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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

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص31-25(

د.محمد الهرفي  
ينضم إلى »آراء األنباء« كل ثالثاء

دعـاة الحريـة.. 
قهم؟!  ص17 هل من يُصدِّ

تخفيض أسعار 100 سلعة بنسبة 26 ٪
من 15 يوليو إلى ما بعد نهاية رمضان بـ 15 يوماً وتكثيف المهرجانات التسويقية والتنسيق بين »اتحاد التعاونيات« و»التجارة« لحماية المستهلكين من الغالء 

)محمود الطويل(أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل يلقي النظرة األخيرة على الفقيد آية اهلل العظمى السيد محمد حسني فضل اهلل

وداعًا »المرشد الحكيم«
بيروت: تنفي����ذا آلخر وصاي����اه، يوارى 
»املرشد احلكيم« العالمة آية اهلل العظمى 
السيد محمد حسني فضل اهلل الثرى اليوم في 
مثواه األخير في مسجد احلسنني بالضاحية 
اجلنوبية لبيروت التي أحبها ورفض مغادرتها 
في أحلك ساعات العدوان اإلسرائيلي الغاشم. 

وإذ أعلن لبنان احلداد 3 أيام ابتداء من اليوم 
الذي اعتبر عطلة رس����مية، مل����ا ميثله العالم 
اجلليل من مكانة استثنائية، توالت في الكويت 
وجميع أنحاء العالم اإلس����المي ردود الفعل 
املعبرة عن اخلس����ارة الت����ي ال تعوض بفقد 

التفاصيل ص44 و45املرجع الشيعي الكبير. 

مقترحات »الفتوى« تؤّجل حسم 
الزيادات المالية للقانونيين

محمد الصباح: ال نسمح بالتدخل في القضاء

مجلس الجامعة أقّر »اللباس المحتشم«
رغم تحفظ الحمود واعتمد قانون الجامعات الحكومية

مريم بندق
علمت »األنباء« ان مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعه االعتيادي 

مساء أول من امس ومت تأجيله الى غد األربعاء.
وقالت مص���ادر وزارية ل� »األنباء« ان املجلس س���يركز في 
اجتماعاته الثالثة املقبلة على تقارير الوزارات حول ما مت إجنازه 
 من برنامج عم���ل احلكومة. الى ذلك، أوضحت مصادر حكومية 
ل� »األنباء« ان جهودا حثيثة تبذل اآلن لالنتهاء من قرار الزيادات 
املالية للعاملني ف���ي إدارة الفتوى والتش���ريع واإلدارة العامة 

للتحقيقات والقانونيني في بلدية الكويت.
وأضاف���ت املصادر ان التأخر ف���ي االنتهاء من صياغة القرار 
بشكله النهائي يعود الى وجود أكثر من مقترح ورأي للعاملني 
في إدارة الفتوى والتشريع حول مبالغ الزيادة، مستطردة بأن 
قرار زيادة العاملني ف���ي اإلدارة العامة للتحقيقات والقانونيني 
ف���ي بلدية الكويت ال يواجهه اي عقب���ة تذكر ولكن العقبة اآلن 
في االتفاق على حجم الزيادة العادلة للعاملني في إدارة الفتوى 

والتشريع.
وكش���فت املصادر عن انه يوجد اتفاق على منح العاملني في 
إدارة التحقيقات ما يتم إقراره للعاملني في ادارة الفتوى والتشريع 

»لطبيعة العمل املتقاربة«.
وعودة الى جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم غد فمن املقرر 
ان يق���ر املجلس امليزانية املطلوبة لوزارة التربية الس���تحداث 
درجات وظيفية لتعيني املعلمني واملعلمات الذين مت التعاقد معهم 
من مصر وسورية واألردن وتونس بحسب طلب تقدمه وزيرة 

التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود.

بشرى شعبان
أعلن رئيس احتاد اجلمعيات االس����تهالكية د.حسني 
الدويهيس عن تخفيض أسعار 100 سلعة تعاونية بني 6 
و26% من 15 يوليو الى ما بعد نهاية رمضان بحوالي 15 
يوما، كما طلب من اجلمعيات التعاونية تكثيف املهرجانات 

التسويقية بدءا من 15 يوليو وناشدهم االستمرار الى ما 
بعد رمضان. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
مبقر االحتاد لإلعالن عن تخفيض األس����عار. وأشار الى 
تعاون االحتاد ووزارة التجارة حلماية املستهلكني من أي 

ارتفاع في األسعار خالل الشهر الكرمي. 

مؤمن المصري ـ بشرى الزين
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح على ان سلطة القضاء في 
الكويت مصونة وحتكم بالعدل وال ميكن التشكيك 
في العدالة الكويتية. وزاد الشيخ د.محمد الصباح: 
»لدينا قانون ومحاكم ونرحب بأي انتقاد ملمارسات 

احلكوم����ة، ولكن ال ميكننا ان نس����مح أو نقبل بأي 
تدخل في شؤوننا الداخلية«. إلى ذلك، أمرت محكمة 
االستئناف باستمرار حبس أمني عام التحالف الوطني 
خالد الفضالة ورفض طلب����ات هيئة الدفاع في هذا 
الصدد. وأجلت احملكم����ة القضية الى االثنني املقبل 

املوافق 12 اجلاري لالطالع واملرافعة.

 آالء خليفة
اعتمد مجلس اجلامعة أمس مشروع قانون اجلامعات احلكومية وإنشاء 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وكذلك كلية علوم وهندسة احلاسوب. 
وأكد مصدر مطلع ل� »األنباء« ان املجلس الذي عقد برئاسة وزيرة التربية 
ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود اعتمد أيضا الضوابط اخلاصة 
ب� »اللباس احملتشم« رغم حتفظ الوزيرة، وكذلك مكافأة الطلبة املتفوقني 
والت����ي تبلغ 250 دينارا اعتبارا من الس����نة املقبلة. ولفت املصدر الى انه 
مت تأجيل عرض موضوع د.س����ليمان اجلسار بسبب وجود مجموعة من 

القضايا والشكاوى التي سيتم البت فيها قبل حسم أمره.

مجلس الوزراء يرجئ اجتماعه إلى الغد بداًل من األحد الماضي

»االستئناف« تأمر باستمرار حبس الفضالة

أوروغواي تعلق آماال على دييغو فورالن وهولندا تبني طموحاتها على ويسلي سنايدر

هــولنـدا وأوروغــواي.. 
النهائي إلى  العودة  وحنين 
شوستر: مواجهة »المانشافت« 
األفضل سـتكون  و»الماتادور« 

أوروغواي هولندا
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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

التفاصيل ص3 و12

البرلمانية«:  اإلنسان  »حقوق 
بتجنيس  وعدنـا  الخالد 
أسر الشهداء في رمضان
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نيابية  غالبيـة  جوهر: 
تؤيد انعقاد دور طارئ 
لمناقشة قانون »الغرفة« 

توقعات برئاسة صالح الفالح لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

اإلحباط وافتقـاد الثقة فـي اإلصالح االقتصـادي يدفعان 
المسـؤولين فـي قطـاع األعمـال لحالـة الالمبـاالة   ص32
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