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Al-Anbaa Wednesday 8th December 2010 - No 12474يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 2 من محرم 1432 ـ 8 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 الحكومة اعتمدت زيادات «القانونيين»
 ُتحسب بنسبة ٨٠٪ من العالوة القضائية لـ «الفتوى» و٦٥٪ لـ «التحقيقات» و٥٠٪ لـ «البلدية»

 مريم بندق
  اعتمد مجلس الوزراء الزيادات املالية 
للقانونيني العاملــــني في ادارة الفتوى 
العامة للتحقيقات  والتشريع واالدارة 
واالدارة القانونيــــة في بلدية الكويت. 
وقالت مصادر مطلعــــة لـ «األنباء» ان 
الزيادات مجزية ومتت مبوافقة جميع 
االطراف، وســــتكون للعاملني في ادارة 
الفتوى والتشريع بنسبة ٨٠٪ من العالوة 
القضائية اخلاصة التي اقرت مبرسوم 

للعاملني في القضــــاء واعضاء النيابة 
العامة، وبنسبة ٦٥٪ للعاملني في  االدارة 
العامة للتحقيقات، وبنسبة ٥٠٪ للعاملني 
في االدارة القانونيــــة ببلدية الكويت. 
واضافت املصادر ان املجلس احال القرار 
الى ديوان اخلدمة املدنية حلساب التكلفة 
االجمالية واعداد املستحقني واالجراءات 
النهائية للصــــرف. واكدت املصادر ان 
الصرف سيكون في توقيت واحد للعاملني 

في هذه اجلهات مع ادارة اخلبراء. 

 ال إجازة رسمية اليوم وغدًا
  واجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم

 تحذير نيابي من تعذيب المتهمين في قضية الجويهل
  وروال لـ «الداخلية»: قوموا بواجباتكم وال ترضخوا للضغوط

 مريم بندق
الوزراء    علمت «األنباء» أن مجلس 
ســــيعقد اجتماعا طارئــــا صباح اليوم 
األربعاء. هــــذا، ونفت مصادر حكومية 

رفيعة إقرار اليوم وغدا إجازة رسمية في 
املؤسسات احلكومية واملدارس، مؤكدة 
أن وزارة التربية لن تعتمد غياب الطلبة 

أو املعلمني إال بعذر رسمي مقبول. 

 طالب النائب محمد هايف وزارة الداخلية 
بعدم حتويل قضية املشاجرة التي حصلت 
اثناء ندوة «إال الدســـتور» بديوان النائب 
أحمد السعدون قبل أيام إلى شروع بالقتل. 
وقال هايف ان على «الداخلية» وقف التعذيب 
الذي متارسه املباحث اجلنائية مع املشتبه 
بهم أثناء التحقيق. من جانبه، قال النائب 
مبارك الوعالن: ان هناك معلومات مفادها 
ان هناك تعديا بالضرب على املشتبه بهم 
في املشاجرة. كما أعلن النائب حسني مزيد 
أنه ســـيقابل وزير الداخلية اليوم حول 

املوضـــوع. كما حذر النائب د. ضيف اهللا 
بورمية من تعذيب املشتبه بهم. من جهته، 
قال النائب مسلم البراك إن االعتقال وفقا 
للهويـــة أمر مرفـــوض ونحن مع تطبيق 
القانون الذي فشلت احلكومة في تطبيقه 
مع من نشر احلقد والكراهية في املجتمع.  
من جانبها، طالبت النائبة د.روال دشـــتي 
«الداخلية» بعـــدم الرضوخ للضغوطات 
النيابية، والقيام بواجباتها على اكمل وجه 
جتاه ما حصل من تعد على املواطن محمد 

اجلويهل. 

 التبرعات ألبطال «خليجي ٢٠».. تتواصل 

 العم خالد يوسف المرزوق وأبناؤه 
  يقدّمون ٢٥٠ ألف دوالر دعماً الستعداداتهم لـ «آسيا»  

 تواصلـــت حملة التبرعات لألزرق بعد فـــوزه بلقب «خليجي ٢٠». فقد 
تبرع العم خالد يوســـف املرزوق وأبناؤه بـ ٢٥٠ ألف دوالر الى احتاد كرة 
القدم للمساهمة في إعداد املنتخب لكأس آسيا املزمعة إقامتها في قطر خالل 
الفترة من ٧ حتـــى ٢٩ يناير املقبل، وذلك إضافة الى تبرعهم أول من أمس 
بــــ ٢٥٠ ألف دوالر للمنتخب وتبرع ســـوق الســـاملية بــــ ١٠٠ ألف دوالر 
ـ بـ ١٠ آالف  لـ «األزرق». هذا وتبرع ورثة الشيخ جابر األحمد -  رحمه اهللاـ 
دينار لكل العب، وتبرع الشـــيخ تركي اليوسف بـ ١٥٠ ألف دوالر للمنتخب 

و١٠٠٠ دوالر لكل مشجع في رابطة األزرق. 

 مؤسس ويكيليكس يُسلّم نفسه للشرطة البريطانية   ص١٣  

 ص٣٣  خليفة العلي: نجدد رفضنا فتح دفاتر «زين» 

 دول الخليج تدعو إيران لعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
 العودة إلى المفاوضات المباشـرة تتطلب وقفًا كامًال لالسـتيطان

 اختتمت أعمال الدورة الـ ٣١ للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج قمتها في أبوظبي أمس بتجديد مواقفه الثابتة 
واملعروفة حيال احتالل ايران للجزر االماراتية الثالث ودعم 
حق الســــيادة لإلمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث 

طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.  
  وقــــد أكد قادة دول مجلس التعــــاون في بيانهم اخلتامي 
على أهمية التزام إيران باملرتكزات األساسية إلقامة عالقات 
حســــن جوار واالحترام املتبادل وعدم تدخلها في الشؤون 
الداخلية وحل اخلالفات بالطرق الســــلمية وعدم اســــتخدام 
القوة أو التهديد بها. وفيما يتعلق بعملية السالم أكد املجلس 
على دعم الســــلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي 
الى ان العودة الى املفاوضات املباشرة تتطلب الوقف الكامل 
لالنشطة االسرائيلية االســــتيطانية وعلى رأسها ما يتعلق 

مبدينة القدس الشرقية.

 اختتام الدورة الـ ٣١ لدول مجلس التعاون

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته أبوظبي أمس وفي وداعه رمي الهاشمي 
وزيرة دولة ورئيسة بعثة الشرف املرافقة لسموه

 صاحب السمو األمير مصافحا سمو ولي العهد لدى عودة سموه إلى البالد  

 التفاصيل ص ٤ و٥ 

 التفاصيل ص٦ 
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بـيــــــان من شـــركـــــة اخلـــيـــــر الوطــنــيــــة لألســـهــــم والعـقــــارات 

شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات 

بداية لم يكن بودنــا الرد على ما يدور من تشويش على مساهمي شركة زيــن فيما يتعلق ببيع حصة 46 % من أســهــم رأس مـــال شركـــة االتصاالت املتنقلــــة ) زيـــن ( إال أنه ونتيجة ملا صرح به 
الشيخ/ خليفه علي الصباح الذي نكن له كل االحترام والتقدير لقناة CNBC عربية “ بأنه لم يدخل ضمن حتالف اخلير لبيع حصة 46 % من رأس مال شركة زين ”  فإننا رغبنا في الرد كما 

عودناكم باملستندات التي تثبت عكس ما صرح به والتي تؤكد إلتزام شركة الفوارس بالدخول بجزء من أسهمها بهذه الصفقة ..

أما ما صرح بـــه بالنسبـــــة ملوضـــوع بيــــع ملكيـــة زيـــن الكـــويت في زين السعــوديــــة بأن البيع يجـــب أن يكــــون مبوافقـــة مجلـــس إدارة الشركـــة فنحــن نؤيــــد كالمـــه وسندعـــوا لعقـــد إجتمــاع مجلــس 
إدارة في أســرع وقـــت للتصويت على بيــع أسهـــم زين السعوديـــة مبا يحقـق مصلحـــة مساهمي زيــن وشركــة زيــــن.  ويجـــب إحتــرام قــرار األغـلـبيـــة بالتصــويت .  

وباخلتام نتوجه بالشكر اجلزيل جلميع مساهمي شركة زين على دعمهم ومؤازرتهم لنا في حتقيق ما فيه اخلير لشركة زين ومساهميها . . .  والله املوفــــق ، ، ،


