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تفـاؤل ريـاضي.. »حـذر«
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
التفاؤل الذي أبداه رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي قبيل خروجه 
من املجلس أمس حول »حل« قضية 
الرياض����ة، يعطي مؤش����را على 
استمرار املساعي احلميدة الرامية 
لتطويق األزمة وردم هوة اخلالف 
بني اجلانبني وان خفت صوت تلك 
املس����اعي على املستوى اإلعالمي 

خالل اليومني املاضيني.
وق����ال اخلراف����ي مخاطب����ا 
الصحافيني: »إن شاء اهلل متفائل، 
واهلل يه����دي اجلميع«، ما يوحي 
ان معضلة النقطة الواحدة محل 
اخلالف التزال قائمة رغم »احللحلة« 
التي طالت بع����ض تفاصيلها، ما 
يؤكد ان األجواء السياسية سيكون 
تفاؤلها بحذر مقرون باستكمال تلك 
املساعي على مدى نهار اليوم بكامله 
حلس����م األمر. وأمس عقدت كتلة 
»العمل الوطني« اجتماعا لها عقب 
انتهاء جلسة مجلس األمة اخلاصة 
امليزانيات تدارست فيه  ملناقشة 
آخر تطورات القضية. مصادر من 
الكتلة أبلغت »األنباء« ان »العمل 
الوطني« ستقدم استجوابها لسمو 
رئيس الوزراء نهاية دوام اليوم أو 
األحد املقبل على أبعد تقدير إذا لم 
تسفر اجلهود الرامية إلى تسوية 
اخلالف عن حتقيق املطالب التي 

أشارت إليها سابقا.
ونفت املصادر أن تكون الكتلة 
قد وافقت على اقتراح عودة األندية 
املنحل����ة ش����رط تعدي����ل النظام 
األساسي لالحتاد وهو ما حتدثت 
عنه أط����راف نيابية مطلعة على 

تفاصيل املفاوضات.

الخرافي جّدد تفاؤله بحل القضية.. و»العمل الوطني« اجتمعت بعد نهاية جلسة مجلس األمة أمس والجميع بانتظار تحركات اليوم الحاسمة

األرجنتين إلسقاط »محاربي التايغوك« وفرنسا مطالبة بالفوز

»ذي صـن«: تقديرات بكنبـاور المتغطرسـة تزيد الضغوط

»زمن« االنتصارات توقف عند إسبانيا وفوز أول لتشيلي منذ 48 عامًا
مهاجم سويسرا جيلسون فرنانديز يسجل هدف الفوز في مرمى حارس اسبانيا كاسياس             )رويترز( 

مارادونـا: علـى بيليه أن يعـود إلـى المتحف ! 

الحماس يسيطر على معسكر الجزائر استعدادًا إلنجلترا

صفحات رياضية خاصة بمونديال 2010 )ص37 ـ 43 و58 و59(

)متين غوزال( مصطفى الشمالي يرد على البراك ويؤكد سالمة ميزانية هيئة االستثمار  مسلم البراك معترضا على ميزانية الهيئة العامة لالستثمار 

المجلس وافق على 7 ميزانيات وأنهى مناقشة 3
وافق مجلس األمة أمس على ميزانيات بيت الزكاة ووكالة األنباء الكويتية 
)كونا( ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة 
املوانئ الكويتي����ة. وجاءت نتيجة التصويت مبوافق����ة 31 عضوا من أصل 
احلض����ور )36(، حيث رفض امليزاني����ات 4 نواب وامتن����ع واحد فقط عن 
التصويت. كما أقر املجلس ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
مبوافق����ة 32 عضوا من أصل 39 كانوا في القاعة ف����ي حني رفضها 6 نواب 
وامتن����ع واحد عن التصويت. ووافق املجلس أيضا على ميزانية مؤسس����ة 
البترول الكويتية بأغلبية 30 عضوا من أصل 40، في حني رفضها 10 نواب. 
بعد ذلك، أنهى املجلس مناقشة ميزانيات الهيئة العامة لالستثمار والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
ونظرا لعدم وجود نصاب مت تأجيل التصويت على امليزانيات إلى اجللسة 

املقبلة اخلاصة بامليزانيات.

جلسة خاصة األحد المقبل للكهرباء
وأخرى لـ »مكافحة الفساد« تعقد االثنين

أعلن رئيس مجلس األمة جاس����م اخلراف����ي عن قيامه بتوجيه 
دعوة لألعضاء حلضور جلس����ة خاصة تعقد األحد املقبل ملناقشة 
تداعي����ات أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بناء على طلب تقدم 
به بعض النواب، باإلضافة إلى جلس����ة خاصة أخرى تعقد االثنني 
املقبل ملناقش����ة االقتراحات املتعلقة بقانون مكافحة الفس����اد، بناء 

على طلب نيابي آخر.
وأوضح اخلرافي في تصريح صحافي قبيل خروجه من املجلس 
أمس ان املجلس أنهى مناقشة امليزانيات امللحقة واملستقلة، وتبقى 
جلستان فقط ملناقشة امليزانية العامة للدولة في 28 � 30 اجلاري، 

معربا عن أمله في عقد اجللسة اخلتامية مطلع الشهر املقبل.

 لـو فّجـر الذاهبـون لغزة 
أنفسـهم بوجه الكوماندوز 
فقط  عندهـا  اإلسـرائيلي 
كنت سـأنتظر  جثامينهم 
! بفخــر  المطـار  فـي 

الدينيـة حّولت  التيـارات 
أسوار  بال  سـجن  إلى  البلد 
 والممنوعـات أصبحـت 
ال تكفيهـا مجلـدات ولوال 
البقيـة الباقية مـن أصواتنا 
البيوت هؤالء  علينا  لدخل 

الحكومة  بقـدرة  متفائـل 
آلفـاق  االنطـالق  علـى 
الحكومة  ونجـاح  التنميـة 
استجوابات  سبعة  بتخطي 
نتيجـة فـشـل نيابـي 

ص30 و31

توقعـات  صـدقـت   لـو 
لقامت  النفيسي  عبداهلل  د. 
الحـرب العالميـة الرابعـة 
منذ 5 سـنوات رغـم أن ما 
عليه! يُشـكر  اجتهاد  قالـه 

فؤاد الهاشم

الكاتب فؤاد الهاشم 
في حوار خاص مع  »األنباء«:

بعد أن اجتازوا فحوصات اللياقة البدنية على فترتين

»الدفاع«: اعتماد ترقية 2780 عسكريًا للرتب األعلى

الغبار والترشيد أنقذا الوضع الكهربائي

عبدالهادي العجمي
اعتمد رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
أحمد اخلالد ترقية 2780 عسكريا 
من ضباط الصف واألفراد بعد 
ان اجتازوا فحوصات اللياقة 

البدنية عل���ى فترتني، وقالت 
مصادر عس���كرية مطلعة ان 
الترقيات ج���اءت على النحو 
التالي: 94 من رتبة وكيل ضابط 
الى وكي���ل أول ضابط، و285 
من رتبة رقيب أول الى وكيل 

ضابط، و962 من رتبة رقيب 
الى رقيب أول، و848 من رتبة 
عريف الى رقي���ب، و478 من 
رتبة وكيل عريف الى عريف، 
و113 من رتبة جندي الى وكيل 

عريف.

دارين العلي
جنح الغبار العالق امس بالتوازي مع االجراءات 
الترش���يدية التي اتخذتها مؤسسات الدولة في 
خفض االحمال الك�هربائية بشكل طفيف، وان لم 
ينجحا في اخراج املؤشر الكهربائي من املنطقة 
احلمراء حيث سجل املؤشر امس 10810 ميغاواط 
اي بفارق 110 مي���غاواط في ظ���ل درجة حرارة 

وصلت امس الى 49 مئوية.
من جهته قال وكيل الكهرباء احمد اجلس���ار 

ان الوزارة وضعت خططا متعددة منها قصيرة 
لس���نة واحدة واخرى متوسطة لعشر سنوات 

وثالثة طويلة االمد تصل الى 30 سنة.
واكد اجل��س���ار ان���ه رغم االرتف���اع الكبير 
في االحمال ف���إن الوزارة لم تلج���أ الى القطع 
املبرمج، مش�������يرا الى ضرورة الت����فريق بني 
الق���طع املبرمج الذي يش������مل مناطق بأكملها 
وبني االنقطاع���ات التي حتدث العطال فنية في 

الشبكة.

إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد وتعد بتصدير 
النظائر المشعة إلى الدول اإلسالمية

1.2 مليار دوالر خسائر الكويت في »بي پي«

باريس تبشر بقرب 
إتمام صفقة بيع طائرات 

»رافال« لإلمارات

منذ بداية التسرب النفطي بخليج المكسيك

طهران � وكاالت: بعد أسبوع فقط على اقرار الدفعة الرابعة من العقوبات 
الدولية، أعلنت ايران امس عزمها بناء مفاعل نووي جديد لالبحاث الطبية. 
ووعد رئيس هيئة الطاقة الذرية االيرانية علي اكبر صاحلي بأن »تفوق 
قدرة املفاعل الذي تعكف الهيئة حاليا على تصميم قدرته مفاعل طهران 
احلالي إلنتاج النظائر الطبية املشعة وسيدشن هذا املفاعل قريبا«.وأكد 
العزم على انشاء مفاعالت متعددة في مناطق مختلفة من البالد لتوليد 
النظائر الطبية املشعة ومن ثم تصديرها الى الدول االقليمية واإلسالمية 

التي هي بحاجة ماسة الى مثل هذا العالج.

باريس � أ.ف.پ: أعلن وزير 
الفرنسي هرفيه موران  الدفاع 
ان احملادث����ات الفنية حول بيع 
اإلمارات العربية طائرات الرافال 
»في طور اإلمتام«.  وقال موران 
انفو« ردا على  الذاعة »فرانس 
س����ؤال حول التعديالت الفنية 
اإلم����ارات »إنها  الت����ي تطلبها 
محادث����ات جنريها منذ أش����هر 
ودخلت طور اإلمتام«. وبشأن 
قيمة التعديالت الفنية املطلوبة، 
قال وزير الدفاع انها »اقل بكثير« 
من ملياري يورو، واصفا الرقم 
الذي ورد ذكره سابقا ويتراوح 
ب����ني 4 و5 ملي����ارات بأنه »من 
نس����ج اخليال كليا«. ومن بني 
التعديالت الت����ي تود اإلمارات 
إدخالها، جتهيز الطائرة مبحرك 
أقوى وبنظام رادار أكثر تطورا 
من ذلك ال����ذي يجهز الطائرات 
املخصصة للجيوش الفرنسية. 
وتعود الصفقة الى العام 2008 
حني قالت اإلمارات انها تدرس 
»جديا« تبديل طائراتها الستني 
من طراز ميراج 2000 بطائرات 
راف����ال التي تنتجه����ا مجموعة 
داسو، ولم يتم تصديرها حتى 

اآلن خارج فرنسا. 

ذكرت وكالة بلومبرغ ان استثمارات كل من النرويج والكويت والصني 
وسنغافورة في شركة پريتش بتروليوم قد تكبدت خسائر »غير محققة« 
تق����در ب� 3.4 مليارات جنيه اس����ترليني، أي ما يقارب 5 مليارات دوالر، 
منذ بداية التس����رب النفطي في خليج املكس����يك في ابريل املاضي وذلك 
بسبب تراجع قيمة سهم »بي پي«. وقالت الوكالة ان الصناديق السيادية 
للدول األربع تعتبر من بني أكبر 12 مس����اهما في الش����ركة، حيث ميتلك 
الصندوق السيادي للنرويج 336 مليون سهم أي ما يعادل 1.79% والتي 
هبط����ت قيمتها ب� 1.1 مليار جنيه منذ بداية التس����رب، كما متتلك الهيئة 
العامة لالس����تثمار 328 مليون سهم أي 1.79% والتي تراجعت بنحو 1.2 
مليار دوالر، فيما ميتلك بنك الشعب الصيني 1.1% وتصل حصة حكومة 

سنغافورة الى %1.07.
من جهة أخرى، قالت صحيفة نيويورك تاميز إن شركة بي پي وافقت 
على وضع نحو 20 مليار دوالر في حساب خاص لدفع مطالب التعويضات 

املرتبطة بالتسرب النفطي.

التفاصيل ص8 ـ 10

الديون  تحويل  فكـرة  أؤيد 
العراقية إلى إستثمارات 
فالعـراق  المـدى  طويلـة 
بلـد واعد ومسـألة عودته 
للديكتاتورية شبه مستحيلة

التفاصيل ص11

التفاصيل ص54


