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 «البدون»: ال تمّلك للعقارات.. والمسمى «غير كويتي»
  وعدم شمول غير المسجلين بالجهاز المركزي بالقرارات

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
  ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 

   هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  أقرت جلنة «البدون» البرملانية بحضور 
املدنية  اجلانب احلكومي أمس احلقوق 
واالجتماعية واإلنسانية لفئة غير محددي 
اجلنســـية واملتمثلة فـــي ١١ بندا تتعلق 
بحقوق التعليم والعالج وإصدار شهادات 
امليالد والوفـــاة وعقود الزواج والطالق 
والوصية وحصر اإلرث ورخص القيادة  
والعمـــل في القطاعني العـــام واخلاص 
«حسب حاجة األجهزة» مع إصدار بطاقة 
متوينية باإلضافة الى حقوق املعاقني من 

هذه الفئة. وقال وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري بعد اجتماع 
اللجنة أمس ان احلكومـــة متوافقة مع 
النواب في إقرار تلك احلقوق ومناقشتها 
في جلســـة الثالثاء املقبل. وقال رئيس 
جهاز معاجلة أوضاع املقيمني في البالد 
بصورة غير قانونية صالح الفضالة: أخذنا 
مباركة وموافقة القيادة السياسية على 
هذه املبادرة وأجنزناها باللجنة املركزية 
مساء أول من امس، مؤكدا انها ستصدر 
بقرارات تنفيذية قبل جلسة الثالثاء من 

خالل مجلس الوزراء.
  رئيـــس اللجنة البرملانية د.حســـن 

جوهر أكد في تصريح صحافي ان اللجنة 
القانون  متمسكة بتقدمي تقريرها حول 
الى املجلس األحد املقبل إلصدار حقوق 
«البدون» بقانون إلعطاء القضية صفة 

االستقرار التشريعي.
  من جانبه، أكد النائب علي الدقباسي 
أهمية ما مت التوصل اليه في منح «البدون» 
حقوقهم داعيا الى سرعة منح املستحقني 
للجنسية وفق الضوابط والشروط حلل 

القضية بشكل جذري.
  النائب مســـلم البراك دعا «البدون» 
الى عدم تنظيم التجمع الذي كان مقررا 
اليوم اجلمعة قائال «ال حاجة للتجمع أو 

االعتصام غدا.. فستحصلون على حقوقكم 
كاملة». مصادر نيابية من االجتماع قالت 
لــــ «األنباء»: ان هنـــاك ٣ نقاط خالفية 
طرحت أثناء االجتماع، أوالها ان اللجنة 
طالبت مبنح البدون حق متلك العقارات 
وهو ما رفضتـــه احلكومة، وثانيتها ان 
اللجنة أصرت على بقاء مسمى هذه الفئة 
«بدون» بينما تريد احلكومة تسميتهم 
«غير كويتي»، وثالثتها: ان اللجنة شددت 
على ضرورة شمول غير املسجلني لدى 
اجلهاز املركزي بهـــذه احلقوق في حني 
متسكت احلكومة بعدم شمولهم كونهم 

غير مسجلني. 

 اللجنة البرلمانية أقرت ١١ بندًا لحقوقهم تصدرها الحكومة بقرارات تنفيذية.. وجوهر: سنقّرها بقانون في جلسة الثالثاء 

 عصام شرف

 جانب من اإلضراب اجلزئي لـ«الفتوى والتشريع» أمس 

 مصر: تكليف عصام شرف بتشكيل الحكومة
 القاهرة ـ وكاالت: اســــتجاب املجلس األعلى 
للقوات املسلحة في مصر ملطلب «شباب ثورة 
٢٥ يناير» بقبوله استقالة رئيس الوزراء احمد 
شفيق وتكليف مرشحهم د.عصام شرف بتشكيل 

حكومة جديدة.
  وفيما بدأ شرف مشاوراته مع املجلس األعلى 
للقوات املســــلحة حول تشكيل حكومة جديدة، 

دعاه «شــــباب ائتالف الثورة» إلى تأدية اليمني 
في ميدان التحرير وسط الثوار اليوم.

  في ســــياق آخر اعلنت هيئة الرقابة املالية 
املوحدة ان املجلس االعلى للقوات املســــلحة قد 
اصدر قرارا بتكليف رئيس الوزراء باختصاص 
تنظيم الرقابة على االســــواق واالدوات املالية 

غير املصرفية. 

 السلمان ألعضاء «الفتوى»: متمسكون بحقكم في العالوة 
وسأعرض استقالتكم المسببة في مجلس الوزراء األحد

 مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود
  ما انفردت بنشره «األنباء» أمس 
من ان نسبة زيادة «القانونيني» 
لن تكــــون موحدة لـــــ «الفتوى» 
و«التحقيقات» و«البلدية»، شّكل 
مفاجأة للعاملني في إدارة الفتوى 
الذين كانوا يأملون  والتشــــريع 
من مجلس الوزراء إعالن املوافقة 
النهائيــــة على منحهــــم العالوة 
القضائية أسوة بزمالئهم في سلك 
القضاء والنيابــــة العامة بعد ان 

وافق في إحدى جلساته السابقة 
على ذلك في املداولة األولى. هذه 
املفاجأة أدت الى تقدمي ١١٧ مستشارا 
ومحامي دولة استقاالت جماعية 
مسببةـ  من أصل إجمالي العاملني 
الذين يتراوح عددهم بني ٢٩٠ و٣٠٠ 
ـ الى رئيس الفتوى والتشــــريع 
املستشار الشيخ محمد السلمان. 
وبحسب مصادر مقربة منه فإنه 
طلب من املستقيلني الهدوء والتزام 
واجبات العمل مع تأكيده لهم انه 

متمسك بحقهم في احلصول على 
العالوة القضائية كاملة واعدا إياهم 
بعرض اســــتقاالتهم على مجلس 

الوزراء األحد املقبل.
  وتوقعت املصــــادر ان يكون 
هناك إضراب شامل عن العمل في 

«الفتوى» األحد املقبل.
  وقــــد نفت املصــــادر صحة ما 
تردد عن تقدمي رئيس «الفتوى» 
استقالته، مشيرة الى انه مستمر 

على رأس عمله. 

 نفى تقديم استقالته وتوقع إضرابًا شامًال عن العمل

 التعديل الوزاري.. صيفي
 حسين الرمضان ـ  سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم

  أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد عدم وجود نية إلجراء تعديل 

وزاري في الوقت الراهن.
  وقال احملمد لعـــدد من النواب الذين 
التقوه أمس: ان كانت هناك ضرورة إلجراء 
تعديل وزاري فســـيكون خالل العطلة 

الصيفية.

  مصادر نيابية قالـــت لـ «األنباء» ان 
النواب الذين اجتمعوا برئيس احلكومة 
القرارات  أمس طالبوه بإصدار بعـــض 
ذات الطابع الشـــعبي ملواجهة الدعوات 
املتكررة للتعديل الوزاري وضعف أداء 

احلكومة.
  وأضافت املصـــادر ان النواب أثاروا 
القروض وإقرار بعض  قضية إســـقاط 

الكوادر باإلضافة الى زيادة عامة للرواتب، 
فرد احملمـــد ان احلكومة تؤيد أي توجه 
يخفف عن كاهل املواطنني معاناتهم مبا 
ال يحمل امليزانيـــة العامة للدولة أعباء 
طائلة تؤثر على املسيرة العامة خلطط 

احلكومة التنموية.
  وأشارت املصادر الى ان النواب طرحوا 
على رئيس الوزراء ما يدعو إليه بعض 

زمالئهم حول تعديل الدستور، حيث أكد 
رئيس احلكومة ان مثـــل هذه الدعوات 
حق لكل نائب قابل للنقاش، مشددا على 
ان احلكومـــة ليس لديهـــا أي توجه في 

هذا الشأن.
  مـــن جهتها، قالت النائبة د.ســـلوى 
اجلســـار ان رئيس الوزراء ال يرفض ان 

يقدم له كل يوم ١٠٠ استجواب. 

 نواب التقوا رئيس الحكومة وطالبوه بإصدار قرارات شعبية والمحمد يؤكد: نؤيد تخفيف معاناة المواطنين

 «زين»: توزيع أرباح نقدية ٢٠٠٪ عن ٢٠١٠
 أقر مجلس إدارة شـــركة «زين» توزيع أرباح نقدية عن الســـنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٠ قدرها ٢٠٠٪ أي مبا يعادل ٢٠٠ فلس للسهم 
الواحد. وقال مصدر مســـؤول في مجموعة «زين» لـ «رويترز» إن مجلس 
إدارة الشركة الذي اجتمع امس أقر ميزانية املجموعة عن السنة املالية ٢٠١٠ 
متضمنة أرباحا بلغت ٣٫٦٥٠ مليارات دوالر (مليار و١٥ مليون دينار). وأشار 
املصدر الى أن أرباح الشركة التشغيلية بلغت ١٫٠٢٢ مليار دوالر بينما بلغت 

األرباح الناجتة عن بيع أصول «زين ـ افريقيا» ٢٫٦٢٨ مليار دوالر.

 شيوخ ووجهاء القبائل.. أعزاء في «عزايز»  
 ص٨

 (سعود سالم) الشيخ علي اجلابر يتسلم هدية تذكارية من سلطان بن حثلني 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  داخل الطائرة األميرية ويبدو مدير مكتب صاحب السمو األمير السفير احمد فهد الفهد والشيخ خالد العبداهللا

 

  بشرى الزين -  بيان عاكوم
  استكمل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مساعيه إلزالة حالة التوتر بني سلطنة 

عمان واإلمارات العربية املتحدة الشقيقتني. 
  وبعد اجلهود التي بذلها ســـموه في كل من 
البلدين أمس األول توجه سموه أمس من أبوظبي 
إلى مســـقط ومبعيته وفد إماراتي رفيع حيث 
اجتمعوا في حصن الشموخ مع السلطان قابوس 
بن ســـعيد. وضم الوفد اإلماراتي كال من نائب 
الرئيس رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة الفريق أول سمو 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، وكانت صور االجتماع خير 
تعبير عن عودة املياه إلى مجاريها بني البلدين 

بعدما أثير من اتهامات حول كشـــف السلطنة 
عن شبكة جتسس ُنســـب إلى جهات إماراتية 
الوقوف خلفها، إضافة إلى انتشار شائعات حول 
وقوف اإلمارات خلف االحتجاجات الشعبية التي 
شهدتها الســـلطنة مؤخرا وهما األمران اللذان 
نفتهما أبوظبي بشـــكل قاطع. مشهد الوساطة 
واملصاحلة لم يكن جديدا على نوخذة الكويت 
وأمير احلكمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد صاحب املسيرة الديبلوماسية العريقة 

التي يشهد لها العالم. 
  وتعليقا على  هذه التطورات، قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. محمد 
الصباح إن اللقاء كان وديا وســـادته روح االخوة 
الصادقة واحلرص املشترك على مصلحة البلدين 
الشـــقيقني واتخاذ كل ما من شأنه تنقية األجواء 

بينهما وإزالة أي معوقات قد تعتريها. 
 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوجا املصاحلة العمانية - اإلماراتية بزيارته مسقط أمس ومبعيته 

الشيخ محمد بن راشد ووفد إماراتي رفيع املستوى حيث التقوا أمس بالسلطان قابوس بن سعيد   

 عدنان
   الفالح
  ..حـرّ 
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