاغلي الوظائف العامة من الدرجة (أ) 
حتى الدرجة (٨) إضافة إلى الوظائف الفنية واملساعدة 
واملعاونة؟ أجابت املصادر: بالفعل إذا متت املوافقة فستكون 
هناك زيادة في املبالغ احملددة اآلن ألصحاب هذه الوظائف 
ولكن لن تستطيع الوزارة صرف املبالغ ذاتها احملددة في 
القرار رقم (٩) لضخامة األعداد التي تنطبق عليها شروط 

وضوابط الصرف.

مريم بندق ـ رندى مرعي 
مبالغ املكرمة األميرية جاهزة للتحويل 
الى حسابات املواطنني ولم يتبق سوى قيام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بالضغــــط على الزر وحتويــــل املبالغ الى 
حسابات املستفيدين في املوعد املقرر بعد 
غد اخلميس. أعلن ذلك رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي املشــــرف العام على جلنة 
صرف املكرمة الشيخ محمد العبداهللا، مشيرا 
الى ان سموه حرص على متابعة إجراءات 
صرفها ملستحقيها جميعا، مبينا ان قيمتها 
اإلجمالية تبلغ مليارا و١٥٠ ألف دينار. وقال 
ان ٩٧٫٩٣٪ من الكويتيني سيحصلون على 
مكرمتهم ومكرمة أبنائهم بشكل فوري من 
خالل التحويل املباشر للحسابات الشخصية 
البنكية، أما من تبقى منهم ونسبتهم ٢٫٠٥٪ 
تقريبا فســــيحصلون على املكرمة نقدا من

٧ بنوك مت حتديدها للتعامل معها. وأضاف: 
سيتم اســــتقبال املراجعني لالستفسار عن 
صرف املكرمة فــــي الصالة رقم (٨) بأرض 
املعارض مبشرف بدءا من بعد غد اخلميس. 

واســــتعرض طرق التواصل بــــني اللجنة 
واجلمهور والتي تشــــمل ٦ وسائل مختلفة 
أوالها نظام الرد اآللي (٢٣٣) حيث استخدم 
هذه الوسيلة ٢٤١ ألفا و٢٩ شخصا الى جانب 
االتصال الشخصي على البدالة املخصصة 
لذلــــك، حيث بلغ عــــدد املتصلــــني ٣٠ ألفا 
و٤٤٤ شخصا بينما زار املوقع اإللكتروني 
الرسمي للمنحة ١٨١ ألفا و٣٢٠ شخصا وعبر 
البريد اإللكتروني ألــــف و١٠ مواطنني، أما 
عبر موقعي التواصــــل االجتماعي «تويتر 
وفيس بوك» فبلغ عدد الزائرين املستفسرين 
خاللهمــــا ١١ ألفا و٧٠ زائــــرا بإجمالي قرابة 

نصف مليون شخص. 
وذكر ان هــــذا العدد الكبير امنا يعكس 
الثقافة التقنية العالية التي يتمتع بها أفراد 
املجتمع الكويتــــي بفئاتهم جميعا.  وحول 
ما إذا كان للمستحق احلق في التنازل عن 
املنحة ألي جهة أو فرد آخر رد قائال: انه في 
املنح السابقة كان ذلك مسموحا به، أما في 
املنحة احلالية فلم يتم حتديد برنامج خاص 

لتحويل املنحة جلهة اخرى.

انهيار نظام القذافي
أنباء متضاربة عن مغادرة الزعيم الليبي.. وقصف جوي ومدفعي على المتظاهرين في طرابلس

عواصم ـ وكاالت: في أقل من أســـبوع، 
تداعى نظام الزعيـــم الليبي معمر القذافي 
الذي اســـتمر طوال أربعة عقود، وسقطت 
املدن الليبية الواحدة تلو األخرى بأيدي ثوار 
«١٧ فبراير»، كما اســـتقالت معظم البعثات 
الديبلوماســـية الليبية في العالم. وتوالت 
وحدات اجليش في إلقاء السالح واالنضمام إلى 
الشعب. وشهدت العاصمة طرابلس مسيرات 
مليونيـــة تخللها قصف جوي ومدفعي من 
قـــوات القذافي اخلاصة تســـبب في مجازر 
أغرقت ليبيا في الدم وأوقعت مئات القتلى 
واجلرحى، وحدثت اشتباكات عنيفة. ولم يبق 
إال معرفة مصير رأس النظام الليبي وسط 
أنباء متضاربة عن مغادرة القذافي الى ڤنزويال 
ففيما أعلن وزير اخلارجية البريطاني وليام 
هيغ مغادرته أفادت وزارتا اخلارجية الليبية 
والڤنزويلية بعدم صحة ذلك. مبوازاة ذلك، 
أكد مسؤولون حكوميون مالطيون أن طيارين 
من القوات اجلوية الليبية هربا بطائرتيهما 
املقاتلتني الى مالطا رافضني االستجابة ألوامر 
صدرت لهما بقصف احملتجني في طرابلس 

وطلبا اللجوء السياسي ملالطا.

صاحب السمو من الروضتين: أهل البادية هم أهل الكويت
وال فرق بين حضري وبدوي

أكد صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد أنه ال فرق بني حضري وبدوي 
فجميعهم أهل الكويت. جاء ذلك خالل حضور ســـموه مهرجان املوروث الشـــعبي 

لألعياد في منطقة الروضتني.

(سعود سالم)صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يعاين أحد الصقور املشاركة في املسابقات مبهرجان املوروث الشعبي

التفاصيل ص٩
التفاصيل ص٥٣

التفاصيل ص١٣

التفاصيل ص ٣

البحرين: جمعيات 
حقوقية تتمسك 
برئيس الوزراء   

ص٥٤

سلطنـة ُعمان تعلن عن 
اكتشافات نفطية كبيرة  

ص٤١

اإلخوان يؤسسون حزب 
«الحرية والعدالة» و أبو النجا 

مرشحة لخالفة أبو الغيط
ص٥٠و٥١


