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»األنباء« تنشر جدوالً بالسلع التي  قرر  اتحاد التعاونيات  تخفيض أسعارها  بنسبة 6 ـ 26% لمدة شهرين   ص8
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األنباء  االقتصادية

محمد اجلراح

م.جنيب العوضي

ن جاسم السعدو

رحلة نجاح

إيران مستعدة الستئناف 
المفاوضات وأوروبا ترحب

»التربية«: إعفاء اللوغاني من »تمهين التعليم«

تأجيل إزالة المظالت األسمنتية 
أسوة بالساللم واألدراج

الحمود لـ »األنباء«: إيداع مكافآت وبدالت المعلمين 
الكويتيين في »الخاص« بحساباتهم في البنوك عواصم ـ وكاالت: فيما تراجعت 

إيران عن اتهامهـــا اإلمارات العربية 
املتحدة وعـــددا من الدول األوروبية 
بالتوقف عن تزويد طائراتها بالوقود، 
قالت املفوضية األوروبية أمس إنها 
ستوســـع نطاق حظر رحالت ملنع 
مزيد من طائرات شـــركة اخلطوط 
اجلوية اإليرانية من املجال اجلوي 
لالحتاد األوروبي وذلك ألسباب تتعلق 
بالسالمة. وقالت هيلني كيرنز املتحدثة 
باسم املفوضية إنه يحظر اآلن على 
ثلثي أسطول اخلطوط اإليرانية دخول 
املجال اجلوي لالحتاد األوروبي الذي 
يضم 27 بلدا. في سياق إيراني آخر، 
كتب كبير املفاوضني في امللف النووي 
االيراني سعيد جليلي في رسالة بعثها 
أمـــس إلى وزيـــرة خارجية االحتاد 
األوروبي كاثرين آشتون ان طهران 
مستعدة الستئناف املفاوضات اعتبارا 
من االول من سبتمبر مع مجموعة 1+5 
حول برنامجها النووي، ولكن بشروط. 
من جانبهـــا قالت املتحدثة باســـم 
»األوروبي« مايا كوتشيانتشـــيتش 
»نرحب باســـتعدادهم للقاء آشتون 

انه نبأ سار.

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
اعتماد املكافآت والبدالت املستحقة للمعلمني الكويتيني العاملني في 
املدارس اخلاصة. وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ »األنباء«: 
مت اعتماد املبالغ املستحقة البالغة 429 ألفا و462 دينارا على أن يتم 
إيداعها بحسابات املستحقني فورا، موضحة ان صرف مستحقاتهم مت 
بأثــــر رجعي منذ تطبيق كادر املعلم للمعلمني في املدارس احلكومية 
العام 2003. على صعيد متصل، الغت الوزيرة عضوية وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني من جلنة دراســــة متهني التعليم بناء على طلب 

رئيس اللجنة د.جاسم الكندري.

فليح العازمي
علمت »األنباء« من مصدر وزاري ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
استجاب ملناشدة رئيس املجلس البلدي زيد العازمي تأجيل إزالة 
»املظلة االسمنتية« أمام مداخل املنازل والتي كان مقررا ان تبدأ أول 

يوليو أسوة بتأجيل إزالة الساللم واالدراج خارج أرض العقار.

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ 
أظهرت احلكومة أمس على لسان 
وزير اإلعالم والنفط الشيخ احمد 
العبداهلل جدية كبيرة في مواجهة 
»محاوالت ضرب الوحدة الوطنية 
وإثارة الطائفية« وقال العبداهلل إن 
»االعالم« جادة في تطبيق القانون 
 ســـواء علـــى القنـــوات الفضائية 

او الوسائل االعالمية كافة.
العبـــداهلل: إن قانون  وأضاف 
مراقبة املدونات مازال مطروحا ونحن 
في طور إدخال بعض التعديالت عليه 

نافيا أن يكون قد مت جتميده.
 واستطرد: نحن باملرصاد لكل 
من يحاول ضرب الوحدة الوطنية 
او اثارة الطائفية وسنطبق القانون 

بكل حزم على اجلميع.

واشـــار الى ان الـــوزارة قدمت 
تعديالتهـــا على قانـــون »املرئي 
واملســـموع« الى مجلـــس الوزراء 
لدراســـتها في اللجنـــة القانونية 
باالضافة الى تعديالت على القانون 
احلالي ستقدم مع بداية دور االنعقاد 

املقبل الى مجلس االمة.
وفي هذا االطار قال رئيس جلنة 
الظواهر السلبية النائب محمد هايف 
ان مخالفات بعض الوسائل االعالمية 

بلغت حد جرائم امن الدولة.
في حني طالب مقرر اللجنة النائب 
د.محمد احلويلة بضرورة بث برامج 
توعوية تتعلق بترســـيخ الوحدة 

الوطنية في البالد.
اما عضـــو اللجنة النائب خالد 
العـــدوة فطالب بضـــرورة اجراء 

تعديـــالت علـــى قانـــون »املرئي 
واملســـموع« مبا يسمح مبحاسبة 

الضيف في اللقاءات االعالمية.
مـــن جانب آخـــر، وعن توجه 
احلكومة لكبح جماح االسعار قال 
احلويلة ان اقتراب شـــهر رمضان 
يجعـــل بعـــض التجـــار يرفعون 
اســـعار الســـلع من أجل حتقيق 
الربح السريع، لذلك نحذر كل من 
تسول له نفسه رفع االسعار، مطالبا 
وزارة التجارة من خالل ادارة حماية 
بالقيام بواجبها وعليها  املستهلك 
محاربة كل من يحاول رفع ســـعر 
أي ســـلعة، وشـــدد احلويلة على 
استخدام جميع االدوات الدستورية 
حلماية املواطنني واملقيمني من موجة 

التالعب باألسعار.

توصيات لمجلس الوزراء بضخ سيولة سريعة 
في البورصة عبر إنشاء صندوق لالستثمار طويل المدى

»الداخلية«: تخيير قيادات بين التقاعد 
أو اإلحالة إلى ديوان الوزارة

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر متابعة ان اجتماعا 
ضم كال من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد ووزيري التجارة واملالية وممثلني 
عن الهيئة العامة لالستثمار وبنك الكويت املركزي 
ومدير سوق الكويت لألوراق املالية صالح الفالح، 
خلص إلى مجموعة من التوصيات الرامية لتعديل 
أوضاع الســــوق املتراجعة والتي ستناقش اليوم 

في اجتماع مجلس الوزراء ومنها التوصية بإنشاء 
صندوق طويل املدى لالستثمار في البورصة.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ »األنباء« أن االجتماع 
ناقش ضرورة ضخ سيولة سريعة في البورصة 
سواء عبر صناديق أو محافظ مالية تشارك فيها 
اجلهات احلكومية مبا فيها الهيئة العامة لالستثمار 
فضال عن وضع آلية جديدة لتطوير أداء احملفظة 
الوطنيــــة وزيادة حجم الســــيولة لديهــــا وإعادة 

تطويرها.

أمير زكي
كشف مصدر أمني مطلع ان وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيــــب أعطي الضوء األخضر من 
وزير الداخلية لتخيير بعض القيادات األمنية ما بني 
التقاعد واالستفادة من االمتيازات املالية املمنوحة 
للعسكريني أو اإلحالة إلى ديوان الوزارة، مؤكدا ان 

اإلحالة تعني خسارة جملة من البدالت املؤثرة.
وأضاف املصدر ان اإلعــــالن عن الزيادة املقرة 
للعســــكريني لن يحــــول دون املضي قدما في هذه 

اخلطوة، الفتا إلى ان ما ال يقل عن 50 ضابطا برتبة 
عميد ولواء سيتم استدعاؤهم في غضون األسابيع 
املقبلة. وأكد املصدر ان هناك استقرارا على أسماء 
بعينهــــا أصبحت غير قادرة على العطاء وان هذه 
اخلطوة ستســــتبق قيام »الداخلية« في منتصف 

شهر رمضان بعملية إحالل للشواغر.
على صعيــــد آخر، قال املصدر األمني ان مخفر 
العديلية سيتم افتتاحه قريبا بحضور وزير الداخلية 

الفريق ركن م.الشيخ جابر اخلالد.

الخالد أعطى الضوء األخضر للرجيب الستدعائهم وتحذيرهم من خسارة بدالت مؤثرة

»الكويت  الجـراح:  محمد 
عامه  يدخـل  الدولـي« 
إسـالمي  كبنك  الرابـع 
وأداء  ُمعزز  مالـي  بمركز 
ص38 متميـز   مصرفي 

العوضي:  نجـيـب 
 »viva« العمل فـي
ومسـؤولية  تحـٍد 
وطموحاتي  كبيـرة 
الشـركة  لتطويـر 
حدود  لهـا  ليـس 

ص24 و 25

»بيتك ـ ماليزيا« منظم رئيسي 
إلصدار صكوك إجارة بقيمة 
100 مليـون دوالر  ص38

السـعدون: نحتـاج لخصخصة 
62 شركة مدرجة وغير مدرجة 
و12 مؤسسة حكومية لتعديل 
مسار االقتصاد الوطني   ص39

الهولندي روبن يهنئ مواطنه سنايدر على هدفه في مرمى أوروغواي              )أ.ف.پ(

تطيـح  هولندا  »طـواحين« 
بأوروغواي وتتأهل للنهائـي

إسبينوزا يعترف بالكارثة التي اقترفها بحق اإلنجليز

ألمانيا وإسبانيا في قمة »الثأر« 

بالكارثة  يعترف  إسـبينوزا 
التي اقترفهـا بحق اإلنجليز

توريس في امتحان عصيب 
التاريخ عتبـة  على  وكلوزه 

ألمانيا إسبانيا
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مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
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ديوان المحاسـبة يحتفل بالذكرى الـ 46 على إنشـائه: صرح رقابي يحافظ على المال العام   )ص22 و23(

العبداهلل: قانون مراقبة المدونات مازال مطروحاً
الحكومة تتوعد بتطبيق حازم للقانون ضد كل من يضرب الوحدة الوطنية أو يثير الطائفية.. والعدوة يطالب بتعديل »المرئي والمسموع« بما يسمح بمحاسبة الضيف
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مئات اآلالف  شيّعوا السيد فضل اهلل   ص 48و49

)محمود الطويل( حشود ضخمة في وداع العالمة آية اهلل العظمى السيد محمد حسني فضل اهلل 


