
أوال الضباط
الراتب األساسي )أول مربوط(الرتبة
2100 دينارمشير

1800 دينارفريق أول
1600 دينارفريق
1400 دينارلواء

1250 ديناراعميد
1050 ديناراعقيد
990 دينارامقدم
790 دينارارائد

680 دينارانقيب
560 دينارامالزم أول

500 دينارمالزم

ثانيا  ضباط الصف واألفراد
الراتب األساسي )أول مربوط(الرتبة

590 ديناراوكيل أول ضابط
500 ديناروكيل ضابط

470 دينارارقيب أول
400 ديناررقيب
330 ديناراعريف

300 ديناروكيل عريف
250 ديناراجندي
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»األنباء« رافقت الوفد اإلعالمي الكويتي إلى النجف وكربالء

كأس العالم 
35لكرة القدم

الثالثاء 
25  مايو  2010  

2010
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

 مونديال جنوب افريقيا 

بـاريـرا 
.. أال ليت الشباب يعود يومًا

الفهـد:
أرشح البرازيـل
 للفوز بكأس العالم
10 مالعب في 9 مدن 
تستضيف 64 مباراة 

أس�ماء 332 طالبًا وطالبة مقبولين ببرامج الدراس�ات 
ص11   2011/2010 الجامع�ي  للع�ام  العلي�ا 
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

»الرباعية« تقترح توحيد وزيادة رواتب العسكريين
رفعت دراسة إلى مجلس الوزراء تشمل منتسبي الجيش والحرس والداخلية واإلطفاء

المضف: »الصناعة« رصدت
 339 مخالفة في المناطق الصناعية

أكد مدير ع���ام الهيئة العامة 
للصناعة د.علي املضف أن الهيئة 
رص���دت 339 مخالفة في جميع 
املناط���ق الصناعية خالل العام 
املاضي ومت اتخاذ الالزم وتوقيع 
اجلزاءات الالزمة بشأنها وتدرجت 
العقوب���ة بني التنبي���ه واإلنذار 
واإليق���اف اإلداري وكذلك إغالق 
5 مصانع مخالفة، مش���ددا على 
اتخاذ إجراءات رادعة ضد املصانع 

د.علي املضفاملخالفة.

صورة عبداحلميد ريغي شقيق زعيم جماعة جند اهلل عبدامللك ريغي بعد إعدامه شنقا في طهران

شّدد على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين

طالل الفهد يرشح البرازيل 
للفوز بكأس العالم  ص36

10 مالعب في 9 مدن تستضيف 
64 مب�اراة  ص38 و39

باريرا غير راٍض عن استعدادات 
جن�وب أفريقي�ا  ص37

ملحق مونديال جنوب أفريقيا 2010

إيران تعدم شقيق زعيم جماعة »جند اهلل«

سقف مالي مفتوح ل� »المعسرين«

مجلس الوزراء: اعتماد »غير كويتي« في خانة 
جنسية أم أبناء الكويتيين المتزوجين من بدون

عواصم � وكاالت: نفذت الس���لطات اإليرانية أمس حكم 
اإلعدام ش���نقا بحق عبداحلميد ريغي شقيق زعيم جماعة 
»جند اهلل« عبداملل���ك ريغي املناوئة للنظام في إيران، بعد 
إدانته »بتهمة احلرابة والفساد في األرض ونشاطه املؤثر« 
في اجلناح العسكري للجماعة. في غضون ذلك أعلنت طهران 
انها سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس رسالة تضمنت 
تفاصيل اتفاق تبادل اليورانيوم الذي وقع األسبوع املاضي 
بوساطة تركية � برازيلية.  مبوازاة ذلك، أجرت القوات البرية 
في اجليش اإليراني أمس مناورات »بيت املقدس 22« وسط 
البالد. لتقام على ثالث مراحل وتستمر ثالثة أيام � بحسب 

اجليش اإليراني.

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبو طفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

أقرت اللجنة املالي����ة البرملانية امس التعديالت 
املقدمة على قانون صندوق املعسرين احلكومية منها 
والنيابية وكان ابرزها ان يكون رأس����مال الصندوق 
مفتوحا لعدم معرفة اعداد املواطنني املتوقعة للدخول 
في تسوية مع الصندوق. وقال رئيس اللجنة النائب 
د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي انه مت اإلبقاء 
على نسبة االس����تقطاع من الراتب للمستفيدين من 
خدمات الصندوق، كما أصرت عليها احلكومة بواقع 
50% من الراتب، وان تشمل القروض املقبلة املقسطة او 
االستهالكية للشركات التابعة لوزارة التجارة بجميع 
أشكالها على ان يكون املوعد النهائي املقرر لالستفادة 
من الصندوق ملن حصل على قروض حتى تاريخ 31 
ديسمبر من العام 2009. مصادر مطلعة اكدت ل� »األنباء« 
ان قيمة املبالغ التي مت صرفها من صندوق املعسرين 
السابق تعادل 196 مليون دينار والباقي من رأسماله 
الذي حدد ب� 500 مليون دينار هو 304 ماليني دينار، 

ما يؤكد ان فتح سقف رأس املال لن يفيد بشيء ألن 
عدد املتقدمني سيكون محدودا. من جانب آخر عارضت 
احلكومة ما أقرته جلنة املرأة بشأن إنشاء صندوق 
إلس����كان املرأة بسبب زيادة كلفة مثل هذه املشاريع 
على ميزانية الدولة. وأحالت اللجنة امس تقريرها 
إلى املجلس بعد ان مدت أمد اجتماعها النهائي الذي 
عقدته امس حتى الواحدة والنصف ظهرا امال بحضور 
النواب، إال ان أحدا منهم لم يحضر اجتماع اللجنة، 
في إشارة واضحة على عدم الرضا عما مت إقراره، ما 
ينذر بعرقلة إقرار القانون عند مناقشته في جلسة 
اليوم. وفي هذا اإلطار أكدت مصادر نيابية ان كتلة 
التنمية واالصالح وبعض النواب سيقدمون في جلسة 
اليوم اقتراحات تتعلق بقانون حقوق املرأة لتعديل 
بعض املواد. الى ذلك اك����دت مصادر نيابية مطلعة 
وج����ود توافق نيابي � حكومي على االقتراح بقانون 
اخلاص بتأسيس ش����ركات مساهمة لتنفيذ محطات 
توليد الطاق����ة الكهربائية وحتلية املياه والذي اقره 

املجلس في مداولته األولى سابقا.

مريم بندق
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي استمرت حتى 
الواحدة والنصف من فجر أمس سحب تراخيص 
وإغالق املصانع التي لم تستجب الشتراطات السالمة 
البيئية التي أبلغت بها من قبل الهيئة العامة للبيئة 

والواقعة في أم الهيمان.
واعتمد املجلس كذلك خطتني مستقبليتني ملعاجلة 
التلوث البيئي بشكل جذري حيث بارك اخلطوات 
التي مت اتخاذها الستحداث املناطق الصناعية اجلديدة 
ومواقعه���ا ومتطلباتها بهدف إعادة توطني بعض 
املصانع ذات احلمل البيئي الثقيل وكذلك مشاريع 

تشجير مساحة 6 كيلومترات مربعة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد أن املجلس قرر اعتماد كلمة »غير كويتي« في 
خانة جنسية أم أبناء الكويتيني املتزوجني من مقيمات 
بصورة غير قانونية في ش���هادات امليالد وعقود 
زواج هؤالء األبن���اء وذلك دون اإلخالل بالبيانات 
املسجلة في جلنة معاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية. في اجللسة ذاتها وافق املجلس على 
مشروع مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية لالعتماد 
األكادميي وضمان جودة التعليم، وقالت الوزيرة 
احلمود ل� »األنباء«: إن الهيئة مطلب أساسي لتوحيد 
أسس اعتماد اجلامعات والهيئات األكادميية العليا 

في الدولة.

 سلمت »الذرية« تفاصيل اتفاق تبادل اليورانيوم وأطلقت مناورات »بيت المقدس 22«

الحكومة تعارض »إسكان المرأة«.. وتخوف نيابي من عرقلة إقرار »الحقوق المدنية«

سحب التراخيص وإغالق المصانع التي لم تستجب لالشتراطات في أم الهيمان

السفير البريطاني التقى  عددًا من رؤساء التحرير

بالخصخص�ة..  أؤم�ن  بيك�ر:  فران�ك 
والقط��اع ال�ع�ام ال يح�ق�ق أرباحًا

إيران ال تستجيب للدعوات الدولية إال وهي
تحت الضغ�ط ومجلس األمن س�يواصل النهج 
الحازم  حتى تف�ي بالتزاماتها الكاملة  ص14

إنش�اء  األح�زاب أم�ر تق�رره  الكويت 

لقطة تذكارية جلانب من الوفد الذي ترأسه الزميل عدنان الراشد مع السيد عمار احلكيم 
والسفيرين علي املؤمن ومحمد حسن بحر العلوم

مرقد اإلمام علي في النجف

السيد محمد بحر العلوم لدى استقباله أعضاء الوفد في ديوانه بالنجف

األنباء  االقتصادية

نس�عى التفاق جماعي بين شركات االتصاالت 
»المواص�الت«  م�ع  األب�راج  مش�كلة  لح�ل 
عب�ر تأس�يس إدارة مس�تقلة لها ف�ي الوزارة
الس�وق الكويتي متشبع وهناك نسبة استخدام 
تتجاوز ال� 120% وقد تصل إلى 160% وقرار اإلدراج 
بالبورصة يناقش بعمومية الشركة  ص46 و47

السفير البريطاني فرانك بيكر متوسطا رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ورئيس 
)هاني الشمري(حترير »القبس« الزميل وليد النصف ونائب رئيس حترير »النهار« رضا الفيلي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله محافظ البنك املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز أمس

األمير أطلع مجلس الوزراء
على نتائج جولته العربية ص3

اعتباراً من اليوم صفحات خاصة بمونديال 2010 في األنباء الرياضية  

رئيس المجلس األعلى اإلسالمي السيد عمار الحكيم: 
لزي�ارة  جاه�زون 
جيراننا لتبديد كل 
الهواجس فنحن دعاة 
استقرار ومستعدون 
لنقن��ع ونقتن�ع

بحر  محمد  السيد 
م�ن   21 العل�وم: 
في  اختفوا  أقربائي 
عهد صدام وال أعلم 
إن كان�وا قد دفنوا 
أم ذوب�وا بالتيزاب 

ص28 � 31

وص��ورة أرش��يفية مركبة لعبداحلمي��د خالل حديثه  
للصحافي��ن في أغس��طس املاضي بع��د اعتقاله في 
مدينة زاهدان           )رويت��رز � أ.ف.پ(

التفاصيل ص 43

التفاصيل ص 56

التفاصيل ص 7

التفاصيل ص3 و4

عبدالهادي العجمي
اقرت اللجنة الرباعية املكونة من اجليش واحلرس الوطني 
والش����رطة واإلطفاء التعديالت على الراتب االساسي جلميع 

منتسبي اجلهات األربع من العسكريني ضباطا وأفرادا.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة ل� »األنباء«: ان اللجنة أجرت 
دراسات مكثفة بهذا اخلصوص حيث رأت ان الراتب االساسي 
جلميع العس����كريني متدن مقارن����ة مبوظفي القطاع احلكومي 
والقطاع النفطي ما دعا الى حدوث تسرب للعسكريني  من هذه 

اجلهات وااللتحاق بالعمل احلكومي او النفطي.
واوضحت املصادر انه ملواجهة هذا التسرب وتشجيع الشباب 
الكويتي على االنخراط في الس����لك العسكري رأت اللجنة ان 
توحيد وزيادة الراتب األساس����ي للجهات األربع س����يعاجلان 

هذه املشكلة.
واش����ارت املصادر الى ان التعديالت الت����ي أقرت مت رفعها 
إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم اعتمادها. يذكر ان 
دراسة التعديالت على الراتب األساسي وتوحيدها استغرقت 

نحو 6 شهور.

جدول يوضح الرواتب األساسية للضباط وضباط الصف واألفراد بعد الزيادة المقترحة

18% حصة الشركة 
السوقية نهاية 2010 

و7% النمو المتوقع لقطاع 
االتصاالت إذا تم تنفيذ 

خطة التنمية

الرئيس التنفيذي لشركة »ڤيڤا« 
نجيب العوضي  في حوار ل� »األنباء«:

محمد الصباح: أزمة اليورو 
أقنعت دول التعاون بالتفكير 

قبل إقرار العملة الموحدة

الجيش: الضباط القادة محل 
ثقة وتقدير النائب األول

قال نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ د.محمد  ووزي���ر اخلارجية 
الصب���اح إن أزمة اليورو أقنعت دول 
مجلس التع���اون اخلليجي بضرورة 
اخذ »وقفة« للتفكير قبل املضي قدما 
مبشروع العملة اخلليجية املوحدة نظرا 
لوجود الكثير من الدروس التي توجب 

االستفادة من هذه األزمة. 

التوجيه املعنوي  أكدت مديري���ة 
في اجليش ان الضب���اط القادة الذين 
ذكرت »األنباء« أمس أنه سيتم تعيينهم 
مستشارين مبكتب النائب األول هم محل 
ثقة وتقدير واعتزاز النائب األول ورئيس 
األركان للجيش، وشددت املديرية على 
ان ما نشر في اخلبر غير صحيح بحسب 

بيان مديرية التوجيه.

التفاصيل ص4

اغتيال نائب عن قائمة 
عالوي في الموصل

املوصل � أ.ف.پ: اغتال مسلحون 
مجهولون مس����اء ام����س النائب  
العراقي بشار حامد العكيدي الذي 
ينتمي للقائم����ة العراقية الفائزة 
في االنتخابات، وفقا ملا أفادت به 
مصادر أمنية وطبية. وقال ضابط 
في الشرطة، ان »املسلحني كمنوا 
للنائب العكي����دي أمام منزله في 
حي العامل، جنوب غرب املوصل، 
وأطلقوا عليه وابال من الرصاص 
فأصيب بجروح خطرة ومت نقله 
الى املستش����فى حيث ما لبث ان 
فارق احلياة«. وبعد س����اعة من 
احلادث، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 
ش����خصني اعترفا بضلوعهما في 

التفاصيل ص56عملية االغتيال.


