
 3  محليات  الخميس ٩ ديسمبر ٢٠١٠   

 مريم بندق
  انطالقا من التمســـك باملبدأ والقناعة 
الكاملة باحلقوق التي كفلها نص القانون اكد 
رئيس الفتوى والتشريع الشيخ املستشار 
محمد الســـلمان فـــي تصريحات خاصة
لـ «األنباء» ان ادارة الفتوى والتشـــريع 
متسكت أمام جميع اجلهات املعنية بنظر 
موضوع الزيادات بأن تكون الزيادة التي 
تقرر منحها ألعضاء الفتوى والتشـــريع 
مساوية متاما للعالوة اخلاصة التي منحت 
لزمالئهم من القضاة وأعضاء النيابة العامة 
عمال بأحكام كل من الدســـتور واملرسوم 
بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات 
ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة 
وإدارة الفتوى والتشريع املعدل باملرسوم 

بالقانون رقم ١٢٤ لســـنة ١٩٩٢ وأوضحت اإلدارة أمام تلك 
اجلهات أن أي تفرقة بني كل مـــن القضاة وأعضاء النيابة 
العامة من جهة وإدارة الفتوى والتشـــريع من جهة اخرى 
في خصوص تلك العالوة ســـتكون فيهـــا مخالفة ألحكام 

الدستور والقانون.
  واضـــاف: ان امل اعضاء إدارة الفتوى 
والتشريع معقود على مجلس الوزراء في 
إقرار مبدأ املســـاواة بينهم وبني زمالئهم 
القضـــاة واعضاء النيابـــة العامة والذي 
ظـــل مطبقا منذ ســـنة ١٩٧٧ وذلك مبنح 
العالوة ألعضاء اإلدارة بذات النسبة التي 
منحت لزمالئهم القضاة وأعضاء النيابة 

العامة.
  ولفت الى ان اإلدارة لم تخطر من جانب 
مجلس الـــوزراء أو اي جهة اخرى بقرار 
املجلس الذي اعتمد الزيادات املالية التي 
اشار إليها اخلبر املنشـــور في «األنباء» 
امس حتت عنوان مجلس الوزراء اعتمد 
الزيادات املالية للقانونيني. مستطردا: ان ما 
ورد باخلبر من ان الزيادة متت مبوافقة جميع االطراف غير 
صحيح ألن ادارة الفتوى والتشريع لم توافق في اي وقت 
من األوقات على الزيادة بنســـبة ٨٠٪ من العالوة اخلاصة 

التي منحت للعاملني في القضاء وأعضاء النيابة العامة. 

 األمير: ال تساهل أمام أي مظهر من مظاهر اإلخالل بأمن واستقرار الكويت 
 صاحب السمو أكد خالل اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ضرورة التطبيق السليم ألحكام الدستور والقانون 

 واثقـون بوعي المواطنين وحرصهم على أمـن الوطن ورفض ونبذ مظاهر الفوضى واالنفـالت وتفويت الفرصة على كل من يريد سـوءا بالكويت وأهلها 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء في قصر بيان بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 

  ترأس صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اجتماعا استثنائيا ملجلس الوزراء في 
قصر بيان وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب وزير شــــؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
  وبعد االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان بأن صاحب 
السمو األمير شرح للمجلس النتائج الطيبة التي 
أسفرت عنها أعمال الدورة احلادية والثالثني 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والتي اختتمت أعمالها أمس األول في 
أبوظبي بدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
والتي بحث فيها قــــادة دول مجلس التعاون 
اخلليجــــي كل القضايا التي تهم دول املجلس 
والســــبل الرامية إلى تعزيز مسيرة املجلس 
املباركة حيث استعرض ما توصلت إليه اللجان 
الوزارية من توصيات ومقترحات في مختلف 
ميادين التعاون بني دول املجلس والتي تناولت 
تطوير آليات االحتاد اجلمركي وإزالة معوقاته 
وتفعيل السوق اخلليجية املشتركة ومشروع 
الربط الكهربائي ومشروع سكة احلديد والقوانني 
اخلاصة مبكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية 

والوقائية إلى جانــــب قضايا البيئة وحقوق 
اإلنسان والتعليم والتعاون الدفاعي واألمني 
وغير ذلك من املوضوعات وكذلك التطورات التي 
تشهدها املنطقة العربية ومنطقة اخلليج العربي 
بوجه خاص وذلك في ضوء املستجدات الراهنة. 
وقد أشــــاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها 
سموه والتي تناولت أبرز التحديات اإلقليمية 
التي تواجه دول املجلس ومقترحات ســــموه 
بشأن تعزيز مسيرة العمل اخلليجي املشترك 
في املجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية 

وغيرها. 
  كما أحاط صاحب السمو األمير املجلس علما 
بأبرز القرارات والنتائج التي انتهت إليها القمة 
وما أكدت عليه من أهمية التزام إيران باملرتكزات 
األساسية إلقامة عالقات حسن اجلوار واالحترام 
املتبادل والترحيب باجلهود الدولية في شأن 
معاجلــــة امللف النــــووي اإليراني وكذلك دعم 
اجلهود الهادفة إلى إيجاد السالم العادل والشامل 
والدائم في املنطقة وقيام الدولة الفلسطينية 
املستقلة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات 

األمم املتحدة.
  كما شــــددت القمة اخلليجية على املواقف 
الثابتة لنبذ العنف والتطرف واإلرهاب، واشادت 
باجلهود املتعلقة باتخاذ اإلجراءات التنفيذية 

لتفعيل القــــرارات ذات الصلة في هذا املجال، 
مؤكدة دعم كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى 
مكافحة اإلرهاب. هذا وقد عبر صاحب السمو 
األمير عن تقديره البالغ للجهود املخلصة التي 

بذلهــــا عبدالرحمن حمد العطيــــة األمني العام 
ملجلس التعاون اخلليجي والذي ستنتهي فترة 
عمله في مارس املقبل وما قام به من اسهامات 
مشهودة في دفع مسيرة العمل اخلليجي املشترك 

وحتقيق العديد من االجنازات املهمة واملميزة 
ورحب سموه بتعيني د.عبد اللطيف بن راشد 
الزيانــــي من مملكة البحرين الشــــقيقة أمينا 
عاما ملجلس التعاون لــــدول اخلليج العربية 
للفترة املقبلة، متمنيا له التوفيق والسداد في 
مهامه اجلديدة. كما أطلع سموه املجلس على 
فحوى احملادثات واللقاءات األخوية اجلانبية 
التي أجراها سموه مع أشقائه رؤساء الوفود 
املشــــاركة على هامش اجتماعات القمة والتي 
تناولت العالقات األخويــــة بني دول املجلس 
وســــبل تقويتها جتســــيدا لألهداف واألسس 
التي قام عليها مجلس التعاون اخلليجي. من 
جانب آخر تطرق صاحب الســــمو األمير إلى 
التطورات واملظاهر السلبية التي تشهدها الساحة 
احمللية والتي من شأنها إشاعة الفوضى والتوتر 
وعدم االستقرار والتي تعيق أي جهد أو توجه 
يهدف إلى حتقيق االجنازات التي يتطلع إليها 
املواطنون، مؤكدا على ضرورة التزام اجلميع 
مبقتضيات احملافظة على أمن البالد واستقرارها 
والعمل على التطبيق السليم ألحكام الدستور 
والقانون على اجلميع وحث ســــموه األجهزة 
األمنية على عدم التســــاهل أمام أي مظهر من 
مظاهر اإلخالل باألمن واالســــتقرار في البالد، 
مؤكدا سموه ثقته بوعي املواطنني وحرصهم 

علــــى أمن وطنهم وعلى رفــــض ونبذ مظاهر 
الفوضى واالنفالت وتفويت الفرصة على كل من 
يريد سوءا بالكويت وأهلها األوفياء لكي تبقى 
الكويت كما عهدها اجلميع واحة أمن وســــالم 

لكل من يعيش على أرضها الطيبة.
   وقد أشاد كل من سمو ولي العهد ورئيس 
مجلس األمة وســــمو رئيــــس مجلس الوزراء 
باجلهود التي بذلها صاحب السمو األمير واخوانه 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في أعمال 
القمة اخلليجية احلادية والثالثني وما حققته 
من نتائج ايجابية تعكــــس حرص قادة دول 
املجلس على تلبية تطلعات شعوبهم في املزيد 
من االجنازات ودعم األهداف اخليرة التي أنشئ 
من أجلها املجلس مبا يعود باخلير واالستقرار 
على شعوبهم ويسهم في ترسيخ دعائم السالم 

واألمان والرخاء للمنطقة والعالم أجمع.
  كما أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن 
خالص الشكر والتقدير واالعتزاز للتوجيهات 
والنصائح احلكيمة التي تفضل بها ســــموه، 
مؤكدا التزام احلكومــــة وحرصها اجلاد على 
ترجمتها وتنفيذها مبا يكرس األمن واالستقرار 
في البــــالد ويؤدي الى حتقيق آمال وتطلعات 
املواطنني ويجسد الغايات واألهداف الوطنية 

املنشودة. 

 ولي العهد استقبل رئيس وأعضاء منظمة النصرة العالمية 
 سموه التقى الخرافي والمحمد والمعتوق 

 استقبل ســــمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان صباح امس 
رئيس مجلس االمة جاسم 

اخلرافي.
  كما اســــتقبل سموه 
ســــمو رئيــــس مجلس 
الشــــيخ ناصر  الوزراء 

احملمد.
  كما استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان صباح امس 
رئيــــس الهيئة اخليرية 
العامليــــة  االســــالمية 
د.عبداهللا املعتوق ورئيس 
العاملية  النصرة  منظمة 
القرضاوي  د.يوســــف 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه د.عبداهللا املعتوق ود.يوسف القرضاوي والوفد املرافق لهما واعضاء املنظمة. 

 رئيس األركان بحث 
مع قائد القوات الجوية 
المصرية التعاون الثنائي

العامة   اســـتقبل رئيس األركان 
للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
امس قائد القوات اجلوية في جمهورية 
مصر العربية الفريق طيار رضا حافظ 
والوفد املرافق له مبناســـبة زيارته 
للبالد لالطالع على أنشطة التمرين 

اجلوي املشترك (اليرموك١).
  وبحث اجلانبان أثناء اللقاء أوجه 
التعـــاون والعالقات الثنائية ضمن 
محور الزيـــارة املتعلقة باجلوانب 
العسكرية والدفاعية وسبل تطويرها 

وتعزيزها بني البلدين الشقيقني.
  حضر اللقاء نائب رئيس األركان 
الفريق الركن خالد اجلراح والسفير 
املصري طاهر فرحـــات وآمر القوة 
اجلوية الكويتية اللواء الركن طيار 
عبدالعزيز اجلاسم ومدير التوجيه 
املعنوي والعالقـــات العامة العميد 
الركن عبدالعزيـــز الريس وامللحق 
العسكري املصري العقيد أركان حرب 

أشرف بركات.
  كما استقبل نائب رئيس األركان 
الركن خالد  الفريق  العامة للجيش 
اجلراح مبكتبه صباح امس السفير 
ديرك برينجلمان مســـاعد أمني عام 
حلـــف شـــمال األطلســـي «الناتو» 
وجابريل كاسكوني من إدارة الشؤون 
السياسية واألمنية، حيث مت خالل 
اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث 
املتعلقة ضمن  العسكرية  اجلوانب 
الزيارة، مشـــيدا بالعالقات  محور 
الناتو  الكويت وحلف  الثنائية بني 
وحـــرص الطرفني علـــى تعزيزها 

وتطويرها. 

 النائب األول بحث تعزيز التعاون
  الدفاعي والعسكري مع وفد صيني 

 الضيف الصيني زار قيادة القوات البرية 

 اســــتقبل النائــــب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك امــــس نائب مدير عام 
الهيئــــة العامة للصناعــــة والعلوم 
الوطنــــي  والتكنولوجيــــا للدفــــاع 
بجمهورية الصني الشــــعبية هوانغ 

تشيانغ والوفد املرافق له.
  ومت خالل اللقاء تبادل االحـاديث 
الــوديــة بني اجلانبني ومـنـاقــشة 
املوضوعات ذات االهتمام املشــــترك 
وسبل تـعـزيزها وتطويرها وخصوصا 
الـعـسـكـري  الـتـعـاون  في مــجـال 
بني البلدين الصديقني ومناقشة آخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
  إلى ذلك، زار نائب مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة والعلوم التكنولوجية 

الوطنــــي بجمهورية الصني  للدفاع 
الشعبية هوانغ تشيانغ امس قيادة 
القوة البرية حيث كان في استقباله 
مساعد آمر القوة اللواء الركن ناصر 

السمار. 
  ومت أثناء الزيارة تبادل األحاديث 
الوديــــة وبحث ســــبل التعاون بني 
اجلانبــــني كما اشــــاد اللــــواء الركن 
السمار بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وحرصهما على تعزيزها 

وتطويرها. 
  وانتقــــل الوفــــد يرافقــــه العقيد 
الركن خالد حاكم الى قيادة مدفعية 
البرية وقاموا بجولة تفقدية  القوة 
مليدان املدفعية واالستماع الى شرح 
موجز عن املدفع الصيني والعربات 

العسكرية. 

 األمير استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك 

ــمو األمير  ــب الس ــتقبل صاح  اس
ــر بيان  ــاح األحمد بقص ــيخ صب الش
ــيخ  ــمو ولي العهد الش صباح امس س
ــموه  ــتقبل س ــواف االحمد. كما اس ن
ــمو رئيس  بقصر بيان صباح امس س
ــيخ ناصر احملمد.  مجلس الوزراء الش
ــموه بقصر بيان صباح  ــتقبل س واس
ــس مجلس  ــب االول لرئي ــس النائ ام
ــيخ جابر  ــر الدفاع الش الوزراء ووزي
ــمو  ــتقبل صاحب الس املبارك. كما اس
ــاح األحمد بقصر  ــيخ صب األمير الش
بيان صباح امس رئيس الهيئة اخليرية 
ــداهللا املعتوق  ــالمية العاملية د.عب االس
ورئيس منظمة النصرة العاملية الشيخ 

يوسف القرضاوي واعضاء املنظمة. 

 الجاراهللا التقى المستشار 
العسكري للمستشارة األلمانية 

 اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا 
اليوم مع الفريق د.ايريش فاد املستشار العسكري 
للمستشارة األملانية اجنيال ميركيل مبناسبة 
زيارته الى البالد. وقالت وزارة اخلارجية في 
بيان انه مت خالل االجتماع بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين وتطورات األوضاع 
إقليميا ودوليا. وحضر االجتماع السفير األملاني 

لدى الكويت فرانك مان. 

 خالد اجلاراهللا 

 الشيخ املستشار محمد السلمان 

 محمد السلمان لـ «األنباء»: «الفتوى والتشريع» 
لن تقبل إال بالعالوة القضائية

 لم توافق على الزيادة بنسبة ٨٠٪ من العالوة الخاصة التي منحت للعاملين في القضاء وأعضاء النيابة 

 المزارعون وزعوا كراتين الخضار مجانًا احتجاجًا على «الزراعة»
 محمد راتب

  جتمع مزارعون بشـــاحناتهم مســـاء أمس في املنقف 
ووزعوا املنتجات الزراعية احمللية على املواطنني مجانا 
في أسلوب احتجاجي على سياسة هيئة الزراعة والشركة 

املستثمرة لسوق الفرضة، وقد جتمع عدد من املواطنني 
واملقيمني للحصول على كراتني اخلضار، وقال املزارعون: 
نحن نتبرع باملنتج احمللي هللا افضل من ان تذهب املنتجات 

جليوب املتنفذين. 

 ثامر العلي بحث التعاون بين الكويت وحلف الناتو 

 أهالي األحمدي يضربون عن أعمالهم 
  وتسرب غاز في قطعة جديدة بنسبة ١٠٠٪

 ماضي الهاجري
  اكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» عزم أهالي األحمدي 
وباالخص ق «١» االضراب الشـــامل لألسر القاطنة في 
املنطقة وذلك تعبيرا عن احتجاجهم ملا يعيشـــه أهالي 
املنطقة من قلق وخوف من وقوع انفجارات في أي حلظة. 
واضاف ان هناك ما يقارب الـ ٩٠ أسرة قد مت التنسيق 
فيما بينهم لعمل االضراب والذي لم يحدد موعده حتى 
اآلن، متوقعا ان يكون االضراب في مطلع االسبوع املقبل. 
واشارت املصادر الى ان الغالبية من سكان املنطقة مازالوا 

ينتظرون املوافقة لعمل ندوة جماعية تضم نواب املنطقة 
ورجـــال االختصاص للوقوف عند كارثة غاز االحمدي 
املتســـرب حتت منازل املواطنني والذي بدأ ينتشر من 
قطعة الـــى اخرى حيث تأكد ان هنـــاك قطعة وصلت 
نسبة الغاز بها الى ١٠٠٪ في املنازل التابعة لشركة نفط 
الكويت بعد قلع االشجار باكملها من تلك القطعة والتي 
تبعد عن قطعة «١» بكثير. واكدت املصادر ان البعض 
من أهالـــي املنطقة بصدد مقاضاة اجلهات املختصة ملا 

حلق بهم من أذى صحي ونفسي ومادي. 

 الشيخ ثامر العلي لدى استقباله السفير ديرك برنغلمان 

 استعرض نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي مع مســـاعد أمني عام حلف شمال األطلسي 
للشؤون السياسية السفير ديرك برنغلمان سبل تعزيز 
التعاون وتطويرها بني الكويت وحلف شمال األطلسي 
(ناتو). جاء ذلك أثناء استقبال الشيخ ثامر العلي أمس 

للسفير برنغلمان والوفد املرافق له حيث مت استعراض 
التعاون بني الكويت وحلف الناتو بشكل خاص ومبنطقة 
اخلليج والشرق األوسط بشـــكل عام اضافة الى آخر 
التطورات واملستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك. 


