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Al-Anbaa Wednesday 2nd February 2011 - No 12530يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 29 من صفر 1432 ـ 2 فبراير 2011 الـــعـدد:

 مصادر وزارية لـ «األنباء»: صرف زيادات العسكريين قريبًا جدًا 
  و«القانونيين»بأثر رجعي من أبريل ٢٠١٠ أسوة بـ «الخبراء»

 تأكيدًا لما انفردت بنشره «األنباء»: الخبراء صرفوا الكادر الخاص لمدة ١٠ أشهر مع رواتب يناير

 األنباء  االقتصادية

 محمد  عبدالرحمن البحر

 حمد املرزوق

 البحـر: ٣٠٢ مليون 
دينار أرباح «الوطني» 
الصافية   وتوصية 
بتوزيـع ٤٠ ٪ نقداً 

 و١٠ ٪ منحة 

 المرزوق خالل تكريم 
ماليـًا  معتمـدًا   ١٧
 :CFA مـن جمعيـة
يجب  أساسـيات   ٥
أن تتوافـر لنجاح أي 
مركز  مالـي  ص ٤١

 دبـدوب: أربــاح 
  «الوطنـي» يتوقـع 
نمـوًا  تحقـق  أن 
و١٥٪   ١٠ بـيـن 
في ٢٠١١ ص ٣٥

العقارية  الشـركات  مشاركة   بورسلي: 
ص ٣٧ التنميـة  مفصليـة فـي إنجـاح 

 

 حمد بن جاسم: األوضاع في المنطقة دقيقة
  وأتوقع انتقالها إلى دول أخرى بوتيرة سريعة 

 التجـارة بدأت توزيـع المكرمة األميريـة التموينية 
  لـ ١٫٤٧٥ مليون مواطن ومقيـم تحتويهم ١٧٠ ألف بطاقة

 الدوحة ـ كونا ـ وليد السريع
  أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
القطري الشــــيخ حمد بن جاســــم آل ثاني عمق 
العالقات الكويتيةـ  القطرية وعالقات دول التعاون 
اخلليجي نظرا ملا يجمعها من روابط اجتماعية 

وثيقة ومتداخلة.
  ورأى الشيخ حمد خالل لقائه الوفد الصحافي 
الكويتي الذي يقوم بجولة على دول التعاون «انه 
ال فضل لقطر حني وقفت مع الكويت إبان محنة 
االحتالل العراقي عام ١٩٩٠ فالفضل هللا»، مشددا 

على ان ما ميس الكويت ميس قطر، ومعربا عن 
ثقته بقدرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد على احتواء األزمات بحكمته املعهودة.
  وقال الشــــيخ حمد ان األوضاع التي متر بها 
املنطقة حاليا دقيقة، وأتوقع أن تنتقل مظاهرها  
إلى مناطق أخرى ورمبا بوتيرة أسرع مما نتصور، 
وأشار الى أن تلك األحداث أثبتت ان االستثمار 
اآلمن بدول املجلس أفضل بكثير من االستثمار 
خارجها، مؤكدا «ان ذلك ال يعني عدم وجود أخطاء 

واختالفات علينا معاجلتها». 

 مريم بندق- موسى أبوطفرة - محمد راتب
  أكدت مصادر وزارية لـ «األنباء» ان زيادات العسكريني ستصرف 
قريبا جدا، مشيرة الى ان احلكومة اخذت على كاهلها تلبية مطالب 
املواطنني وتهيئة سبل العيش الكرمي لهم، الفتة الى ان على طاولة 
مجلس الوزراء بعض القضايا التي تلبي احتياجات بعض الفئات 
االخــــرى. وقالت املصادر ان زيادات القانونيني العاملني في ادارة 

الفتوى والتشريع واالدارة العامة للتحقيقات واالدارة القانونية 
ببلدية الكويت في طريقها الى االعتماد النهائي للصرف وستكون 
بأثر رجعي اســــوة بزمالئهم في ادارة اخلبراء الذين صرفت لهم 
الزيادات بأثر رجعي من ابريل ٢٠١٠ مع رواتب ينابر املاضي وكانت 
«األنباء» قد ذكرت في ٢٦ اكتوبر املاضي ان مجلس الوزراء وافق 
على كادر خاص للعاملني في «اخلبراء» و«الفال للقانونيني». من 
جانب آخر، فرض الزحام الشديد 
والتدافع نفســــيهما أمام فروع 
اجلملــــة والتموين باجلمعيات 
التعاونية، حيــــث بدأت وزارة 
التجارة توزيع املكرمة األميرية 
التموينية، وقد هرع املواطنون 
الفروع  تلــــك  الى  واملقيمــــون 
للحصول علــــى املكرمة، ورغم 
جميع االستعدادات التي أعلن عنها 
إال أن بعض املواطنني واملساهمني 
في التعاونيات اشتكوا من ضعف 
آلية صرف املكرمة، مشــــيرين 
الى أنه مت تقســــيم املستفيدين 
حسب مناطق سكنهم، في الوقت 
نفســــه يبلغ عدد املسجلني في 
كشــــوف إدارة التمويــــن وفق 
إحصائيــــات «التجارة» مليونا 
و٤٧٥ ألف مستفيد ومستفيدة 
من املواطنني واملقيمني، في حني 
بلغ عدد البطاقات التموينية التي 
أصدرتها لهــــم حوالي ١٧٠ ألف 

بطاقة.

 استقبل الوفد الصحافي الكويتي وأكد أن األمور في الخليج مختلفة

 التفاصيل ص٤ 

 (خالد معرفي  - كونا)  الشيخ حمد بن جاسم متوسطا الوفد الصحافي الكويتي وسفيرنا في الدوحة 

 التفاصيل ص١١  ازدحام أمام أحد فروع التموين انتظارا لصرف املكرمة األميرية أمس  
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