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Al-Anbaa Tuesday 30th November 2010 - No 12466يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 24 من ذي احلجة 1431 ـ 30 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 الزلزلة لـ «األنباء»: زيادة الـ ٥٠ دينارًا للجميع
 «المالية» أقرتها باإلجماع في اجتماعها أمس و٣٠ دينارًا العالوة الدورية للمتقاعدين كل ٣ سنوات

 مريم بندق
  أعلن رئيـــس اللجنة املالية 
الزلزلة  البرملانيـــة د.يوســـف 
ان اللجنة أقـــرت باإلجماع في 
اجتماعها أمس زيادة الـ ٥٠ دينارا 

جلميع موظفي الدولة.
النائـــب د.الزلزلة في    وقال 
تصريحـــات خاصة لـ «األنباء» 
ان الـ ٥٠ دينارا ستشمل جميع 
املوظفـــني الذين لـــم يحصلوا 
عليها في السابق عندما منحت 
الى من تقـــل رواتبهم عن ١٠٠٠ 

دينار شهريا.
اللجنة  ان    وكشف د.الزلزلة 
أقـــرت كذلك وباإلجمـــاع زيادة 
العالوة الدورية للمتقاعدين الى 
٣٠ دينارا متنح لهم كل ٣ سنوات 
بدال من العالوة احلالية البالغة 

٢٠ دينارا.
  وأضـــاف انه مت إقرار قانون 
التأمني التكميلي الذي ينص على 
زيادة املعاشات التقاعدية بنسبة 
الى اعتماد  الراتب إضافة  ثلثي 
زيادة سقف الراتب التقاعدي الى 

١٥٠٠ دينار. 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله الوزيرين أحمد الهارون ود. فاضل صفر  

 تسريبات «ويكيليكس» تهز عالقة أميركا بالعالم رغم محاوالت احتوائها 
 الخالد للسـفيرة األميركية: قلقون من إيران.. وكثير من الفلسطينيين صدقوا رواياتها بالوقوف في وجه إسرائيل

 دول الخليج دعت واشنطن إلى وضع حد للملف النووي اإليراني.. ونجاد يؤكد أن الوثائق لن تؤثر على العالقات معها 

 عواصم - وكاالت: رغم املساعي 
االميركية الستيعاب تداعيات نشر 
موقع ويكيليكس للوثائق اجلديدة 
والتي اســـتبقتها بتحذيرات ملعظم 
حلفائهـــا من هـــذه الوثائـــق، فإن 
العالقات  التســـريبات ســـتهز  هذه 
الديبلوماسية االميركية مبعظم دول 
العالم. واذ أظهرت هذه الوثائق أن دول 
اخلليج حثت واشنطن على وضع حد 
للملف النووي االيراني ولو عسكريا 
قبل فوات االوان ألن مخاطر استمرار 
هذا البرنامج أكبر من مخاطر وقفه، أكد 
الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
أن هذه الوثائق لن تؤثر على عالقات 
بالده مع جيرانها في اخلليج. داخليا 
كشفت برقيتان من أصل ٣٧٦٥ برقية 
تتعلـــق بالكويت، فحوى اجتماعات 
مسؤولني كويتيني مبسؤولني أميركيني. 

الداخلية  وقالت احداهما إن وزيـــر 
الشيخ جابر اخلالد اعرب للسفيرة 
االميركية عـــن مخاوفه العميقة من 
افعال ايران وسعيها لتصدير ثورتها، 
وانه الميكن منع طموحاتها النووية 
اال بالقوة. كما نقلت عنه وصف ايران 
بـ «القلب النابض» للتطرف االسالمي، 
وأن كثيرا من الفلسطينيني انخدعوا 
بالروايات اإليرانية حول وقوفها في 
وجه إسرائيل، بينما كشفت البرقية 
االخرى دعوة اجلنرال االميركي ديڤيد 
بترايـــوس احلكومـــة الكويتية الى 
التفكير جديا في إقامة مركز اقليمي 
«للدفاع الصاروخي واالستخباراتي». 
وأشاد فيها باتفاقية التعاون االمني 
التي وقعت في ١٩٩١ وجددت في ٢٠٠١ 
معربا عن ان الواليات املتحدة تسعى 

لتجديدها في ٢٠١١.
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 ٢٣٠ يدعـو   «الديـوان» 
األربعاء  لمراجعته  مواطنة 

 أسـماء  ٢٤٢ عقيـدًا و٨٦ مقدمًا و٣١٣ 
رائـدًا و٢٨٩ نقيبـًا و٨ مالزميـن أوائل 
ص١٨و١٩ «الداخلية»   في  ترقيتهم  تمت 

 انتخابات مصر: «الوطني» أكبر 
الرابحين ..و «اإلخوان» يخوضون 
اإلعادة بـ ١٤ مرشحًا  ص٤٢  ص٩ 

 بدر الخرافي: االنتهاء 
  من صفقة «زين ـ اتصاالت» في أقرب وقت

 أحمد يوسف
  توقع نائب رئيـــس مجموعة اخلرافي بدر اخلرافـــي ان يتم االنتهاء 
مـــن صفقة بيع ٤٦٪ من «زين» الى «اتصاالت االماراتية» في اقرب وقت 
ممكن، مؤكدا ان ذلك قد يحدث في منتصف يناير املقبل حسبما هو متفق 
عليه. وقال اخلرافي في تصريح صحافي على هامش معرض اإلســـكان 
الرابع عشر ان مجموعة اخلرافي تتابع مجريات الصفقة والتنسيق بني 

جميع االطراف.

 التفاصيل ص١٠ و١١ 

 التفاصيل ص٣٩ 

إيراني  نووي  عالم  مقتل    
وإصـابـة آخـر بجــروح 
في اعتداءين منفصلين   ص٤٣

 األمير اطلع على إجراءات ضبـط المواد الغذائية: 
الحفاظ على سالمة المواطنين وصحتهم ومساءلة 
المخالفين ومحاسـبتهم وفق األطر القانونية ص٣

 ..و«الفوارس القابضة» 
تقاضي «زين»

 علمت «األنباء» أن شركة 
  الفوارس القابضة وبصفتها 
أحد مالك شــــركة االتصاالت 
«زين» قد رفعت دعوى قضائية 
ضد أعضــــاء مجلــــس إدارة 
الشركة وآخرين، ومت إيداعها 

في جدول احملكمة الكلية. 

 الخرافي: ال نشعر بالخوف من الملف النووي اإليراني «السلمي»  ص٦ 

 واشـنطن ترغب في تجديد االتفاقية األمنية مع الكويت وتدعوها إلنشـاء مركز إقليمي للدفاع الصاروخي 


