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أسامة أبوالسعود
إدارة  أعلن رئيس مجل���س 
بيت ال���زكاة عبدالقادر العجيل 
وفي إطار مس���اهمة بيت الزكاة 
في تخفيف األعباء املعيشية عن 
األسر احملتاجة واحتفاال باألعياد 
التي تعيشها الكويت عن صرف 
راتب شهر لكل أسرة مسجلة في 
بيت الزكاة وحتصل على مساعدة 

شهرية منه.
وتقدم العجيل بالتهنئة الى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشعب الكويتي الكرمي، على 
األعياد املباركة مبناسبة مرور خمسني عاما على االستقالل، وعشرين 
عاما على التحرير، وخمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.

مصطفى الشماليالشيخ أحمد الفهد

عبدالقادر العجيل

العجيل: صرف راتب شهر
لكل أسرة مسجلة في بيت الزكاة

»االقتصادية الوزارية« أعادت زيادات »القانونيين« 
للديوان إلعداد تصور حول ارتباطهم بـ »القضاء«

مريم بندق
فيما يشبه الصدمة، تلقى 
القانونيون خب���ر اعادة ملف 
زيادات العاملين في ادارة الفتوى 
القانونية  والتشريع واالدارة 
ببلدية الكويت واالدارة العامة 
الى ديوان  للتحقيقات مجددا 
الخدمة المدنية الجراء دراسة 

اخرى.
ل�  وقالت مصادر مسؤولة 
»األنباء« ان قرار اللجنة تضمن 
بندا رئيسيا وهو توضيح مدى 
القانونيين في  ارتباط هؤالء 
بالقانونيين  الث���الث  الجهات 
في »القض���اء« عل���ى خلفية 
مطالبته���م بنس���بة 100% من 
الع���الوة القضائية وان كانت 
تحت مسمى »عالوة قانونية 

خاصة«.
وأكدت المصادر ان الصدمة 
س���ببها ان الديوان س���بق ان 
رفع 3 دراسات توضح وجود 
عالقة طبقا للقانون والدستور 

الرتباطه باجتماع اللجنة المالية 
البرلمانية.

واضافت ان النقاش »احتدم« 
بي���ن وزيري التج���ارة احمد 
الهارون والتربي���ة والتعليم 
العال���ي د.موضي الحمود من 
جهة، ورئي���س ادارة الفتوى 
المستشار الشيخ  والتشريع 
محمد السلمان من جهة اخرى، 

وتوضحها اللوائح المنفذة لهما 
الجهات  القانونيي���ن في  بين 

الثالث و»القضاء«.
ان  المص���ادر  واوضح���ت 
االجتماع ترأسه وزير المالية 
مصطفى الشمالي وغاب عنه 
نائب رئيس ال���وزراء ووزير 
التنمي���ة  الدول���ة لش���ؤون 
واالس���كان الشيخ احمد الفهد 

ولم تفصح المصادر عن اسباب 
ذل���ك وان كان من البديهي انه 
بسبب تمسك السلمان بحقوق 
العاملي���ن ف���ي ادارة الفتوى 
والتش���ريع وضرورة منحهم 
الع���الوة القضائي���ة الخاصة 
بحسب تصريحه واعالنه ذلك 

في اكثر من موقف.
بال��ذكر ان خالفا  الج��دير 
كان قد وقع ب��ين وزي��ر التجارة 
احمد اله���ارون ووزير الدولة 
الوزراء  لش������ؤون مجل���س 
روض���ان الروض���ان اث��ن���اء 
مناق���شة الملف ذاته في احدى 
جلس���ات مجلس الوزراء ادى 
الى تعط���ل الموافقة النهائية 
� في المداول���ة الثانية � على 
من�����ح القان��ونيين في ادارة 
العالوة  الف��ت��وى والتشريع 
القضائ��ية الخاصة التي منحت 
للقانونيين في »القضاء« بعد 
ان كان المج��لس قد وافق عليها 

في المداولة االولى.

أحمد الفهد لم يحضر ودفاع محمد السلمان عن حقوق العاملين في الفتوى أدى إلى احتدام النقاش


