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»الديوان« يدعو 256 مواطنة لمراجعته الخميس ص5

الفهد: حزمة إجراءات جديدة لدعم االقتصاد والبورصة قريبًا
توّقع تأسيس صندوق تمويل مشروعات الخطة بعد إقراره في دور االنعقاد المقبل

األنباء  االقتصادية

حمد املرزوق

دينار  ملي��ون   12.7
أرباح »األه�لي المتحد« 
األول الن��ص�ف  في 

و»موديز« تثبت تصنيف 
البنك طويل األم�د عند A3 ص24

500 فلس قيمة الس�هم في زيادة 
ص24 الجديدة  »الوطني«  رأس�مال 

»جلوب�ل« تس�دد 50 ملي�ون دوالر 
في يوليو   ليصل مجموع ما سددته للجهات 
الدائن�ة إل�ى 148 ملي�ون دوالر ص26

انتخ��اب مجل�س إدارة جديد 
وتوقع�ات الق�ابضة«  »األبراج  ل� 

المطوع  عبدالوه�اب  بترش�يح 
ص29 اإلدارة  لمجل�س  رئيس�اً 

س��مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم رسالة صاحب السمو األمير
 إلى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى جورج تاون وفي استقباله
رئيس غيانا التعاونية بهارات جاغديو

)قاسم باشا(مشروع مجمع التنس الدولي ل� »سبيريت« قبيل جتول الفهد فيه

الشيخ أحمد الفهد خالل املؤمتر الصحافي
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د.إبراهيم الرشدان: كل إنجاز عالمي أسجله
في مجال الطب أفتخر بإهدائه للكويت ص21

الحكومة لن تقّر أي امتيازات 
مالية للراغبين في التقاعد

مريم بندق
أفادت مصادر حكومية رفيعة بأن احلكومة لن 
تقر أي امتيازات مالية جديدة للراغبني في التقاعد. 
وقالت املصادر في تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
ليس واردا على االطالق اقرار مكافأة مالية 900 
دينار تضاف الى املعاش التقاعدي للراغبني في 
التقاعد من الذين يشغلون درجة وكالء. واستطردت 
قائلة: ان االمتيازات املالية التي اقرتها احلكومة في 
وقت سابق اخرجت اصحاب الكفاءة بينما بقي من 
رغبت احلكومة في اخراجهم، مشيرة الى التيقن 
من أن اقرار أي امتيازات جديدة لن يحقق هدف 
احلكومة في احالة البعض الى التقاعد ولذلك لن 
تكون هناك امتيازات جديدة سواء لفئة الوكالء 

او الوكالء املساعدين.

مجلس الوزراء يبحث تقرير اللجنة الرباعية بالتنسيق مع »المالية« الوزارية بشأن تكلفة الزيادات على الراتب األساسي

سموه سلم الرئيس الكوبي رسالة من صاحب السمو  

مطالبات نيابية بسرعة إقرار زيادات العسكريين
الميع ل� »األنباء«: منتسبو القطاعات 
العسكري�ة مّل�وا الوع�ود الحكومي�ة

الخنفور ل� »األنب�اء«: »الداخلية والدفاع« 
لم تتس�لم ملف زي�ادة رواتب العس�كريين

نيابية  اقتراح�ات  »األنب�اء«:  ل��  مصادر 
لزيادة عالوات المدنيين أس�وة بالعس�كريين

رئيس الوزراء يجري اليوم مباحثات رسمية مع رئيس غيانا التعاونية

ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
بعد إقرار اللجنة الرباعية لزيادات 
املرتبات األساسية للقطاع العسكري 
في مختلف الوزارات واملؤسسات، من 
املقرر أن يبحث مجلس الوزراء تقرير 
اللجنة الرباعية بالتنسيق مع اللجنة 
الوزارية بشـــأن  املالية واالقتصادية 
الزيـــادات واعتمادها بصيغتها  كلفة 
النهائيـــة لتكون جاهزة مع بداية دور 
االنعقاد املقبل. وأكد النائب غامن امليع 
لـ »األنباء« ان زيادة رواتب العسكريني 
باتت ضرورية واملماطلة فيها قد تضر 
بالعمل بالقطاع العسكري، مشيرا الى 

ان تلك الزيادات »نسمع بها وال نراها« 
األمر الـــذي جعل املنتســـبني للقطاع 
الوعـــود احلكومية  العســـكري ملوا 
بشأن زيادة مرتباتهم التي تعتبر أقل 
رواتب بالدولة ما حدا بالشباب الى أن 
يهجروا القطاع العسكري ويتجهوا الى 
القطاعات احلكومية األخرى، ودعا امليع 
احلكومة الى ان تكون جادة في شـــأن 
العالوات العسكرية، وان تعتمدها بأقصى 
سرعة حتى تكون عيدية منها ألبنائها 
العسكريني ممن ينتسبون للقطاعات 
األربعـــة الداخلية والدفـــاع واحلرس 

الوطني ورجال االطفاء.

عضو جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
النائب سعد اخلنفور قال  لـ»األنباء«: 
ان اللجنة لم تتسلم ملف زيادة رواتب 
العسكريني من املجلس االعلى للدفاع، 
متمنيـــا ان يتم تســـليمه خالل فترة 
الصيف ليتسنى للجنة دراسته ورفعه 
الى مجلس األمة مع بداية دور االنعقاد 
الثالث بصفة االستعجال، مشيرا الى ان 
الزيادة يجب ان تكون 100% من الراتب 
االساسي كما جاءت في توصية مجلس 
الدفاع االعلـــى. من جهة اخرى، علمت 
»األنباء« ان عددا من النواب بصدد تقدمي 
اقتراح بقانون بشأن زيادة عالوات مثيلة 

للعاملني املدنيني في القطاعات العسكرية 
االربعة أســـوة بنظرائهم العسكريني، 
مشيرة الى ان رواتبهم من أقل الرواتب 
فـــي الدولة، اذ انهم لـــم يحصلوا على 
كوادر أو بدالت مـــا أوقع احلكومة في 
مخالفة دستورية وهي النظر في رواتب 
موظفيها كل عامني. وأشارت املصادر الى 
ان احلكومة تـــدرس منذ فترة عالوات 
املدنيني بالقطاع العسكري نظرا لكثرة 
املقترحات النيابية في هذا الشأن، متوقعة 
أن حتسم احلكومة أمرها بشأن زيادات 
العاملني سواء كانوا مدنيني أو عسكريني 

خالل الشهر اجلاري.

جـــورج تاونـ  كونا: وصل ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس الى 
عاصمة جمهورية غيانـــا التعاونية ـ جورج 
تاون وهي احملطة الرابعة في جولته على عدد 

من دول أميركا الالتينية والكاريبي.
ومن املقرر أن يجري سمو رئيس مجلس 
الوزراء اليوم مباحثات رسمية في بيت الشعب 
مع رئيس اجلمهورية بهارات جاغديو تتناول 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها وتطويرها في شتي املجاالت، اضافة 
إلى بحـــث القضايا الدوليـــة واإلقليمية ذات 
االهتمام املشـــترك. وفي هاڤانا اجتمع سمو 
رئيس مجلس الوزراء مـــع الرئيس الكوبي 
راؤول كاســـترو ونقل له رسالة من صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد تتناول 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها في شتى املجاالت ومبا يخدم مصالح 

البلدين والشعبني الصديقني.

العراق: أجواء الحزن تسيطر على احتفاالت 
»الصابئة المندائيين« برأس سنتهم! ص34

مشعل األحمد قّلد قادة في الحرس الوطني وسام الدفاع الوطني:
علينا أن نكون جاّدين ومخلصين في عطائنا وأهاًل لثقة قيادتنا الحكيمة  ص2

الشيخ مشعل األحمد متوسطا قادة الحرس عقب تقليدهم وسام الدفاع الوطني

 200
»قماشة«

 و»سحتيت«
 حصيلة العام 

من اللؤلؤ  
ص15

حصيل��ة اللؤل��ؤ التي عرضها الل��واء فهد الفهد خالل حفل ش��عبي في بندر
 )محمد ماهر( الغوص للشباب املشاركني في رحلة إحياء ذكرى الغوص ال� 22

التفاصيل ص3

التفاصيل ص25

شريف حمدي
أكـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ احمد الفهد، أن عملية تنظيف السوق ستستمر، 
السيما مع اقتراب عمل هيئة أسواق املال. وقال ان 
هناك تقريرا فنيـــا مت رفعه من قبل وزير التجارة 
احمد الهارون ومدير عام السوق صالح الفالح لسمو 
رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حزمة إجراءات سيتم 
اتخاذها بعد عودة سموه من جولته على عدد من دول 
أميركا الالتينية والكاريبي لتكون داعمة لالقتصاد 

احمللي بشكل عام ومنها البورصة.
وذكر ان دعم الســـوق أمر مهم للغاية ولكن في 
الوقت نفســـه احملاســـبة أيضا مهمة ملنع تكرار ما 
حدث من بعض الشركات التي تسببت في تراجعات 
الســـوق في الفترة املاضية. وشـــدد على أن خطة 
التنمية ســـيكون للقطاع اخلاص دور كبير فيها،  
وأكـــد خالل زيارة قام بها ملشـــروع املجمع الدولي 
للتنس، الذي تقوم على تطويره شركة »سبيريت« 
للتطوير العقاري، ان هذا املشروع يعتبر أول مشروع 
ترفيهي ورياضي من نوعه بنظام الـ B.O.T، وأضاف 
الفهد أن الصندوق املزمع تأسيسه عقب اقراره بدور 
االنعقاد املقبل لتمويل مشـــروعات اخلطة سيبقى 
رديفا ألدوات التمويل التقليدية ولن يؤثر على دور 
املصارف في عمليات التمويل بجانب األدوات األخرى 
من الصكوك والسندات وسيكون احد روافد التمويل 
الالزمة للخطة اخلمسية ولن يتعارض مع أي جهة 
من جهات التمويل األخرى التي تعد جزءا أساسيا 
من اخلطة التنموية. ولفت إلى أن رأي احلكومة هو 
أن يظل الصندوق الكويتي للتنمية معنيا بالتمويل 

اخلارجي كونه يتبع وزارة اخلارجية.

الكويتيون
 ثاني أسعد شعب عربي

وكاالت: تصـــدرت الدمنارك 
قائمة أسعد الشعوب في العالم، 
املركز  الكويت في  بينما جاءت 
الـ23 والثاني عربيا في املســـح 
الذي أجراه معهد غالوب األميركي 
ونشـــرته مجلـــة »فوربس«، 
واحتلت اإلمـــارات املركز الـ 20 
عامليـــا واألول عربيا في قائمة 
املســـح الذي اعتمد على سؤال 
وجه آلالف املواطنني في 155 دولة 
حول العالم وهو: »ما مدى الرضا 

التفاصيل ص40العام عن حياتك؟«.


