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صاحب السمو وّجه الدعوة للنواب أطراف اخلالف حلضور مأدبة غداء األحد املقبل لتنقية األجواء وإصالح ذات البني

األمير يلّم الشمل
وقاطعه نواب »التنمية واإلصالح« 

و»الشعبي«.
ال���ى ان  وأش���ار اخلراف���ي 
املجتمعني تناولوا األحداث املؤسفة 
التي طرأت في جلسة املجلس التي 
عقدت األربعاء املاضي، وس���بل 
االس���تفادة مما حص���ل في عدم 

تكراره في املستقبل.
الى  وأض���اف في تصري���ح 
الصحافيني عقب االجتماع: »أنا 
سعيد بهذا اللقاء الذي أبدى الكل 
خالله احل���رص على عدم تكرار 
األحداث املأساوية واحلرص على 
عدم إتاحة الفرصة للفتنة الطائفية 
أو القبلية، وحماية مجتمعنا من 

ان تنخر فيه الفتنة«.
وق���ال: »كن���ا حريصني على 
الفتنة وأس���بابها، وتعزيز  وأد 
الوطني���ة« موضحا ان  الوحدة 
بعض األفكار التي تداولها الزمالء 
ستحال الى مكتب مجلس األمة من 
أجل التوصل الى كل ما من شأنه 
مواجهة أسباب الفتنة. وسئل إن 
كان هناك توجه لسحب القضايا 
املرفوعة من النواب، فأجاب »لم 
نصل بعد لهذه املرحلة، وكلنا أمل 

ان نصل الى النتائج املرجوة«.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

وّجه صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د رئيس 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
الدعوة للنواب أطراف  لتوجيه 
اخلالف الذي حصل في جلسة أول 
من امس حلضور مأدبة غداء يوم 
املقبل يقيمها سموه على  األحد 
شرف احلضور لتنقية األجواء 
بينهم وإصالح ذات البني. وتأتي 
املبادرة الكرمية من صاحب السمو 
جريا عل���ى عادته في الس���عي 
الدائم للّم الشمل واحلفاظ على 
الوحدة الوطنية وتضامن املجتمع 
وترسيخ القواعد البرملانية احلقة 
والصحيحة والنأي باملمارس���ة 
الدميوقراطية عن الشوائب التي قد 
تؤثر على سير احلياة السياسية 

وتعطل عجلة التنمية.
وفي هذا اإلطار، أشاد الرئيس 
اخلراف���ي بالتع���اون الذي أبداه 
زمالؤه الن���واب خالل االجتماع 
التشاوري الذي دعا اليه في قاعة 
مكتب املجلس وحضره 30 نائبا 

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا االجتماع التشاوري ومحاطا بنائبه عبداهلل الرومي ود. ضيف اهلل أبورمية وحسني احلريتي وشعيب املويزري وسعدون حماد  

)أ.ف.پ( الرئيس األميركي باراك أوباما ملقيا خطابه  

اخلرافي: 
حريصون على وأد 

الفتنة وتعزيز الوحدة 
الوطنية

اجلسار تشكو 
البراك والطاحوس
قدمت النائبة د.سلوى اجلسار 
أمس شكوى في حق النائبني 

مسلم البراك وخالد الطاحوس 
إلى رئيس مجلس األمة على 

خلفية ما دار أثناء اجتماع جلنة 
حماية األموال العامة.

وجاء في شكوى اجلسار أثناء 
مناقشة رئيس اللجنة ملمثلي 
وزارة الدفاع: تطور النقاش 

وخرج عن أصول احلوار، كما 
اشترك معه في املناقشة ودون 

ان يأذن له باحلديث العضو خالد 
الطاحوس حتى وصل النقاش 

الى التالسن باأللفاظ.
وعلى الرغم من محاوالتي مع 

رئيس اللجنة )البراك( اإلذن 
لي باحلديث واملشاركة في 

احلوار ملجرد التهدئة وإبداء 
الرأي فانه لم يسمح لي بذلك، 

وأمام احلضور، بل تعدى 
األمر مبشاركة الطاحوس 

رئيس اللجنة في التطاول علّي 
واحلديث بصورة ال تتفق نهائيا 

مع التقدير واالحترام املتبادل 
املفترض بني األعضاء. وملا كان 
هذا التصرف ميثل جتاوزا غير 
مبرر وتصرفا غير الئق كما ال 

يتوافق مع مستوى العمل ومثّل 
حرجا شديدا لي كعضو للجنة 

أمام الضيوف والعاملني، وجاءت 
ألفاظ وأعمال العضوين على 

النحو املشار اليه. وهذا التصرف 
غير املسؤول ميثل سابقة يجب 

الوقوف أمامها وسبل عالجها 
وتأكيد عدم تكرارها. لذلك 
أرجو عرض املوضوع على 

مكتب املجلس لتشكيل جلنة 
حتقيق واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

في هذا الشأن. ورد النائب 
الطاحوس على اجلسار مؤكدا ان 

محضر اجتماع اللجنة موجود 
والتسجيالت متوافرة نافيا قيامه 

بالتطاول عليها باأللفاظ أو غير 
ذلك.

املغامس لـ »األنباء«: ال موعد الجتماع اللجنة الكويتية ـ العراقية املشتركة

متظاهرون في البصرة: ميناء مبارك باطل

بن الدن دعا في رسالته األخيرة لتشكيل غرفة عمليات 
ملواكبة األحداث ومساعدة الشعوب التي لم تنتفض

الفهد: ال معامالت لدى »التسليف« و»السكنية« 
و»املدنية« دون شهادة »تعداد 2011«

تفعيل مواد الالئحة وإنشاء جلنة دائمة للقيم ووضع حواجز 
زجاجية بني اجلمهور والنواب ومراجعة أعداد السكرتارية

»الشعبي« يعدل »التعاونيات«: احتاد اجلمعيات 
من 9 أعضاء واالنتخاب بـ 3 أصوات

محمد الصباح: اجتماع كويتي ـ إيراني ـ سعودي
قريبًا لالنتهاء من حتديد اجلرف القاري

بيان عاكوم ووكاالت 

فيما تظاه���ر نحو 100 عراقي ف���ي البصرة 
احتجاجا على ميناء مبارك مرددين »ميناء مبارك 
باطل وس���كوت احلكومة باطل« اكد سياسيون 
كويتي���ون ان جزيرة بوبي���ان كويتية وبالتالي 
فإن بناء املين���اء على هذه اجلزيرة يدخل ضمن 
الس���يادة الكويتية.  رس���ميا، قال وزير الدولة 
الناطق باس���م احلكومة العراقية علي الدباغ ان 
حكومة بغداد شكلت جلنة فنية عليا من خبراء 
بوزارة اخلارجية والنقل لدراسة مختلف اجلوانب 

املتعلقة باملوضوع، الفتا الى ان اللجنة ستعمل 
بالتنس���يق مع االمم املتحدة، وس���تتوجه خالل 
االيام القليلة املقبلة الى الكويت لالطالع ميدانيا 
على مختلف اجلوانب املتعلقة بامليناء املقترح. 
في املقابل، علق مدير ادارة التنسيق واملتابعة في 
اخلارجية السفير خالد املغامس بان الكويت ترحب 
بأي وفد عراقي ملناقشة اي قضية تهم العالقات 
ب���ني البلدين، وبخصوص ما اذا مت حتديد موعد 
الجتماع اللجنة الكويتية � العراقية املش���تركة، 
قال: هذه اللجنة س���تعقد في العراق ونحن في 

انتظار حتديد موعد انعقادها.

عواصم � وكاالت: بعد مرور نحو أسبوعني 
على تصفيته، أشاد زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن بالث���ورات العربية وخاصة في مصر 
وتونس، وحض على تش���كيل »مجلس لتقدمي 
الرأي واملشورة للشعوب املسلمة«. وتضمنت 
وصية بن الدن في رسالته األخيرة التي قال موقع 
»سحاب« اإللكتروني انه سجلها قبل أسبوع من 

مقتله،  الدعوة الى إنشاء »غرفة عمليات مواكبة 
لألحداث للعمل بخطوط متوازية تشمل جميع 
حاجات األمة«. وناش���د الشعوب التي أسقطت 
حكامها العمل »حلماية الثورة وحتقيق أهدافها«، 
و»التعاون مع الشعوب التي لم تنطلق ثوراتها 

بعد لتحديد ساعة الصفر وما يلزم قبلها«.

رندى مرعي

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان ووزير 
التنمية الش���يخ احمد الفهد أمس قرارا يلزم الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية وبنك التس���ليف واالدخار واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وغيرها من اجلهات احلكومية ووفق ما تقتضيه املصلحة العامة بطلب 
»شهادة تسجيل في التعداد العام للسكان واملباني واملنشآت لعام 2011 
إلجناز وامتام معامالت املواطنني واملقيمني«. وتشمل معامالت املواطنني 
التي تطلب اجلهات الثالث شهادة التسجيل في التعداد إلجنازها »تقدمي 
طلب إس���كاني وتقدمي طلب للحصول على بدل إيجار وطلب احلصول 
على قرض إس���كاني أو عقاري أو اجتماعي«، فيما ربط القرار تسجيل 
الوافدين واملقيمني بصورة غير قانونية والشركات واملؤسسات واملنشآت 
التجارية في اجلهات الثالث بتقدمي شهادة التسجيل في التعداد. وأوضح 
قرار الفهد ان »على صاحب العالقة تقدمي طلب استخراج شهادة تسجيل 
في تعداد 2011 عبر املوقع اإللكتروني لإلدارة املركزية لإلحصاء على ان 

يتم تسليم الشهادة من اإلدارة لصاحب العالقة شخصيا«.

خلص االجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس األمة 
واستمر قرابة الساعتني من الثانية عشرة ظهرا إلى 
الثانية إلى »ال قرار«، وإمنا مت االتفاق على تفويض 
الرئيس مبعاجلة هذه األزمة التي حدثت في قاعة 

عبداهلل السالم أمس األول.
مصادر نيابية قالت ل� »األنباء«: رغم أن االجتماع 
س����ادته أجواء من التسامح وروح احملبة والدعوة 
إل����ى التهدئة حتى من قبل األطراف التي ش����اركت 
في أحداث أمس األول، وخاصة من النائبني مبارك 
الوعالن وعدنان املطوع لدرجة أنه متنت املصادر 
أن تكون وسائل اإلعالم حاضرة لنقل هذه األجواء 
الودية وروح التسامح التي سادت االجتماع، إال أن 

االتهامات لم تغب وذلك بتحميل املسؤولية فيما حدث 
في القاعة لألطراف التي اشتركت في النزاع.

وأضافت املصادر: ان الرئيس اخلرافي طلب من 
النائب خالد السلطان مساعدته في تهدئة األجواء 
خاصة أنه يعد نائبا مقبوال من قبل كافة األطراف. 
وزادت املص����ادر: انه مت الثن����اء على إدارة الرومي 
للجلسات في حني انتقدته أطراف أخرى، مبينة أنه 
مت ط����رح عدد من األفكار منها تفعيل مواد الالئحة 
الداخلية واستعجال تقدمي قانون تعديلها إلنشاء 
جلنة دائمة للقيم البرملانية ووضع حواجز تفصل بني 
مقاعد اجلمهور والنواب في الطابق األرضي بحواجز 

زجاجية، ومراجعة أعداد سكرتارية األعضاء.

قدمت كتلة العمل الشعبي تعديالتها على قانون 
اجلمعيات التعاونية لدى جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل أم����س متهيدا إلقرار املداولة 
الثانية للقانون. مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« بان 
التعديالت جاءت كالتالي: االحتاد يكون من 9 أعضاء 
واالنتخاب ب� 3 أصوات مع منع تعيني األعضاء بحيث 
يكونون جميعا باالنتخاب وحل مجالس اإلدارات بدال 

من ان يرتكز على أس����باب مقنعة وإلغاء العبارات 
املطاطة من القانون، وعدم إعطاء مفتشي الشؤون 
حق الضبطية القضائية على ان تكون مدة الدورة 
اإلداري����ة للجمعيات 4 س����نوات، وال يصدر حظر 
الترشح 3 س����نوات إال بحكم قضائي وليس بقرار 
إداري، مع مناقشة وأخذ رأي احتاد اجلمعيات قبل 

إصدار أي تعديالت تشريعية عن القانون.

سامح عبدالحفيظ

جدد نائب رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح 
التأكيد على ان شبكة التجسس اإليرانية لم تكن 

كذبة وال فبركة، وإمنا حقيقة بحكم القضاء.
وقال الش���يخ د.محمد الصب���اح ان الكويت 
ترفض التصريحات االستفزازية التي يدلي بها 
بعض مسؤولي إيران، مشددا على أهمية ان يبدي 

اإليرانيون حسن النوايا في املرحلة املقبلة.

وتاب���ع: أطلعن���ا جلنة الش���ؤون اخلارجية 
البرملانية على ما مت االتفاق عليه في ش���أن عقد 
اجتماع ثالثي للجنة احلدود املتعلقة برصد وحتديد 
اجلرف القاري واالنتهاء من حتديده بني الكويت 
والسعودية وإيران، يضم الدول الثالث، ومضى 
قائال: »لذلك طلبنا من رئيس جلنة احلدود بوزارة 
اخلارجية وهو سفيرنا في طهران مجدي الظفيري 
ان يعود الى موقع عمله للتحضير الجتماع هذه 

اللجنة املهمة«.

٭ األولوية القصوى بالنسبة لنا النهوض 
باإلصالح والتحول الدميوقراطي في شتى 

أنحاء املنطقة
٭ هناك زعيمان عربيان تنحيا 

ومزيد من زعماء املنطقة قد يلحقون بهما
٭ إعفاء مصر »الدميوقراطية« من ديون أميركية 

تبلغ مليار دوالر
٭ زعيم القاعدة أسامة بن الدن لم يكن شهيدًا 

بل كان قاتاًل أودى بحياة كثيرين
٭ على األسد أن يقود التغيير احلقيقي

 أو يتنحى
٭ الشعب السوري أعرب عن شجاعته أمام 

حملة القمع في البالد
٭ النظام اإليراني منافق وحاول استغالل 

االضطرابات في البحرين
٭ الوقت ليس في صالح القذافي وسيرحل 

في النهاية

٭ احلدود بني إسرائيل والدولة الفلسطينية 
يجب أن تقوم على أساس خطوط 1967 

مع تبادل أراض باالتفاق 
٭ على الرئيس اليمني أن يفي بالتزامه بنقل 

السلطة
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محليات

بقلم: صالح الشايجي  ٭

احللم جزء من حياتنا 
حتى ولو لم يكن حقيقة

46

التفاصيل ص38 ٭

التفاصيل ص2 ٭
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عبدالهادي العجمي

علمت »األنباء« من مصدر رفيع 
املستوى ان النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك سيعود 

من رحلة العالج والنقاهة التي 
قضاها في اخلارج مساء السبت 
28 اجلاري أو صباح يوم االثنني 
بعد ان أجرى الفحوصات الطبية 

الالزمة والتي تكللت بالنجاح.

جابر املبارك 
يعود 28 اجلاري

املليفي: إلغاء االمتحانات 
النظرية لـ »احلاسوب« 

والتربية البدنية 

مريم بندق

اعت�مد وزي��ر التربية 
ووزي����ر التعليم العالي 
أحمد املليفي قرارا بإلغاء 
االمتحانات النظرية في 
مادتي احلاسوب والتربية 
البدنية للفترة الدراسية 
الرابعة جلمي����ع طلبة 
املرحلت����ني املتوس����طة 
والثانوي����ة على أن يتم 
ض����م درج����ة االمتحان 
النظ����ري ال����ى العملي، 
ويطبق الق����رار اعتبارا 
من العام الدراسي احلالي 

.2011/2010

الشيخ جابر املبارك

استراحة
بقلم: يوسف عبدالرحمن  ٭

الشيخ راكان ..
الفارس الشاعر

15

أوباما يرسم اإلستراتيجية األميركية 
 جتاه ربيع الثورات العربية:

التفاصيل ص6 و 7 ٭

نص خطاب أوباما وردود الفعل ص 40 و41


