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مس�تويات  ق�دم  األبيض  الفه�د:  طالل 
رائ�ع�ة لك��ن الدرع ل�ه بط�ل واح�د

م�درب والعبو ن�ادي الكويت أبط�ال ك�أس 
س�مو ولي العهد: نحلم بتكرار اإلنجاز اآلسيوي 
ونعد الجماهير بالتعويض في كأس سمو األمير   

)هاني الشمري(الشيخ طالل الفهد محموال على أيدي جنوم القادسية احتفاال بالفوز

حممـــد حبيـب الـبــــدر
�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر يف �ل�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

اآل الــبـــــدر
يتقدمون بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

�ــســبــاح �الأحـــمـــد �لــجــابــر �ل�سباح

ــر �لــ�ــســبــاح ــاب ــج ـــد �ل ـــم ــــو�ف �الأح ن

جا�سم محمد عبد�لمح�سن �لخر�في

ــم �لــ�ــســبــاح ــال ــس ــ� ــي �ل ــل ــع ــم �ل ــال ــس �

م�سعل �الأحـــمـــد �لــجــابــر �ل�سباح

نــا�ــســر �لــمــحــمــد �الأحـــمـــد �ل�سباح

مقام ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري �لبالد

و�سمــــــــــو ولـــــــــــــي �لــــعــــهـــــــد �الأمني

و�سعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

ـــس �لــوطــنــي ـــر� ــس �حل ــ� ــي ــو رئ ــم ــس و�

ــس �حلـــر�ـــس �لــوطــنــي ــ� ــي ـــائـــب رئ ون

و�سمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

�لــ�ــســيــخ/

�لــ�ــســيــخ/

�لــ�ــســيــد/

�لــ�ــســيــخ/

�لــ�ــســيــخ/

�لــ�ــســيــخ/

مــبــارك �لــعــبــد�هلل �الأحمد�ل�سباح و�ل�سيخ/

و�ل�سادة �ل�سيوخ و�لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي �لكر�م

ولكل من تف�سل مبو��ساتهم من د�خل وخارج �لكويت فـي وفاة فقيدهم �لغايل �ملغفـور لـه بــاإذن �للــه تعالـى

»إغالق المنشأة وإيقاف الترخيص«.. عقوبة رفع األسعار
نواب أعدوا اقتراحًا يشمل عدة توصيات إلقرارها في جلسة 11 الجاري تتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك ووضع ضوابط رادعة لتفادي الظاهرة وعدم تكرارها

»األنباء الرياضية« )22 � 27(

صرف نوط السور لجميع منتسبي 
»الحرس الوطني« مع راتب يونيو

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« أن »احلرس الوطني« أقر منح نوط السور جلميع 
منتس���بيه من الضباط وضباط الصف واألف���راد. وأوضحت مصادر 
عسكرية مطلعة أن بدل النوط سيصرف ملن كان على رأس العمل بتاريخ 
17 يناير 2003 فما قبل، واليزال في اخلدمة حتى اآلن، مع راتب يونيو 
املقبل. من جهة أخرى كشفت املصادر نفسها أن هناك ترقيات لعدد من 
الضب���اط من مختلف الرتب وكذلك األفراد من رتبة جندي حتى رتبة 

وكيل أول، مشيرة إلى أنها ستعتمد مع بداية الشهر املقبل.

ترقيات لضباط وأفراد بداية الشهر المقبل استشاري عالمي لدراسة 
الحقول المشتركة مع العراق

أعل����ن وكي����ل وزارة النف����ط 
العراقية عبدالكرمي لعيبي أمس 
أن حسم احلقول النفطية املشتركة 
بني العراق والكويت ليس سهال. 
واضاف: »انه خالل مفاوضاتنا مع 
الكويت، وضعن����ا خطة تتضمن 
االستعانة باستشاري عاملي يقوم 
بدراس����ة هذه احلق����ول وتقدمي 
التوصي����ة واتفقنا عل����ى وثائق 
مناقصة س����تعلن قريبا الختيار 

هذا االستشاري«.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
ينهي اجلانبان النيابي واحلكومي استعداداتهما 
جللسة الثالثاء املقبل، التي من املقرر سلفا تخصيص 
ساعتني منها ملناقشة ظاهرة غالء األسعار وارتفاع 
تكلفة املواد االستهالكية. مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« 
ان وزير التج���ارة والصناعة أوعز لقياديي الوزارة 
بإعداد تقرير يتلوه خالل اجللس���ة يبني من خالله 
اإلجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة الظاهرة. وأشارت 
املصادر الى ان من ضمن اإلجراءات احلكومية التي 
طبقت وسيتم تطبيقها في املستقبل إغالق املنشآت 
التي تثبت ممارستها للغش التجاري وتوجيه إنذارات 
وإيقاف العمل بالتراخيص للمنشآت التي تقوم برفع 

أسعار السلع دون مبرر.
وأوضحت املصادر ان تقرير الهارون سيش���مل 
إحصائية بعدد املخالفات التي حررتها الوزارة ضد 
املتجاوزين ونوعية تلك املخالفات سواء كانت تتعلق 
بالسلع االستهالكية والغذائية أو مواد البناء. وأشارت 
املص���ادر ذاتها الى ان عددا من النواب أعدوا اقتراحا 
يشمل عدة توصيات س���يتم تقدميه خالل اجللسة 
أبرز ما فيه تعديل قانون التجارة وحماية املستهلك 
ووضع ضوابط دائمة ورادعة لتفادي رفع األسعار 

في املستقبل.

الطاحوس: إغالق مصانع »أم الهيمان« 
الُمخالفة أسبوعًا ال يكفي

»األوقاف« تطلب مهندسين 
وأئمة وخطباء مصريين

ل����م تهدأ قضية التلوث في »أم الهيم����ان« رغم اإلجراء الذي اتخذته 
احلكومة بإغالق 8 مصانع ملدة أسبوع، إذ أصر النائب م.خالد الطاحوس 
على أن »اإلجراء املتخذ مؤقت وال يحل املشكلة وال ينطلي على أحد وأن 
احلل هو في إغالق املصانع املخالفة بشكل نهائي«، مؤكدا أن »رسالته 
وصلت« في إش����ارة إلى أنه اليزال على موقفه بشأن تصعيد القضية 
 إلى مرحلة االس����تجواب. أما النائب خالد العدوة فوصف قرار اإلغالق 
ب����� »اخلطوة في االجتاه الصحيح«، داعيا املجل����س األعلى للبيئة إلى 
مالحقة املصان����ع املخالفة بينما صرح النائ����ب دليهي الهاجري قائال: 
حققنا ألم الهيمان باملفاوضات والطرح الهادئ واخلط املتزن ما لم يكن 

ليتحقق بالتهديد والوعيد والهيجان السياسي.

أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف املس����اعد لقطاع املس����اجد وليد الشعيب 
عن حاجة الوزارة لعدد كبير من املهندسني تخصص معماري وإنشائي 
وميكاني����ك وكهرباء وكذلك ألئمة وخطباء من مصر للعمل في القطاع. 
وأشار الى ان جلنة من الوزارة ستتوجه الى مصر خالل أسبوع الستقدام 
املهندسني واألئمة بعد إجراء االختبارات الالزمة يومي 20 و21 اجلاري، 
وأوضح أنه ميكن للراغبني في التقدم لهذه الوظائف إرسال سيرهم الذاتية 
على العنوان اإللكتروني التالي: sal2333a@yahoo.com، الفتا الى أنه 
يشترط الشهادة اجلامعية وخبرة 20 عاما في مجال التخصص وان 

يكون املتقدم لوظائف املهندسني مسلما.

الهاجري دعا لالبتعاد عن »التهديد والوعيد«

»الصحة العالمية«: الكويتيون من أسمن شعوب العالم  ص39

ضيوف ديوانية »األنباء« محمد عبداهلل وخالد عجب واسماعيل العجمي 
)حسن حسيني(وفهد حمود مع الزميلني احمد حسني ومبارك اخلالدي

أزمة ديون الي�ونان 
تعص�ف بالبن��وك 
والب���ورص���ات 

ح�ول الع�الم

بريطانيا: المبدأ األخالقي 
»الديموقراطيين  ب�  يرمي 
األح�رار« ف��ي أحض�ان 
33 ص  »المح�افظي�ن«  

إحالة مواطنة إلى أمن الدولة بتهمة محاولة  تهريب 
ص40مالبس عسكرية ومرفقاتها إلى إيران  

ص 31


