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في تعقيبات على دعوة النفيسي إلقامة صيغة وحدوية لدول مجلس التعاون 

تباين نيابي حول إقامة »فيدرالية خليجية«
الطبطبائي: جيش وعَلم وعملة واحدة

السلطان: حلم نأمل أن يتحقق لتأمين االستقرار الحريتي: منظومة اقتصادية تجمع دول المجلس

صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد خالل محادثاته مع الرئيس السوري د.بشار االسد صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس املصري حسني مبارك

 )متين غوزال(النائب مسلم البراك في مكتب زميله في »الشعبي« م.خالد الطاحوس أمس

الرئيس اللبناني: األمير حقق مصالحة عربية  
غير مسبوقة في قمة الكويت االقتصادية

أشاد الرئيس اللبناني ميشال سليمان بدور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد في الوساطة حلل القضايا الشائكة. 
واعتبر س���ليمان في حديث مع رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام ل� »كونا« الشيخ مبارك الدعيج، ان صاحب السمو حقق 
مصاحلة عربية غير مسبوقة في قمة الكويت االقتصادية العام 
املاضي. وشدد الرئيس اللبناني على اهمية زيارة صاحب السمو 
الى لبنان التي تبدأ غدا، وأكد ان فوائدها كبيرة تنسحب على 

جميع الدول العربية والتضامن العربي.

الرئيس ميشال سليمان مرحبا بالشيخ مبارك الدعيج

الرئيسان اإليراني محمود أحمدي جناد ونظيره البرازيلي ايناسيو لوال دا سيلڤا خالل مراسم االستقبال الرسمي في طهران أمس )رويترز(

الرئيس البرازيلي بدأ وساطة »الفرصة األخيرة« النووية في طهران

إيران تدرس إنشاء إقليم »الخليج الفارسي« متضمنًا الجزر اإلماراتية
عواصم ـ أحمد عبداهلل ووكاالت

فيما أكدت أوساط برملانية إيرانية 
تبني جلنة الشؤون الداخلية في مجلس 
الش���ورى اإليراني القتراح تش���كيل 
إقليم باسم »اخلليج الفارسي«، يضم 
التي حتتلها  الثالث  اجلزر اإلماراتية 
إيران، متوقعة طرح���ه على البرملان 
للتصويت قريبا، بدأ الرئيس البرازيلي 
لويس ايناس���يو لوال دا سيلڤا أمس 
في طهران وساطة »الفرصة األخيرة«، 
سعيا إليجاد حل ديبلوماسي لألزمة 
النووية اإليرانية، قبل تبني مجلس 
األم���ن الدولي عقوب���ات جديدة ضد 
طهران. في غضون ذلك، أعربت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
عن اعتقادها بأن اجلهود »البرازيلية 
� التركية« التي تهدف إلى حل قضية 
تبادل اليوراني���وم مع إيران كخطوة 
أولى للتعامل مع امللف النووي اإليراني 

بأكمله »لن حتقق شيئا«.

الطاحوس عن استجواب المحمد اليوم: أنا عند كلمتي
..والمطوع: »الشعبي« هدفه حّل مجلس األمة

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
هل يشهد مجلس االمة اليوم تقدمي 
االس����تجواب الس����ابع لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
من النائب م.خال����د الطاحوس على 
خلفية قضية تلوث منطقة ام الهيمان 

بناء على وعده السابق؟
مصادر حكومية قالت ل� »األنباء« 
ان الس����لطة التنفيذي����ة تقوم حاليا 
وبشكل فعلي بدراسة حلول ناجعة 
النهاء القضية بش����كل فعلي ودائم، 
ولي����س مؤقتا، موضحة ان احد تلك 
احللول التي تدرس اآلن نقل املنطقة 
واخالء السكان وحتويلها الى منطقة 
خدمية. من جانبه قال النائب م.خالد 
الطاحوس لدى خروجه من مجلس 
االمة عقب انتهاء الدوام الرسمي امس، 
حيث كان متوقعا تقدميه االستجواب، 
قال ردا على الصحافيني »كالمي كان 

واضحا وانا عند كلمتي« في اشارة 
الى شرطه سحب تراخيص املصانع 
املخالفة او تقدمي استجوابه لرئيس 

احلكومة اليوم.
وفي رد فعل سريع على القضية 
قال النائب عدنان املطوع ل� »األنباء« 
ان النائب الطاحوس ال يعمل مبفرده 

وإمنا من خالل التكتل الشعبي.
وأضاف ان هذا التكتل لم يتوقف 
منذ بداية املجلس وهدفه االساسي هو 
حل مجلس االمة. ومن جهته قال عضو 
كتلة التنمية واالصالح النائب د.وليد 
الطبطبائي انه »ال علم لنا كنواب او 
كتلة باستجواب رئيس احلكومة، وان 
قدم فسندرسه«. وشدد د.الطبطبائي 
على ان االستجواب حق، لكنه اشار 
الى انه ال يحل قضية ام الهيمان بل ان 
احلل الصحيح يكمن في نقل املنطقة 

وجعلها ذات طابع خدمي.

طارق السلطان

توفي��ق اجلراح وعل��ي ال��داوود وماجد العجي��ل في جانب م��ن املؤمتر 
الصحافي لشركة »سبيريت«

دبدوب: أوضاع »الوطني« 
جيدة.. ونأمل أن تتخطى 
دوالر  المليـار  أرباحنـا 
فـي نهاية السـنة ص39

السلطـان: 2010 عام محوري
وتـراجــع  »أجيـليــتي«  لـ 
ص38 متوقـع  غيـر  الربحيـة 

بدء االكتتـاب في زيادة رأسمال »سبيريت 
للتطوير العقاري« من 5  إلى 46 مليون دينار

التفاصيل ص16

حسين الرمضان - موسى أبو طفرة
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

بعد قرابة األس����بوع من دعوة النائب السابق 
د.عبداهلل النفيسي إلقامة صيغة وحدوية أو فيدرالية 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي، برزت تعقيبات 
نيابية على ما ذكره م����ن أن قوة دول »التعاون« 
س����تكون أعظم في حال احتدت في دولة واحدة، 
وما أشار إليه خالل ندوة نظمتها احلركة السلفية 
نشرتها »األنباء« بتاريخ 10 اجلاري حول فرضية 
زوال أغلب الكيانات السياس����ية في اإلقليم وبقاء 
3 دول فقط هي الس����عودية وعمان واليمن. وفي 
ه����ذا اإلطار أيد النائب د.وليد الطبطبائي ما ذهب 
اليه د.النفيسي من دعوة لوحدة خليجية، مطالبا 
بأن تكون دول مجلس التعاون ذات كيان سياسي 
موحد. وش����دد د.الطبطبائي في تصريح صحافي 
على ضرورة أن يكون لدول املجلس جيش موحد 
وعمل����ة واحدة وأن تكون حتت علم واحد على أن 

تبقى كل دولة لها نظامها الداخلي اخلاص بها.
من جهته، رحب النائب حسني احلريتي بفكرة 
إيجاد فيدرالية خليجي����ة موحدة على غرار دول 
االحتاد األوروبي، مطالبا بتفعيل النظام األساسي 
ملجلس التعاون اخلليجي. وقال احلريتي في تصريح 
صحاف����ي ان الوقت حان لتفعيل إجراءات االحتاد 
اخلليجي من خالل إيجاد منظومة اقتصادية جتمع 
دول املجلس. من جانبه، قال النائب خالد السلطان 
ل� »األنباء«: ان هذه الفيدرالية حلم نأمل أن يتحقق، 
مشيرا الى ان األيام احلالية هي أيام الدول الكبيرة 
وليست الصغيرة. وأضاف ان مثل هذا اإلجراء يحقق 
اس����تقرارا أمنيا واقتصاديا وسياسيا ويصب في 
صالح الدول والشعوب، موضحا انه من الناحية 
الشرعية وجوبي ألنه يجمع املسلمني، وعلى املستوى 
العربي هو حلم للعرب، وعلى املستوى اخلليجي 

يعطي القوة ويحفظ املصالح املشتركة. 
وفي االجتاه املقابل رفض النائب علي الراشد 
ما جاء به د.النفيس����ي، مؤك����دا ان الكويت دولة 
مستقلة ومتميزة دائما في عطائها ودميوقراطيتها 
وسياساتها. وأضاف الراشد في تصريح صحافي: 
نتمسك باستقالليتنا في الكويت وباستقاللية هذا 
الوطن الذي يعتبر نبراسا للدميوقراطية واحلريات 
ونحن دولة مستقلة ذات سيادة وال نقبل بأن نكون 

جزءا من دولة كبيرة أو مجرد دويلة.

تجنيس 4 آالف 
خالل العام الحالي

وافقت جلن���ة الداخلية والدفاع 
خالل اجتماعها أمس على االقتراح 
بقانون في شأن جواز جتنيس ما 
ال يزيد على 4 آالف شخص خالل 

العام احلالي.

التفاصيل ص48

استمرار الخالف 
على نسب المعسرين

اليزال اخلالف النيابي � احلكومي حول 
نسبة االستقطاع من رواتب املستفيدين 
من صندوق املعسرين قائما، حيث تصر 
احلكومة على نسبة ال� 50% بينما يدعو 

النواب إلى التدرج. 

الدرجة الممتازة للعبدالهادي في »الصحة«
والسمار وكياًل بمكتب نائب رئيس الوزراء

صدر مرسوم خاص مبنح وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم عبداهلل 
العبدالهادي الدرجة املمتازة

 كما صدر مرسوم بتعيني فواز حمود محمد السمار بدرجة 
وكيل وزارة مبكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 

االقتصادية. التفاصيل ص8التفاصيل ص7

التفاصيل ص8

العم يوسف الحجي 
سفير الخير  

ص34

نــاصر السهـو: الذكــاء 
العاطفي والوجداني يسهم 
في نجاح اإلنسـان  ص35
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تحديد عدد الطلبة الكويتيين 
بالجامعات األميركية بما ال يزيد على 50

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا بعدم السماح للطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية الكويتية 
او ما يعادلها في األقسام األدبية، بااللتحاق بالتخصصات العلمية 
في اجلامعات واملعاهد العربية واألجنبية املوصى بها لدى الوزارة. 
وجاء في القرار إنه على الطلبة الذين يدرس���ون حاليا في السنة 
اجلامعية األولى أن يعدلوا مس���اراتهم الدراسية مبا يتفق مع ما 
جاء في القرار. كما اصدرت د.احلمود قرارا آخر يحدد أعداد الطلبة 
املقيدي���ن في اجلامعات بالواليات املتحدة املوصى بها من التعليم 

العالي مبا ال يزيد على 50 طالبا بكل جامعة.

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الكويت وسورية

األمير بحث مع مبارك واألسد القضايا المشتركة 
والمستجدات اإلقليمية والدولية

شرم الشيخ ـ خديجة حمودة ـ دمشق ـ هدى العبود ـ كونا
في اطار جولته العربية، اجتمع صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد مع الرئيس املصري محمد حسني مبارك حيث اطمأن 
سموه على صحته اثر عودته من رحلة العالج، كما تبادل اجلانبان 
االحاديث الودية التي عكس����ت عمق العالقات بني البلدين وسبل 
دعم التعاون املشترك مبا يخدم مصالح البلدين باالضافة الى آخر 
املستجدات على الس����احتني العربية والعاملية. وفي دمشق بحث 
صاحب الس����مو االمير مع الرئيس السوري بشار االسد العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف املجاالت باالضافة الى القضايا 
ذات االهتمام املش����ترك وآخر املستجدات االقليمية والدولية، هذا 
وتبادل اجلانبان األوسمة كما مت التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات 

التفاصيل ص4و5تفاهم للتعاون في مختلف املجاالت.

األنباء  االقتصادية

1500 مرشح للتوظيف اليوم
مريم بندق

قال مدير إدارة 
االخ���تيار بدي��وان 
اخل��دم���ة املدن���ية 
رات����ب العريفان 
ل� »األنب����اء«: إن 
الديوان س����يعلن 
اليوم أسماء 1500 

مرشح للتوظيف بالوزارات 
واجله����ات  واملؤسس����ات 
احلكومية املختلفة. وأضاف 
العريفان ان الدفعة اجلديدة 
تش����مل مختلف الشهادات 
الدراس����ية والتخصصات 
العلمية. وقال ان املرشحني 
املواطن����ني  م����ن  للعم����ل 
واملواطنات املس����جلني في 

مختل����ف مراحل 
التوظيف السابقة 
أص����حاب  م����ن 
التخ��ص���ص��ات 
الع�لمي�ة واألدب���ية 
الت����ي تت�ناس����ب 
واح��تي��اج���ات 
اجلهات املرشحني 
للعمل فيها. وأشاد العريفان 
بالتع����اون والتج�������اوب 
والت��نس������يق املس�����تم��ر 
م����ع ال����وزارات واجله����ات 
واملؤسسات احلكومية التي 
الديوان  إبالغ  ال تتأخر في 
ب����أول باحتياجاته����ا  أوال 
من املس����جلني الراغبني في 

الوظيفة احلكومية.

راتب العريفان

الراشد: الكويت ذات سيادة ال نقبل بأن تكون دويلة

ابراهيم دبدوب

)أسامة البطراوي(


