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 الشيخ أحمد العبداهللا 

 أحمد السعدون متحدثا خالل املؤمتر الصحافي أمس 

التـزام   ضرورة 
بالوحدة  اإلعالم 
الــوطـنـيـة 
عـلى  والحـفاظ 
عالقات الكويـت 
بالـدول األخرى  

 ص٥ 

 طالل املطوع 

 صندوق «جلوبل لالسـتحواذ الكامـل» يوّزع أرباحًا 
  نقدية بواقع ٣٪ لعمالء الشـركة المساهمين فيه  

 «المثنى لالسـتثمار» تطلق مؤشـر التفاؤل باألعمال للربع 
الثالث بالتعاون مع «دي آند بي» وتوقعات بتحسـن شـعور 
قطاع األعمال في قطاعي النفط والغاز في الكويت ص٢٧ 

 المطوع لـ «األنباء»: «منافع لالستثمار» لديها 
سـيولة مالية تفوق رأسمالها بنسبة ٧٠٪ 
بزيادة تقدر بـ ١٤ مليون دينار لتخارجاتها 
ص٢٥ مباشـرة  واسـتثماراتها  بالبورصة 

  ٣٠٠ مليون دينار لتحديث 
وصيانة الشبكة الكهربائية

 ضمن استعدادات وزارة الكهرباء والماء  الستقبال شهر رمضان

 دارين العلي
  أكد الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب واملتحدث الرسمي في 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبــــي اســــتعداد الــــوزارة 
الستقبال شهر رمضان املبارك، 
مشــــيرا إلى أن كافــــة قطاعات 
الوزارة ستكون في حالة استنفار 
تام في الفترة من ١٥ أغسطس 
حتــــى ١٠ ســــبتمبر ملواجهــــة 
التحديــــات واألعطــــال التي قد 
حتدث. وكشف عن أن نحو ٢٠ 
ألف محــــول كهربائي في البالد 

تعاني من مشاكل وجار العمل 
على معاجلتها، كما أن هناك ما 
يقرب من ٥ آالف محول بحاجة 
إلى استبدال ألن هناك نوعيات 
من احملوالت مت إدخالها إلى البالد 
في أعقاب االحتالل الغاشــــم ال 

تعمل بالكفاءة املطلوبة.
  كمــــا أعلن أنه مت تخصيص 
٣٠٠ مليون دينار ضمن اخلطة 
اخلمســــية للدولــــة لتحديــــث 
وصيانة الشبكة الكهربائية في 
البالد لرفع كفاءتها وإطالة عمرها 

االفتراضي.

 أسماء ١٠١٤ مشمولين بالتنقالت والترقيات 
للوظائف اإلشـرافية بـ «التربية» ص٨ و٩ 

 «الداخلية» تلزم الكفالء بإبعاد 
الوافدين المطلوبين على نفقتهم 

 محمد الجالهمة
  علمت «األنباء» من مصدر أمني في وزارة الداخلية 
ان قرارا صدر أمس يلزم الكفيل بإبعاد أي وافد يتبني 
أنه مطلوب الى بالده عبر اإلنتربول الدولي، أو يتم 
ضبطه داخل البالد الرتكابه جرمية تستلزم إبعاده 

عن البالد على نفقته اخلاصة.
  وقال املصــــدر إنه مبوجب هذا القرار فإن الكفيل 
ســــيكون مطالبا بتقدمي تذكرة سفر للوافد املطلوب 
إبعاده ويستثنى من ذلك الوافدون الذين يقوم كفالؤهم 

بتسجيل بالغات تغيب بحقهم. 

 الحكومة ستقّر معالجة «المسّرحين» قبل الجلسة البرلمانية الخاصة
 مريم بندق

  أكدت مصادر وزاريــــة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن احلكومة ستفي بوعد 
معاجلة قضية املسرحني الكويتيني من العمل 
في القطاع اخلاص، موضحة أنه سيتم صرف 
رواتب شهرية لهم تضاف إليها عالوتا األوالد 
واالجتماعية، إضافة إلى إيجاد وظائف دائمة 
لهم سواء في الوزارات أو القطاع اخلاص، 
وستدعوهم للتسجيل في برنامج إعادة هيكلة 

القوى العاملة وديوان اخلدمة املدنية بحسب 
رغبة املواطن. وردا على سؤال حول توقيت 
إقرار ذلك، أجابت املصادر بأنه سبق أن أعطى 
مجلس الوزراء اللجنة التي شــــكلها وزير 
املالية لوضع مقترحات املعاجلة ٣ أسابيع 
تنتهي ٣ أغسطس املقبل وسيعقد املجلس 
جلســــة اســــتثنائية اليوم برئاسة رئيس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك للنظر فيما انتهت إليه اللجنة التخاذ 

القرار املناسب،  الفتة إلى أن احلكومة ستعلن 
إجراءات املعاجلة قبل اجللســــة البرملانية 
اخلاصة التــــي دعا إليها النائب صالح املال 
للنظر في أزمة املسرحني  بوقت كاف. هذا 
ويتضمن جدول األعمال مناقشــــة مشروع 
قانون العمل اجلديــــد في القطاع اخلاص. 
ومن املقرر ان يعرض وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي التعديالت الرياضية املطلوبة على 

القوانني الرياضية! 

 ال تأثير لحريق سقوف ٣ مباٍن بأكاديمية  مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية اليوم برئاسة جابر المبارك
  سعد العبداهللا على النواحي اإلنشائية والفنية

 فرج ناصر
  تعليقا على ما نشـــرناه أمس حول قيام وزارة 
األشـــغال بحصر األضرار املادية فـــي اجلزء الذي 
تعرض للحريق من أكادميية سعد العبداهللا، أكدت 
مصادر مطلعة ان اسقف املباني الثالثة التي تعرضت 
للحريق من أصل ٢٩ مبنى في املشروع لم تتأثر من 
النواحي اإلنشائية والفنية بل اقتصر التأثير على 
احتراق الشدات املعدنية واخلشبية والتي كانت معدة 
سلفا لصب األسقف اخلرسانية بالطابق العلوي لكل 

من املباني الثالثة.
  وأوضحـــت املصادر ان احلريق الذي اندلع يوم 
اجلمعـــة املاضي بـــدأ في أحد املبانـــي وانتقل إلى 
املبنيني اآلخرين نتيجة العاصفة املفاجئة والرياح 
الشـــــديدة التي هبــت وقت احلريـــق وعلى مدار 

ساعتني كاملتني.
  وتابعت املصادر أنه حتى اللحظة لم يعرف سبب 
احلريق لكنه قد يرجع على األرجح إلى ارتفاع حرارة 
اجلو وقت اندالعه والتي وصلت إلى ٥٤ درجة وإلى 
الرياح التي هبت فضال عن حدوثه في يوم العطلة 
األسبوعية في موعد الصالة عند فترة الظهيرة التي 

يحظر فيها العمل بحسب قانون العمل.
  وتابعت املصادر ان املشروع مزود بشبكة خطوط 
مياه ملواجهة احلريق تخدم كامل مبانيه وفيها أكثر 
من ٢٥ نقطـــة إطفاء وخزان مياه أرضي ومضخات 
للمياه، وقد مت استخدامها وقت احلريق لكن سرعة 
الريـــاح وانتقال النيران مـــن مبنى آلخر زادت من 
صعوبة عملية اإلطفاء ومهمة سيارات املطافي اخلاصة 

باإلدارة العامة لإلطفاء. 

 بان كي مون: على العراق تنفيذ القرارات الدولية قبل الخروج 
من الفصل السابع.. وغيتس يتعهد للمالكي بإخراج بالده منه  

 قدم تقريره إلى مجلس األمن وأكد أن العراق يتحمل مسؤولية تأخير وضع العالمات الحدودية 

 السعدون: إن استمر تجاهل أسئلة النواب سنسائل رئيس الوزراء

 سامح عبدالحفيظ
  أشبه ما تكون بـ «خارطة طريق» 
الرسائل التي اطلقها النائب أحمد 
الســــعدون في مؤمتره الصحافي 
أمس، أبرزها الرسالة التي وجهها 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بأن «الشــــعبي» سيسائل 
رئيس احلكومة ان استمر جتاهل 

الوزراء لألسئلة النيابية.
  وقــــال الســــعدون ان تكتــــل 
العمل الشــــعبي لن يترك وزراء 
الداخلية واملالية والنفط والشؤون 
واملواصالت ولن يسكت اذا لم يردوا 
على األسئلة، وإذا أصروا على إخفاء 
املعلومات فسنمارس مسؤولياتنا 
خصوصا ان عدد املؤزمني ـ وفق 

مصطلحهم ـ ازداد.
  وأكد الســــعدون ان األســــئلة 
التي وجهها النائب مسلم البراك 
لوزيري الداخلية والعدل تتعلق 
بالكتاب الذي وجهه وزير الداخلية 

الى «العدل»، الفتا الى ان الوزير 
النيابة كمظلة  اخلالد اســــتخدم 
ألغراض سياسية لذلك لن نترك 
هذه القضية. وأشار السعدون الى 
ان مسلك وزير الشؤون د.محمد 
العفاســــي في معاجلــــة القضية 
الرياضية خاطئ وعليه ان يتوقف 
ألنه حنث في قسمه، متسائال: أين 
املخالفات التي ارتكبتها الكويت وما 
القوانني الرياضية التي ال تتسق 

مع املواثيق الدولية؟!
الــــى  الســــعدون    وتطــــرق 
االســــتثمارات في بعــــض الدول 
العربية، مشيرا الى ان استثمارات 
هيئة االستثمار في الوطن العربي 
مليــــار دوالر، وان  بلغــــت ٤٩ 
هناك أغراضــــا تنفيعية يتحمل 
الــــوزراء  مســــؤوليتها رئيــــس 
آخــــر، ووصف  وليس شــــخصا 
الســــعدون «صندوق املعسرين» 

بـ «الفاشل».  

ـ وكاالت:    عواصم 
فيما شدد األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي 
مون علــــى أنه يتعني 
علــــى العــــراق قبــــل 
الفصل  مــــن  اخلروج 
الســــابع تنفيذ جميع 
قرارات مجلس األمن 
الدولــــي ذات الصلة، 
مــــا يتعلق  الســــيما 
منهــــا بالكويــــت. أكد 

وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس 
التزام واشــــنطن بإخراج العراق من 
حتت الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة. ونقل عن غيتس أثناء لقائه 
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
في بغداد مساء أمس تأكيده استمرار 
دعم بالده للعراق سياسيا واقتصاديا 
وفي جميع املجاالت األخرى. وعودة 
إلى كي مون فإنه قدم  تقريره ـ الذي 
طال انتظاره - الى مجلس األمن الدولي 
مساء أول من أمس ودعا فيه أعضاء 
املجلس الى اتخاذ القرارات املناسبة 
ملساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته 

املتبقية فــــي «الوقت 
املناســــب»، مشــــددا 
على ان العراق اليزال 
يتحمــــل املســــؤولية 
الرئيســــية عن تنفيذ 
قرارات مجلس األمن 
ذات الصلة. واستهل 
بان كي مون تقريره ـ 
الذي يقع في ١٧ صفحة 
العــــراق  ـ بتحميــــل 
مسؤولية تأخير عمل 
األمم املتحــــدة في وضــــع العالمات 
احلدوديــــة املعترف بهــــا دوليا بني 
الكويت والعراق. وحول مساعي العراق 
خلفض نسبة مساهمته في صندوق 
التعويضــــات من ٥ الى ١٪ أو الغائها 
متاما، قال بان كــــي مون في تقريره 
ان العــــراق أقر بان دفع التعويضات 
هو واحد من القرارات امللزمة عليه.  
وحول تعويض املزارعني العراقيني عن 
ممتلكاتهم التي مازالت على األراضي 
الكويتية بعد ترسيم احلدود، قال ان 
الكويت قامت بدفع تعويضات كاملة 

لهؤالء العراقيني. 

 استثمارات «هيئة االستثمار» في الدول العربية بلغت ٤٩ مليار دوالر وهناك «تنفيع»

 «الشعبي» لن يترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصالت.. ولن نسكت

 أمني عام األمم املتحدة بان كي مون  

 وزير اإلعالم خالل 
لقائه رؤساء التحرير: 

 التفاصيل ص ٧ 

 التفاصيل ص١١ 

 التفاصيل ص٥ 

 اكتشاف مقبرة جماعية في الجهراء
 عبدالهادي العجمي

  استطاع الصليب األحمر الدولي الكشف عن مقبرة جماعية ألسرى كويتيني 
فــــي معهد القوة البريــــة التابع لوزارة الدفاع باجلهراء، وقد أرشــــد عنها أحد 
العراقيني الذي كان موجودا أمس مع الصليب األحمر واألجهزة األمنية، حيث مت 
اكتشاف عظام ومعها مالبس عسكرية كويتية، ما يدعو للظن بأن الشهداء كانوا 
عسكريني كويتيني استشهدوا مع بداية االحتالل. وقالت مصادر لـ «األنباء» ان 

هناك مقبرة جماعية أخرى ملدنيني كويتيني سيتم الكشف عنها قريبا. 


