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 وزيرة التربية تستجيب لما 
فبراير   ٢٤ «األنباء»  نشرته 
الماضـي وتتخذ إجراءات 
مستحقات  جميع  لصرف 
العاملين فـي االمتحانات 
الجاري  الشهر  نهاية  قبل 
«الممتـازة»  والمكافـآت 
 ٩ ص  الصرف  وشك  على 

 عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
  د. صالح بن غانم السدالن لـ «األنباء»: 

األخيـرة   المظاهـرات 
ليسـت  العربي  وطننـا    في 
اإلسـالم  منهـج  مـن 
  وال تتفـق مـع أسـلوب 
ص٣٠  السـلمي   أ.د صالح بن غامن السدالن الغـرب 

 بناًء على تعليمات المحمد في ضوء االستقاالت الجماعية للعاملين في «الفتوى».. ومصادر قضائية لـ «األنباء»: سنطالب بميزة نقدية جديدة إذا اعتمدت العالوة القضائية لهم

 د.فيصل املسلم 

فق عليه   الحكومة لن تتحفظ على ما اتُّ
في اللجنة البرلمانية لـ  «البدون» 

 مريم بندق
  أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة 
لــــ «األنباء» ان وزير الدولة لشـــؤون مجلس 
الوزراء ووزيـــر املواصالت د.محمد البصيري 
سيقدم تقريرا في جلسة مجلس الوزراء اليوم 
حول ما دار في اجتماع جلنة البدون البرملانية 

وما مت االتفاق عليه. 
  وعما اذا كانت احلكومة ستصدر القرارات 
املطلوبة لتنفيذ ما مت االتفاق عليه ام ان هناك 

حتفظا ما؟ 
  اجابت املصادر: احلكومة لن تتحفظ على ما 
مت االتفاق عليه بل نستطيع القول ان معاجلة 
قضية البدون اصبحت قاب قوســـني او ادنى، 

فلجنة البدون واحلكومة اتفقتا بشكل كامل في 
االجتماع االخير واملوضوع «خلص». 

  وعما اذا كانت احلكومة ســـتحضر جلسة 
الثالثاء من عدمه؟ قالت املصادر: نعم سنحضر 

اجللسة. 
  وردا على سؤال: هل ستوافق احلكومة على 
قانون اقرار احلقوق املدنية واالجتماعية لغير 
محددي اجلنســـية الذي يعتزم بعض النواب 

تقدميه في اجللسة؟ 
  بينت املصادر قائلة: ان احلكومة ال ترفض 
مـــا يقدمه النواب ملجرد الرفض، ولذلك دعونا 
ننتظر لنرى مضمون القانون، وبعد العرض 

واالطالع واملناقشة ستعلن احلكومة رأيها. 

 مصادر وزارية لـ «األنباء»: الحكومة تستمع لتقرير من البصيري اليوم وستحضر جلسة الثالثاء
 مريم بندق ـ مؤمن المصري

  بنــــاء على تعليمات ســــمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، سينظر 
مجلس الوزراء مجددا في اجتماعه اليوم 
في الزيادات املالية املطلوبة للقانونيني 
العاملني في إدارة الفتوى والتشــــريع 
العامــــة للتحقيقات واإلدارة  واإلدارة 
القانونية في بلديــــة الكويت. وقالت 
مصادر وثيقة الصلة لـ «األنباء» ان هذه 
التعليمات جاءت في ضوء االستقاالت 
اجلماعيــــة التي قّدمها املستشــــارون 
واحملامون العاملون في «الفتوى» لرئيس 
اإلدارة املستشار الشيخ محمد السلمان 
حيث وّقع ١١٧ مستشارا ومحاميا على 
بيان الستقاالت جماعية اخلميس املاضي. 
واتفقوا على االمتنــــاع التدريجي عن 
العمل بإستثناء حضور جلسات احملاكم، 
وعلمت «األنباء» أن هناك مؤشرات ملنح 
العاملني في «الفتوى» العالوة القضائية 
كاملة على أن يتم التشاور حول نسبة 
«التحقيقات» و«البلدية». على الصعيد 
ذاته، علمت «األنباء» من مصادر قضائية 
مطلعة أن مجموعة من القضاة سيسعون 
إلى طلب ميــــزة نقدية اخرى متيزهم 
عن «الفتوى» في حال منحوا العالوة 
القضائية نتيجة اخلطوات التصعيدية 
من قبلهم وما ميارسونه من ضغط على 
احلكومة. وأوضحت املصادر أن إقرار 
مثل هذه املســــاواة سيفتح الباب نحو 
املطالبة بتلك امليزة وأنه ستتم ممارسة 
جميع الضغوط القانونية على مجلس 
الوزراء مبا فيها رفع الدعاوى القضائية 

حتى إقرار تلك امليزة النقدية. 

 عربية وعالمية 

 د.فيصل المسلم 
  في حديث لـ «األنباء»:

التعامل  الحكومة   على 
  مع مهرجـان ٣/٨ وفقًا 
للدسـتـور والقانــون 
  وعدم التعرض لمنظميه

لالعتصام  تأييدنـا  ونجدد   ..  
مع رفضنـا المبيت بالشارع 
للمطالبـة برحـيل المحمد 

 فـي الـخـارج 
بإسقـاط  يطالبـون 
الكويـت  وفي  النظام  
نقسم  على استمـراره

بتاريخ  لوزراء   نحتاج 
مـشـرف بعيـدًا عن 
الترضيات لقيادة اإلصالح

 ص ١١ 

 مجلس الوزراء ينظر اليوم 
  في الزيادات المالية «للقانونيين»

 البنوك الكويتية فـي ٢٠١٠.. عودة 
إلى الربحيـة وتفاوت فـي التعافي 
ارتفاع  على  عاليـًا  يحّلق  و«الوطني» 
ص٣٥  دوالر   مليــون   ١٠٧٥

 السعودية: «الداخلية» تذّكر مبنع املظاهرات 
واالعتصامات ألنها تتعارض مع الشريعة، 
وحتذر: قوى األمن مخولـــة باتخاذ جميع 

اإلجراءات ملنع اإلخالل بالنظام.

ــغيل ٢٠ ألف بحريني    املنامة: تفعيل خطة لتش
لتغطية االحتياجات في مختلف القطاعات.

  ُعمان: الســـلــطان قابوس يعّني وزيرين 
وأمينا عاما لشؤون البالط والقضاء يبدأ 

التحقيق في أحداث صحار.
ــة» واجليش يخلي مقرين    مصر: جتميد «أمن الدول
للجهاز في القاهرة واإلسكندرية وتشكيل حكومي 
ــفيق، وتأجيل  مرتقب بغياب ١١ وزيرا من حكومة ش

محاكمة العادلي إلى ٢ أبريل.

  ليبيـا: قوات القذافي تـــدّك الزاوية والعقيد 
يحتفظ بورقة سالح اجلو «الرابحة» للنهاية، 

ويتحصن بخيمة خوفا من الزالزل! 

 ص٤٢ و٤٣ 


