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Al-Anbaa Saturday 19th September 2009 - No 12029 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 29 من رمضان 1430 ـ 19 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 نواب: المواطنة الدستورية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص
   والعدالة االجتماعية لتحصين الوحدة الوطنية ومواجهة العابثين بها 
 الزلزلـة لـ «األنـباء»: الحكومة ملزمة بتقديم تفاصيل الخطة الخمسـية وإال سـتفقد دعـم األغلبية النيابية

 الحريتي لـ «األنباء»: «التشـريعية» تتجـه إلقرار االقتراح بقانون لفصل القضاء وجعله سـلطة مسـتقلة ماليًا وإداريًا
 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

  على وقع صدى كلمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة العشر األواخر من رمضان، 
والذي مازال يتردد في الساحة السياسية، أصدر 
٧ نواب بيانا ثمنوا فيه ما تضمنته كلمة ســـموه 
من توجيهات حكيمة ودعوات مخلصة للتمســـك 
بالوحدة الوطنية، وشدد النواب: أحمد السعدون 
ومسلم البراك وحسني مزيد وخالد الطاحوس وعلي 
الدقباسي والصيفي الصيفي ود.حسن جوهر على ان 
املواطنة الدستورية وسيادة القانون واملساواة أمامه 
وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية بني املواطنني 
هي األسس املجربة والعناصر الضرورية لتحصني 
الوحدة الوطنيـــة وتعزيزها وقطع الطريق على 

محاوالت العابثني بها والساعني إلى تقويضها.
  من جانب آخر، أكد النائب د.يوســـف الزلزلة 
على ضـــرورة ان تلتزم احلكومـــة بالتعهد الذي 
قطعته على نفسها بتقدمي تفاصيل اخلطة اخلمسية 
قبل بدايـــة دور االنعقاد اجلديـــد أكتوبر املقبل. 

وأوضح النائب د.الزلزلة 
فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ «األنبـــاء» ان ما قدمته 
احلكومة هو اإلطار العام 
للخطة، مستدركا بان تقدمي 
برنامج احلكومة لن يكون 
بديال عـــن ضرورة تقدمي 
تفاصيل اخلطة اخلمسية. 
وشـــدد د.يوسف الزلزلة 
على ان هذه التفاصيل متثل 

ضرورة قصوى التفاق السلطتني بل ستمثل املنحنى 
الفاصل بني الطريق املتعرج الذي تسلكه السلطتان 
اآلن وبداية الطريق املســـتقيم املتمثل في االتفاق 
على خارطة الطريق وجتنب التعرجات التي تؤدي 
إلى الســـير على غير هدى. واستطرد د.الزلزلة 
قائال: ان مناقشة تفاصيل اخلطة ومن ثم اعتمادها 
يطمئن النواب إلى ان هناك عمال متفقا عليه تنفذه 
احلكومة ومن ثم يتم محاسبتها على أساس واضح 

حيث ستلتزم بتقدمي تقرير 
عما مت تنفيذه كل ٦ أشهر 
القانون خاصة ان  بحكم 
جلنة األولويات املشكلة 
من قبل املجلس باالتفاق مع 
احلكومة قد ثبتت مجموعة 
من املشاريع واالقتراحات 
بقوانني ستساعد احلكومة 
على ايجاد قاعدة تشريعية 
لتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية 
للدولة. وأعرب عن األمل في تقدمي خطة قابلة للتنفيذ 
حتقق طموحات السلطتني وتكون بوصلة يهتدي 
بها الطرفان في مستقبل القادم من األيام وتغلق 
الباب أمام محاوالت تأزمي العالقة بني السلطتني.

  واختتـــم النائب د.يوســـف الزلزلة تصريحه 
قائـــال: ان اخالل احلكومة بتعهدها ســـيؤدي إلى 
فتح جبهات انتقاد جديدة ضدها حتى من األغلبية 
النيابية الداعمة لها. من جهته كشف رئيس جلنة 

الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية النائب 
حسني احلريتي عن ان اللجنة تتجه إلقرار االقتراح 
بقانـــون اخلاص بالقضاء، مشـــيرا إلى ان هناك 
اجماعا على ضرورة االنتهاء من القانون في أسرع 

وقت ممكن.
  وقال احلريتي في تصريح خاص لـ «األنباء» انه 
سيوجه الدعوة ألعضاء اللجنة لعقد اجتماع بعد 
عطلة عيد الفطر مباشـــرة للموافقة على القانون 
متهيـــدا إلعداد تقرير في شـــأنه وإحالته ملجلس 
األمة. وأوضح ان أهم ما مييز القانون اجلديد هو 
فصل القضاء وجعله سلطة مستقلة ماليا وإداريا 
بحيث تتم إدارة شؤونه بخالف الطريقة املعمول 
بها حاليا. وأضاف ان مـــن أهم املواد الواردة في 
القانون ما يتعلق بتقاعـــد القضاة حيث يضمن 
التعديل التشريعي اجلديد استمرار تقاضي البدالت 
والعالوات التي يتسلمها القضاة حتى بعد التقاعد 
بحيث يتم تقليص قيمة االســـتقطاعات إلى أكبر 

قدر ممكن.

 السعدون والبراك ومزيد والطاحوس والدقباسي والصيفي وجوهر ثمنوا التوجيهات الحكيمة لكلمة صاحب السمو في العشر األواخر

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

 احلرس الشخصي للرئيس اإليراني السابق محمد خامتي يحاولون حمايته خالل تعرضه للضرب في يوم القدس       (ا.پ)   (محمد ماهر)  م. طالل العجيل مع فريق سنيار خالل انزال البالون إلغالق املنهول رقم ٧ 

 حسني احلريتي د.يوسف الزلزلة

 الكليب: استبدال مضخات محطة مشرف إذا استدعى األمر
  العجيل: إغالق البايب الرئيسي بواسطة بالون هوائي

 السدة وضعت في مكانها الصحيح بجهود فريق العمل التطوعي و«األشغال»

 فرج ناصر
  بعد جهود جبارة وعمل دؤوب اســــتمر 
أكثر من ١٣ يوما اســــتطاعت وزارة األشغال 
مبعاونة كبيرة من فريق الغوص «سنيار» 
إغالق املنهول رقم ٧ وخفض منسوب املياه 
في محطة مشــــرف متهيدا للبدء في عملية 
إصالح املضخات، ووصف وكيل وزارة األشغال 
الكبير  العمل باإلجناز  الكليب  م.عبدالعزيز 
جدا، موضحا ان الســــدة وضعت في مكانها 
الصحيح بجهود تطوعية من فريق الغوص 
والوزارة، وهذا النجاح مت وبحمد اهللا في ليلة 
فضيلة هي ليلة القدر. وبّني ان الوزارة وضعت 
في احلسبان أي خلل حتى لو استدعى األمر 
استبدال املضخات أو إصالحها. وفي اإلطار 
ذاته أوضح أحد املتطوعني في فريق «سنيار» 
م.طالل العجيل انه مت إغالق البايب الرئيسي 
بواسطة بالون هوائي مت نفخه داخل املنهول 
وقد متت عملية اإلغالق بنجاح. وزاد أنه سيتم 
إدخال بالون هوائي كعملية احترازية لضمان 
نزول منسوب املياه حتى يتمكن العاملون من 

إغالق البوابة وإصالح اخللل.

 اشتباكات في عدة مدن إيرانية وسقوط جرحى

 خاتمي يتعرض للضرب في  «يوم القدس» 
  وموسوي يفر بعد مهاجمة الحشود لسيارته

 طهرانـ  وكاالت: حتول االحتفال بيوم القدس في  
ايران امس الى اخطر موجة من اعمال العنف التي 
تشهدها البالد منذ االحتجاجات على االنتخابات 
الرئاسية، حيث هاجمت حشود موالية للرئيس 
اإليراني احمدي جناد ســـيارة غرميه اخلاســـر 
اإلصالحي مير حســـني موســـوي وأجبرته على 
مغادرة االحتفال، فيما أكدت تقارير تعرض الرئيس 
اإليراني األســـبق محمد خامتي العتداء تردد انه 
طرح أرضا خالله من قبل عناصر من الباسيج في 
املواجهات التي نشبت بني قوات األمن واإلصالحيني 
في عدة مدن إيرانية. كما أكد شهود أن مصادمات 
وقعت بني أنصار جنـــاد ومتظاهرين في طهران 
ما أســـفر عن جرح العديد من الطرفني، وأشارت 
أنباء إلى مشـــاركة اإلصالحي مهدي كروبي في 
تظاهرات يوم القدس العاملي، فيما اعتقلت قوات 

األمن عشرات من مؤيدي اإلصالحيني.
 

 صاحب السمو تبادل رسائل التهاني مع قادة الدول العربية واإلسالمية

 األمير هنأ المواطنين والمقيمين بالعيد:
  لتنعم الكويت وشعبها بالمجد والعلياء 

 نقل الديــــوان األميري إلى املواطنــــني واملقيمني تهاني 
صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد بعيد الفطر 
الســــعيد ومتنياته لهم بأن يكــــون عيدا ينعم اجلميع فيه 
باحملبة والهناء. هذا وتبادل صاحب السمو األمير برقيات 
التهاني والتبريكات مع كبار املسؤولني حيث دعا اهللا للكويت 
وشعبها باملجد والعلياء، كما تبادل سموه رسائل التهنئة 
مع ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية مبناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد. وقد ضمن سموه برقياته االخوية أطيب 
التمنيات املقرونة بدعوات خالصة هللا سبحانه وتعالى بأن 
يعيد هذه املناسبة املباركة على األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات وان يفيء عليهما بفضله نعمتي 

األمن واالستقرار.

اإلمساك ٤:٠٥ اإلفطار ٥:٤٩

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٤ و٥ 

 التفاصيل ص٣٢

 التفاصيل ص٧

 المغامس لـ «األنباء»: نقدم جميع 
الضمانات الضرورية لمحاكمة معتقلينا 

في غوانتانامو أمام المحاكم الكويتية

 قاضية أميركية تطلق سراح فؤاد الربيعة

 بيان عاكوم والوكاالت
  رحبت اخلارجية 
على لسان مدير ادارة 
املتابعة والتنسيق 
في وزارة اخلارجية 
خالد املغامس بقرار 
القاضية االميركية 
كولـــني كوتيلـــي 
ســـراح  بإطـــالق 

السجني الكويتي فؤاد الربيعة من معتقل 
غوانتانامو. 

  وقـــال املغامـــس في تصريـــح خاص 
لـ «األنباء»: انه خبر طيب وممتاز من اجلانب 
القضائـــي االميركي كمـــا كان خبر اطالق 
املعتقل خالد املطيري الذي تستعد الكويت 
لتسلمه بعد انهاء االجراءات املتعلقة بذلك. 
وأشار املغامس الى أن الكويت «في تشاور 
دائم مع االدارة االميركية بخصوص بقية 
املعتقلني الكويتيني»، مضيفا: «اننا نقدم كل 
الضمانات الضرورية حملاكمتهم امام احملاكم 

 التفاصيل ص٣الكويتية وااللتزام بأمن البالد». 

 فؤاد الربيعة 


