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 «االقتصادية الوزارية» تحسم اليوم زيادات «القانونيين»
  مريم بندق

  حتسم اليوم اللجنة االقتصادية الوزارية في اجتماعها 
برئاســــة نائب رئيس الوزراء ووزير اإلســــكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد الزيادات املالية للقانونيني العاملني في 
إدارة الفتوى والتشريع واإلدارة القانونية ببلدية الكويت 

واإلدارة العامة للتحقيقات.
  وقالت مصادر رفيعة لـ «األنباء» ان الشيخ احمد الفهد 

اجتمــــع مبمثلي اجلهات الثالث حتــــى منتصف ليلة امس 
للتشاور واالتفاق والوصول الى حل يرضي جميع االطراف 
ويتفق مع رؤية احلكومة. واضافت املصادر: نأمل ان يتم اقرار 
عالوة قانونية خاصة توازي ١٠٠٪ من العالوة القضائية.

  واستدركت املصادر قائلة: ان احلكومة تبذل كل ما في 
وســــعها إلقرار احلقوق للفئات الوظيفية و«سنعمل على 
بحث الطلبات املوجودة اآلن على طاولة اخلدمة املدنية ملا 

فيه مصلحة الكويت والعاملني».
  مقابل ذلك قالت مصادر اخرى لـ «األنباء»: اذا انتهت اللجنة 
االقتصادية من التقرير املطلوب منها حول زيادات القانونيني 

فسيرفع الى مجلس الوزراء للبت النهائي فيها.
  من األهمية القول إنه اذا اقرت الزيادات قبل ٣/١ فسيتم 
صرفهــــا بأثر رجعي من ٢٢ ابريل املاضي اما اذا اقرت بعد 

هذا التاريخ فلن يكون هناك اثر رجعي. 

 نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد التقى ممثلي «الفتوى» و«البلدية» و«التحقيقات» في اجتماع استمر حتى منتصف ليلة أمس لصياغة حل يرضي جميع األطراف

أن  األمـيـر   نناشـد 
يأمرنا بما يراه عـدًال 
ونحـن لـه طائعون 
وخاٍل  سام  غير   منتجنا 
من المواد المسـرطنة 
الصحة  وزارة  بشهادة 
ونطالب بمراجعة القرار

 ص١٦ 

 ولي العهد البحريني: الشارع أثبت تمسكه 
بالوحدة الوطنية وإيمانه بشرعية الحكم

 خالل استقباله وفدًا كويتيًا ضم أبوالحسن والمعتوق والصالح والمتروك

 املنامة ـ بنا: أكد صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى ان الشـــارع البحريني 
قد أثبت رفضه للتطرف ومتســـكه بالوحـــدة الوطنية وإميانه 
بشـــرعية احلكم ويطمح الى التطوير واالستقرار حني اجتمع 
باألمس من كل طوائفـــه وفئاته وألوانه وقواه احلية في مركز 
أحمد الفاحت االســـالمي. وأضاف سموه ان الشرخ الذي أحدثته 
األيام املاضية قد ســـبب األلم للملك الوالد الذي سعى الى جعل 
مملكة البحرين النموذج األمثل للتعايش والوئام واالستقرار. جاء 
ذلك لدى استقبال سموه بحضور وزير اخلارجية الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة في قصر الرفاع أمس وفدا كويتيا 
ضم املستشار محمد أبواحلسن والشيخ حسني املعتوق ونائب 
رئيس غرفة التجـــارة والصناعة الكويتية عبدالهادي الصالح 
ورجل األعمال علي املتروك. واســـتغرب ولي العهد البحريني 
تعريض األطفال للخالفات السياسية واملزايدات وحرمانهم من 
التعليم عن طريق تنظيم االضرابات وتقسيم الناس في املدارس 
وكذلك اضراب جمعيات احملامني واألطباء واملقاولني، مشيدا في 
الوقت نفسه ومعربا عن اعتزازه باملعلمني واملعلمات املتقاعدين 
الذين لبوا نداء الشرف الوطني وتطوعوا على الفور للحيلولة 
دون احداث فراغ تعليمي وحرمان أطفالنا من التعليم الذي هو 

سالح البحرين كما كان وسيبقى وسيستمر.

 أشاد رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون بـ «خطوات الكويت لتشجيع 
الدميوقراطيــــة»، مؤكدا أن هذه خطوة 
تشــــجع بريطانيا على املضي قدما في 
تعزيز عالقاتها مــــع الكويت. وأضاف 
كاميرون: «وقعنا مع الكويت ٥ مذكرات 
ليس بينها أي مذكرة عسكرية» في رد 

بذلك على انتقادات بوصوله الى اخلليج 
برفقته بعض كبار ممثلي شركات السالح. 
ولفت كاميرون الى ان بريطانيا مهتمة 
بصورة جدية بأمن الكويت، مشددا على 
ان ذلك يستدعي وجود عراق آمن وجوار 
حميد، اضافة الى ان تكون إيران مجردة 

من األسلحة النووية.

 كاميرون: لم نوّقع مع الكويت أي اتفاقية عسكرية

 التفاصيل ص٤ 

 ناصر الشرهان 

 السفير د.عبدالعزيز الفايز 

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا نظيره البريطاني ديڤيد كاميرون 

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 خادم الحرمين يعود اليوم إلى المملكة
 المدن السعودية تحضرت لالحتفاالت.. والسبت عطلة رسمية

 عواصمـ  وكاالت: يعود 
خادم احلرمني الشـــريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
العربيـــة  اململكـــة  الـــى 
اليوم،  الســـعودية عصر 
بعد جنـــاح رحلة العالج 
والنقاهة التي أمضاها في 

نيويورك واملغرب.
   واحتفاال باملناســـبة 
أعلنت اململكة ان يوم السبت 
املقبل سيكون يوم عطلة 
رسمية في البالد، فيما أنهت 
املدن السعودية التحضير 
لالحتفاالت، وازدانت بصور 
خـــادم احلرمني وباألعالم 

الوطنية. 

الشريفين   الحرمين  خادم   سفير 
د.عبدالعزيـز الفايـز  يكتـب 
عـن  بدايـة مراحـل مهمـة  
في تاريـخ الكويـت الحديث
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 ضرار الغامن

 بدر األحمد 

 «المركز» يربح ٨٫١٧ ماليين 
بنمـو   ٢٠١٠ لـ  دينار  
٢٢٢٪ عـــن ٢٠٠٩ 
 ٪١٠ بتوزيـع    ويـوصـي 
ص٣٥  منحة  و٥٪  نـقداً 

 ٤٠٫٥ مليـون دينار أرباحًا 
صافية لـ «التجاري» في ٢٠١٠ 
بواقع ٣١٫٨ فلسـًا ويوصي 
ص٣٧ بتوزيع ١٥٪ نقـدًا  

 األنباء  االقتصادية

 التفاصيل ص٨ 

 مدير المبيعات والتسويق 
  في شركة صناعات الشرهان 

  ناصر الشرهان  في حوار مع األنباء»: 


