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العمير لـ »األنباء«: إجراءات الحكومة في أم الهيمان غير كافية
قال إنها تغاضت عن القطاع النفطي والبحيرات النفطية رغم أنها أكبر مصدر للملوثات ودعا لعدم اقتصار المعالجة على المصانع األهلية

سامح عبدالحفيظ
أك����د رئيس جلنة 
البيئة في مجلس األمة 
العمير  النائب د.علي 
ان اجراءات احلكومة 
أم  ملعاجل����ة قضي����ة 
الهيمان غي����ر كافية، 
الفتا ال����ى ان اقتصار 
املعاجلة على موضوع 

املصانع األهلية ال يفي بالغرض 
ولن يحقق املصلحة في هذه املنطقة 

او املناطق احمليطة بها.
وقال د.العمي����ر في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان املشكلة اكبر 
من ان تتعلق مبصانع اهلية، مؤكدا 
ان امللوث الكبير والرئيس����ي هو 
النفط، اذ ان هناك مبادرة من القطاع 
النفطي بعمل إش����راف مع الهيئة 
العامة للبيئة من دون عقد في حني 
انه ليس م����ن مهام الهيئة العامة 
للبيئة ان تش����رف من دون عقود 

حتى ال يك����ون هناك 
تضارب مصالح.

وأك����د العمي����ر ان 
امللوث الرئيسي اآلخر 
هو البحيرات النفطية، 
حيث تلقت احلكومة 
مليار دوالر وما يزيد 
من اجل معاجلة الوضع 
البيئي جراء االحتالل 
العراقي الغاشم، ولم تستخدم هذه 

األموال.
وأوض����ح العمي����ر ان هن����اك 
قياس����ات أجراها معه����د الكويت 
لألبح����اث، ووج����د أن البحيرات  
أكبر مصدر للملوثات العضوية 
والهيدروكربونية وهي من امللوثات 
التي رصدت في منطقة أم الهيمان، 
والت����ي بلغت مع����دالت أكبر من 
املسموح به عامليا ألن هذه املركبات 
تتفكك بفعل احلرارة وتشكل عبئا 

بيئيا على جميع املناطق.

د.علي العمير

الخرافي نقاًل عن الريجاني: 
ال عالقة إليران بشبكة التجسس

قال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان 
رئيس مجلس الشورى اإليراني د.علي الريجاني 
أكد له أن إيران ال عالقة لها بش���بكة التجسس 

التي فككت مؤخرا في البالد.
وأضاف اخلرافي، الذي عاد مساء أمس من 
زيارة رس���مية قام بها على رأس وفد برملاني 
ال���ى طهران واس���تمرت 3 أي���ام: نحن نطالب 
السلطات اإليرانية بدورها بالتحقيق في القضية 
بسبب وجود متهمني في الشبكة من اجلنسية 

اإليرانية.
وخالل الزيارة، وقع اجلانبان مذكرة تفاهم 

للتعاون البرملاني بني البلدين تتكون من 9 بنود 
تهدف إلى تعزيز وتطوير العالقات البرملانية.
وشددت املذكرة على التعاون بني املجلسني 
والتنسيق في احملافل الدولية واإلقليمية مثل 
االحتاد البرملاني الدولي واحتاد برملانات الدول 
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي واجلمعية 

البرملانية اآلسيوية.
وأكدت املذك���رة أيضا على توطيد العالقات 
الثنائية في املجاالت السياس���ية واالقتصادية 
والثقافي���ة باإلضاف���ة إلى املج���االت العلمية 

والبحثية.

توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون وتوطيد العالقات في مجاالت عدة

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مصافحا الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 

خالف بين فرنسا وألمانيا حول المخاطر المحدقة باليورو
ميركل تطالب البنوك بإجراءات لتجاوز األزمة 57.2% نسبة الخمول وقلة الحركة في الكويت !

عواصم � وكاالت: أعلنت فرنس���ا أنها ال تتفق 
مع تقييم أملانيا بش���أن املخاطر احملدقة بالعملة 
األوروبية املوحدة )اليورو( بسبب ممارسات جتارية 

معينة قررت برلني حظرها أمس والتي 
السندات  تتعلق بحظر بيع بعض 

واألس���هم على املكشوف. وقالت 
وزيرة املالية الفرنسية كريستني 
الغ���ارد ان باريس ترى انه ال 
يوجد خطر كبير يحدق باليورو 
الذي وصفته بأنه عملة قوية 
وذات مصداقية ضمنت استقرار 

منطقة اليورو ألكثر من عش���ر 
سنوات. وقد هبط اليورو أمس خالل 

مراحل التداول إل���ى 0.80 دوالر لكنه 
ارتفع الى 1.60 دوالر.

وطالبت املستش���ارة األملاني���ة اجنيال ميركل 
بضرورة مساهمة البنوك في دعم إجراءات جتاوز 

األزمة املالية العاملية. وقالت في كلمة أمام مؤمتر 
سوق املال أمس الذي يعقد في فرانكفورت وتشارك 
في���ه 28 دولة » ال دولة في العالم تس���تطيع 
مبفردها التعامل بنجاح مع هذه األزمة«، 
وأضافت: »الثقة في اليورو ستبقى 
مستمرة عبر وضع آليات وقواعد 
العمل«. وقال  لتنظيم سوق 
كبير خب���راء االقتصاد لدى 
شركة »اكزيرفي لالستشارات« 
الكس���ندر لو:  في باري���س 
»سيتعني على فرنسا وأملانيا 
آرائهما وإال فسيتفكك  توحيد 
اليورو«. وقد ولد اليورو في عام 
1999 ليك���ون في الواق���ع حدثا غير 
مس���بوق بعد تخلي عدد من الدول املستقلة 
ألول مرة في التاريخ طواعية عن عمالتها الوطنية 

واعتماد عملة موحدة.

جنيڤ � كونا: أعلن الوكيل املساعد للصحة 
العامة بوزارة الصحة د.يوسف النصف عن ان 
نس����بة اخلمول وقلة احلركة بني سكان الكويت 
قد ارتفعت الى 57.2% ليصبح 38.6% يعانون من 
ارتفاع معدالت الكولسترول و75.4% يعانون من 
البدانة والسمنة، كما بلغ من يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم 20.5%، وارتفعت معدالت التدخني 
الى 20.6%. وقال د.النصف، خالل مداخلته 
باسم الكويت أمام اجلمعية العمومية ملنظمة 

الصحة العاملية في جنيڤ، ان 
معدالت اإلدم����ان على التدخني 

تتراوح في دول مجلس 
التعاون بني 16 و%46 
بأمراض  واإلصاب����ة 
ارتفاع ضغط الدم بني 
15 و35% ومن يعانون 

من البدانة والسمنة بني 
40 و70% واخلمول وقلة 

احلركة ب����ني 80 و90%. وأك����د ان الكويت تتبع 
توصيات منظمة الصحة العاملية ملواجهة املشكالت 
الناجمة عن األمراض املزمنة غير املعدية وقطعت 
شوطا جيدا في برنامج عالج انتشار مرض السكر 
حت����ى أصبحت مثاال يحتذى ب����ني دول مجلس 
التعاون. وب����ني ان الكويت ترحب بعقد 
املؤمتر الدولي عن مرض السكر 
املقرر إقامته في دبي خالل أكتوبر 
املقبل مبشاركة املتخصصني في 
هذا املرض واجلمعيات املعنية 
بعالجه من جميع أنحاء العالم. 
واضاف د.النص����ف ان دول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
قد بدأت بخط����وات مختلفة من 
بينها إعالن الكويت عن داء السكر 
وإعالن الرياض عن أمراض القلب 
والش����رايني حتت شعار »وضع 

القلب في املقدمة«.

الحريري يترأس جلسة مجلس األمن األسبوع المقبل تقنين غير معلن للمياه بسبب تساوي اإلنتاج مع االستهالك
ازدحام لبن����ان بالزوار  بيروت: وس����ط 
العرب واألجانب تضامنا معه ضد التهديدات 
اإلس����رائيلية يتوجه رئيس احلكومة سعد 
احلريري إلى واشنطن األسبوع املقبل للقاء 
الرئي����س األم���يركي باراك أوبام���ا وترؤس 
جلسة مجلس األمن، حيث نوه املمثل اخلاص 
لألمني العام ل����ألمم املتحدة في لبنان مايكل 
ويليامز باس����تعادة لبن����ان مكانته الدولية 
واإلقليمية م����ش����يدا بالقدرة ال��تي أثبتها 
لبنان على إدارة مج���لس األمن لهذا الشهر، 

مبوازاة ذلك ي���زور أم���ير دولة قطر الشيخ 
حمد بن خليفة لبنان اليوم للمش����اركة في 
تدشني مشروع مليتا »للسياحة اجلهادية« 
احتفااًل بذك����راه العاش����رة، ويحتفل لبنان 
األس����بوع املقبل بع��يد التحرير الذي أعلنه 
رئيس احلكومة سعد احلريري ضمن األعياد 
الوطنية، معلنا »25 مايو« عطلة رسمية، وقد 
بعثت السيدة نازك احلريري برسالة الى أمني 
عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل هنأته 

فيها باملناسبة.

بي���روت � كون���ا: منح منتدى 
االقتص���اد العرب���ي نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش���ؤون  ووزير 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد جائزة 
»الريادة في اإلجناز« تقديرا للدور 
املتميز الذي يلعب���ه في التنمية 

االقتصادية في الكويت. 
وعق���ب تس���لمه اجلائزة قال 
الشيخ أحمد الفهد إن هذا التكرمي 
»هو تكرمي لوطني وألبناء وطني 
ولكل شاب عربي وكويتي«، داعيا 
الى االجتهاد من  العربي  الشباب 
اجل خدمة وطنهم حتى يجدوا من 

يكرمهم في املستقبل. 
وخ���الل مش���اركته في حدى 
جلسات املنتدى والتي عقدت حتت 
عنوان »فرص االستقرار واملخاطر 
في منطقة الشرق األوسط«، دعا 
الفهد الفلسطينيني الى انهاء حالة 
االنقسام فيما بينهم والتفرغ لبناء 
الفلس���طينية وعاصمتها  الدولة 
القدس الشريف. كما أكد ضرورة 
حتقيق تع���اون جاد وصادق مع 
ال���دول املجاورة إليج���اد حلول 

ملشاكل املنطقة.

دارين العلي
يبدو ان فصل الصيف الذي فاجأ وزارة 
الكهرباء واملاء جعل مس���تهلكي اخلدمتني 
يشعرون بالتخوف من ان تلجأ الوزارة إلى 
القطع املبرمج في الكهرباء واملاء مبكرا أيضا 
خصوصا بعد االنقطاع املفاجئ للمياه الذي 

طال عددا كبيرا من املناطق اجلنوبية. 
وهذا االنقطاع الذي اس���تمر حوالي 16 
ساعة قبل ان تعود املياه تدريجيا إلى بعض 
املناطق وضع الوزارة في حالة اس���تنفار، 

حيث حتول مكتب الوزير د.بدر الشريعان 
إلى أش���به ما يكون بغرفة عمليات ملتابعة 
جميع محط���ات تعبئة املي���اه، خصوصا 
الواقع���ة ضمن نطاق املنطق���ة اجلنوبية 
التناكر لألزمة  خشية اس���تغالل أصحاب 
ورفع أسعارها، ما دفع الشريعان إلى إصدار 
تعليمات بتشكيل فرق ملراقبة محطات تعبئة 
املياه لالستمرار في عملها على مدار الساعة 
لتلبية احتياجات املواطنني إلى حني عودة 

األمور إلى طبيعتها. 

وكانت مصادر مطلعة في الوزارة أبلغت 
»األنباء« ان الوزارة اتبعت خالل األسبوعني 
املاضيني وبسبب تس���اوي االستهالك مع 
اإلنتاج التقنني املبرم���ج غير املعلن الذي 
سرعان ما اكتش���فه كثير من املستهلكني، 
خصوصا قاطني املناطق املرتفعة. ولفتت 
املصادر إلى انه حتى وان لم تتعطل احملطات 
واملقطرات فإن الوزارة كانت ستضطر للجوء 
إلى التقنني في حال اس���تمر التساوي بني 

االستهالك واإلنتاج.

25 مايو عيدًا وطنيًا للتحرير.. وأمير قطر يدشن اليوم مشروع السياحة الجهادية  الشريعان يشّكل فرقًا لمراقبة محطات تعبئة المياه لضمان تلبية االحتياجات على مدار الساعة

تايلند: الجيش يطبق على بانكوك
والحكومة تتعهد بإجراء انتخابات خالل 4 أشهر

»المصطفى« أول جامعة إيرانية تعتمدها »التعليم العالي«

»الشؤون«: الترقيات باالختيار أول يونيو

أسامة أبوالسعود
علمت »األنباء« من مصادر خاصة ان وزارة التعليم العالي اعتمدت 
جامعة املصطفى مبدينة قم اإليرانية بشهاداتها البكالوريوس واملاجستير 
والدكتوراه كأول ش���هادة جامعية تعتمده���ا الكويت جلامعة إيرانية 
بعد االتفاق الثنائي مع اجلمهورية اإلس���المية. وبحس���ب املصادر، 
يدرس بهذه اجلامعة عشرات الطالب الكويتيني سنويا دون االعتراف 
بتخصصاتها املتنوعة في الشريعة واحلقوق والقانون والتربية، وهي 

خطوة لالعتراف باجلامعات اإليرانية األخرى.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان جلنة شؤون املوظفني 
برئاس����ة الوزير د.محمد العفاسي ستعقد اجتماعا اول يونيو املقبل 
العتماد منح الدرجات باالختيار واملكافأة للموظفني، وذلك قبل سفر وفد 

الوزارة للمشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيڤ.

بانكوك � وكاالت: وس����ط شكوك حول صمود الهدوء احلذر الذي ساد 
بانكوك، أحكم اجليش سيطرته على بانكوك بعد سحق مترد  »القمصان 
احلمر« ، فيما أعلنت احلكومة أنها ستمضي قدما في خارطة طريق املصاحلة 

الوطنية خالل أربعة أشهر ستجرى بعدها انتخابات عامة.

جندي تايلندي يقوم بتمشيط حول »قلب العالم« وسط بانكوك مستخدما كلبا للبحث عن املتفجرات )رويترز(

)محمود الطويل(الشيخ أحمد الفهد يتسلم جائزة »الريادة في اإلجناز« من رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري

األنباء  االقتصادية

إبراهيم دبدوب

)كرم دياب(قص شريط افتتاح املعرض
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محمد أحمد الرشيد
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صالح الشايجي يوجه في »قيلولته« األسبوعية 

الفهد: على الفلسطينيين إنهاء حالة االنقسام بينهم 
والتفرغ لبناء دولتهم وعاصمتها القدس الشريف

تسلم جائزة »الريادة في اإلنجاز« من منتدى االقتصاد العربي
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الخالدي مفتتحًا معرض » Outlet  2010« بأرض المعارض: 
وزير التجارة يوّقع اتفاقية تعاون تجاري مع المغرب 
الشـهـر المقبـل لزيادة حجـم التعـاون   ص28
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النفط دون 65 دوالرًا 
للمرة األولى منذ يوليو

نيويورك � أ.ف.پ: تراجع 
سعر برميل النفط أمس في 
سوق نيويورك إلى ما دون 
65 دوالرا للم���رة األول���ى 
منذ يوليو املاضي، مسجال 
خس���ارة أكثر من خمس���ة 
دوالرات مقارن���ة ب�س���عر 
األربع���اء مس���جال 64.87 
دوالرا للبرميل في س���وق 
التزال تعاني آثار أزمة ديون 

منطقة اليورو.


