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محمد الصباح: الكويت أّيدت السعودية بشكل مطلق 
في حماية أراضيها ودعمت جهود السالم في اليمن

أطلع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على قمة مجلس التعاون وآخر مستجدات الحرب على الحوثيين

الراشد: زيارة ميدانية األسبوع المقبل للحدود الكويتية ـ العراقية لالطالع على أوضاع المزارع

)متين غوزال(الشيخ د. محمد الصباح متوسطا صالح عاشور وخالد السلطان وعلي الراشد

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

د.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار خالل اجتماع جلنة املرأة

في احلدود بني الكويت والعراق 
البلدي���ن، فليس من  ملصلح���ة 
مصلحة اي طرف ان تكون هناك 
مساكن على خط احلدود، ونحن 
نفتخر بأن العراق لم يتعرض ألي 
عمل ارهابي من احلدود الكويتية 
ونريد ان نس���تمر في ان تكون 
للحدود حرمة ومس���افة فاصلة 
البلدين. واختت���م بالتأكيد  بني 
عل���ى اهمية حس���ن العالقة مع 
اجلانب العراقي ملا فيه مصلحة 
البلدين، وقال: هؤالء جيراننا الذين 
سنعيش معهم ألبد اآلبدين، لذلك 
يجب ان تكون عالقتنا طيبة وان 

نحترم اجليرة.

التطورات السياسية

وبني مقرر اللجنة اخلارجية 
النائب علي الراش���د ان اجتماع 
اللجنة امس والذي حضره نائب 
رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح متحور 
حول آخر التطورات السياسية 
الساحة االقليمية، وشرح  على 
الكويت في  الوزي���ر سياس���ة 
كيفية التعامل مع امللف العراقي، 
باالضافة الى امللفات العالقة في 
االقليم مثل امللف االيراني وقضية 

احلوثيني.
الراش���د، في تصريح  وقال 
للصحافي���ني: ان اعضاء جلنة 
ش���ؤون اخلارجي���ة اتفقوا مع 
وزي���ر اخلارجية عل���ى القيام 
املقبل  بزيارة ميدانية االسبوع 
الى احلدود الكويتية � العراقية، 
وحتدي���دا الى امل���زارع الواقعة 
بالقرب من احل���دود 104 و105 

و106.
وذكر الراشد: ان اللجنة ناقشت 
اقتراحا مقدما من النائب عدنان 
املطوع يدعو الى فتح قنصلية 
كويتية في مشهد، وابلغنا وزير 
اخلارجية بأنه سيبحث االمر مع 
سفيرنا في ايران، وعلى اقل تقدير 
سيفتح مكتب خالل فترة الصيف 

يتابع امور الكويتيني وقتذاك.

الش���ؤون  ناقش���ت جلن���ة 
اخلارجية البرملانية نتائج القمة 
اخلليجية التي استضافتها الكويت 
مؤخرا وتطورات الوضع في اليمن 
الدائ���رة مع احلوثيني  واحلرب 
باالضافة الى العالقات مع اجلانبني 

العراقي وااليراني.
واوضح نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصباح ف���ي تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع الذي 
عقد امس ان االجتماع يندرج ضمن 
اللقاءات الدورية التي تطلع من 
النواب  خاللها وزارة اخلارجية 
على آخر املستجدات وخصوصا 
ان هناك امري���ن يجب ان يكون 
اعضاء جلنة الشؤون اخلارجية 
على بينة بهما وهما قمة مجلس 
التعاون اخلليجي واحلرب الدائرة 
مع احلوثيني مؤكدا ضرورة دعم 
اليمن ف���ي مواجه���ة التحديات 

اخلارجية مبجهود دولي.

طموحات التعاون

وب���ني ان الكوي���ت تتحم���ل 
اآلن ع���بء التطلعات اخلليجية 
التعاون  وطموح���ات مجل���س 
ومتنياته وافكاره ملدة عام مقبل 
وعلين���ا ان نحمل ه���ذه االمانة 
التي  ونس���لمها لدولة االمارات 
ستترأس���ها في عام 2011 مشيرا 
الى انه اطلع النواب على نتائج 
القمة اخلليجي���ة واخلطط التي 
ستطبق خالل فترة رئاسة الكويت 

للقمة.
واضاف كذلك هناك احلدث املهم 
واحلرب الدائ���رة في »خاصرة« 
التعاون واالوضاع  دول مجلس 
املضطرب���ة في اليم���ن ووجود 
دول مهمة واساسية في مجلس 
التعاون تقوم بالعمليات العسكرية 
حلماية حدودها وسالمة اراضيها 
العربية السعودية  اململكة  وهي 
االمر الذي ال ميكن ان نقف امامه 
متفرجني مبينا ان الكويت اعربت 
عن تأييده���ا املطلق للمملكة في 

بني دول مجلس التعاون وايران 
حتى نعرب عن متنياتنا ومخاوفنا 
في الوقت نفسه وكذلك نسمع من 

االخوة االيرانيني.
من جانب آخر، متنى الشيخ 
محمد الصباح ان متر االنتخابات 
العراقي���ة بس���الم وان تك���ون 
هناك حكومة تس���تمر في حمل 
الفك���ر العراقي كعراق مس���الم 
مستقر يعيش بسالم مع شعبه 

وجيرانه.

لغط

وبسؤاله عن اللغط الذي اثير 
بشأن تصريحاته عن بناء مساكن 
لبعض املزارعني العراقيني وما اذا 
كان ه���ؤالء مقيمون على اراض 
كويتية ام عراقية قال الصباح لم 
نتحدث عن بناء مساكن للعراقيني 
بش���كل مفتوح وامنا نتكلم عن 
مجموعة من العراقيني ال يتجاوز 
عددهم 80 عائلة متداخلة مساكنهم 
ومزارعهم مع االراضي الكويتية 
مما يشكل عبئا امنيا على الكويت 

اعرب النائب مس���لم البراك 
عن فخره واعتزازه الش���ديدين 
بالقض���اء الكويتي الذي انصف 
القانون وتطبيقه موجها رسالة 
الى مجلس االمة والنواب الذين 
كان���ت له���م نظ���رة معينة في 
موض���وع رف���ع احلصانة عنه 
وباقي النواب، مشيرا الى ضرورة 
اس���تدعاء اللجنة التش���ريعية 
للنائ���ب املطلوب رفع احلصانة 
عنه. وقال الب���راك في تصريح 
للصحافيني ام���س انه اول مرة 
حتدث في الكويت ان وزيرا على 
رأس عمله يقاضي نائبا عضويته 
مستمرة، مستدركا: جرت العادة 
عند طلب رفع احلصانة عن نائب 
ان تقوم اللجنة باس���تدعاء هذا 
النائب الس���يما في هذه احلالة 
واخلصم ه���و وزير في حكومة 
الكويت، مبينا ان الوزير قس���م 
القضية الى 9 قضايا وتال نفس 
العبارات التي تالها رئيس اللجنة 
التش���ريعية، وب���دوره انصفنا 
القض���اء الكويت���ي فأكد ان تلك 
العبارات ال متثل مساسا سياسيا. 
واكد البراك ان حكمي اليوم )امس( 
وس���ام على صدره، موضحا ان 

وزير املالية قد اتخذ قرارات متس 
ش���رائح كويتية مهم���ة من االلف 
الى الياء. وعلى صعيد استجواب 
وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
املزمع تقدميه من نواب »جلنة االنقاذ 
الوطني« قال البراك ان االجراءات 
مستمرة كما هي مرسومة، مؤكدا 
ان الوزير اخط���أ ومارس خطيئة 
كبي���رة كادت تعص���ف بوحدتنا 
الوطنية. واضاف البراك ان محاوالت 
الوزير بخصوص تعديالت »املرئي 
واملسموع« ما هي اال محاوالت النقاذ 

ما ميكن انقاذه.

والعراق على حد سواء، مبينا ان 
االمر ليس بجديد حيث انه مقرر 
منذ 6 سنوات ونحن عندما نتكلم 
عن اجليرة والذي يجعلك تشعر 
باالمان مع ج���ارك هو ان تكون 
احلدود او السور واضحا اما اذا 
كان غير واضح فس���تكون هناك 

مداخالت غير مفيدة للجانبني.
وش���دد على ان املطلوب هو 
عمل هذا السور بحسب القرار رقم 
833 الذي ينص على ان العالمات 
احلدودية بني البلدين ال ميسها اي 
شيء من قريب او بعيد، لذلك طلبنا 
من اخواننا في العراق ان تكون 
ملنطقة احلدود حرمة معينة وأال 
تكون فيها مساكن ومزارع، مؤكدا 
ان املزارعني يقيمون على اراض 

عراقية وليست كويتية.
وعما اذا كان���ت التعويضات 
التي س���يتم منحه���ا للمزارعني 
العراقيني ببناء مساكن بديلة لهم 
اتفاق بشأنها مع اجلانب  يوجد 
العراقي الرسمي، اجاب الصباح: 
انن���ا نتحدث عن ترتيب الوضع 

هايف يسأل عن محاضرات المهاجر 
وقشاقش والفهيد واإلبراهيمي

وجه النائب محمد هايف س���ؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد طلب فيه تزويده بتحريات الوزارة والتقارير التي سجلت 

بحق كل من املدعوين التالية اسماؤهم:
عبداحلميد املهاجر ونصرات قش���اقش وحسني الفهيد وجعفر 
االبراهيمي، وكل من تطاول على امهات املؤمنني وصحابة رسول اهلل 
ژ رضي اهلل عنهم جميعا وامتألت املواقع االلكترونية ووسائل 
االعالم ومكتبات التسجيالت الصوتية بشتائمهم وتشكيكهم في 
عقيدة االمة ممثلة في عقيدة اهل الس���نة واجلماعة وكبار أئمتهم 

وعلمائهم.
كما طلب تزويده بالتسجيالت التي مت رصدها لهم في الكويت 
مع جميع التقارير التي س���جلت بحقه���م إلثارتهم الفنت وضرب 
الوحدة الوطنية، وما اجراءات الوزارة جتاه املستقدمني من خطباء 

احلسينيات من خارج الكويت؟

حماي���ة اراضيه���ا وف���ي الوقت 
نفس���ه دعم جهود احالل السالم 

واالستقرار في اليمن.
واش���ار الى انه اطلع اعضاء 
الش���ؤون اخلارجية على  جلنة 
خلفية املؤمتر الذي س���يعقد في 
لندن بشأن اليمن مؤكدا ان دول 
مجلس التعاون سيكون لها دور 
فعال في هذا اجلانب وانه ووزراء 
التعاون  خارجية دول مجل���س 
الدول  وبع���ض وزراء خارجية 
العربية سيشاركون في املؤمتر 
باالضاف���ة الى املش���اركني نيابة 
عن الوالي���ات املتحدة االميركية 
الدول  وبريطانيا ومجموعة من 

الفاعلة على الساحة الدولية.
كما ذكر ان���ه مت التطرق الى 
بعض املواضي���ع منها االوضاع 
بالنسبة إليران بعد الزيارة املهمة 
التي قام بها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الى ايران وزيارة رئيس 
الش���ورى االيراني علي  مجلس 
الريجاني الى الكويت اليوم )أمس( 
وأهمية احلوار الصريح واملباشر 

»التنمية واإلصالح« لعقد الجلسات دون حضور الحكومة
ناقش���ت كتلة التنمية واإلصالح في اجتماع 
عقدته امس املوقف احلكومي من عدد من القضايا 
من بينها موقفها من قان���ون اخلبراء وتنظيم 
القضاء وجلسة »املعاقني«. وأعلن النائب د.فيصل 
املس���لم في تصريح صحافي ان الكتلة ستتقدم 
بتعديل قانوني بش���أن صحة انعقاد جلس���ات 
مجلس األمة دون حضور احلكومة، مشيرا الى ان 
هناك مجموعة من النواب تتوافق مع املضي قدما 
في هذا االجتاه. وزاد »هناك تناقض في املوقف 
احلكومي يبدو في اصرارها على موضوع الكلفة 
املالية ف���ي قانون اخلبرة وتنظيم القضاء فيما 

لم تسجل احلكومة ذات األمر بخصوص قانون 
املعاقني ولم تطلب جلنة مشتركة حلث الكلفة 
املالية، بل تغيبت عن اجللسة«. ورأى د.املسلم 
ان احلكوم���ة متارس نهج���ا مخالفا للنصوص 
الدستورية حيث ال تريد تعطيل القوانني من خالل 
حق الرد وفقط ب���ل قامت بنهج آخر في قضية 
قانون املعاقني وهو تعطيل اجللس���ات.وأكد أن 
تعطيل اجللسات هو تعطيل لسلطة مجلس األمة 
واصدار القوانني واملشاريع التنموية وهو األمر 
الذي يعيدنا إلى ما طرحناه سابقا بشأن صحة 

اجللسات في حال عدم حضور احلكومة.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا 
برغبة بشأن الغاء خطوط الضغط العالي 
الكهربائي���ة في مناطق جنوب الس���رة 
والظهر وضاحية علي صباح الس���الم 

واستبدالها بخطوط ارضية.

بحثت جلنة العرائض والشكاوى 6 شكاوى في اجتماع عقدته أمس 
مع ممثلي هيئة الزراعة. وقال رئيس اللجنة النائب حس���ني مزيد في 
تصريح صحافي انه كانت هناك 4 ش���كاوى تتعلق بادعاءات زراعية 
مبنطقة الوفرة إحداها بسبب لبس حاصل بني البلدية وهيئة الزراعة، 
مشيرا الى انه مت االتفاق على ان تخاطب الهيئة البلدية حلسم اللبس. 
ولفت مزيد الى ان اللجنة س���تناقش في اجتماع مقبل القرارين رقمي 

73 و74 حيث وعدت الهيئة بأن تأتي ببيان مفصل حول ذلك.

 الطبطبائي إللغاء خطوط
الضغط العالي بجنوب السرة

»الشكاوى« بحثت الدعاوى الزراعية بمنطقة الوفرة

إجراءات استجواب وزير اإلعالم مستمرة

البراك: نفخر ونعتز بالقضاء الكويتي

مسلم البراك

الزلزلة: »المالية« انتهت من بحث تعديالت 
خطة التنمية استعداداً للمداولة الثانية

 لجنة المرأة أقرت توفير سكن
للكويتية المتزوجة بغير كويتي

إقامة دائمة للزوج بشرط استمرار الزواج

 معصومة: منح أبناء الكويتية المتزوجة
بغير كويتي إقامة دائمة

قدمت النائبة د.معصومة املبارك 
اقتراحا برغبة جاء فيه: في إطار 
السعي للتخفيف من معاناة املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
او غير محدد اجلنس����ية خاصة 

فيما يتعلق بتهديد االس����تقرار 
االسري واطمئنانها على ابنائها. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
ملن����ح االقامة الدائمة البناء املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 

أو من غير محددي اجلنسية. ومنح 
االقامة الدائمة لزوج الكويتية الذي 
مضى على زواجه منها اكثر من 
5 سنوات بشرط استمرار العالقة 

الزوجية.

انته���ت اللجن���ة املالية أمس م���ن النظر في 
التعديالت على صلب القانون للخطة التنموية، 
فيما أرجأت اللجنة بحث التعديالت على السياسات 

العامة الى اجتماعها اخلميس املقبل.
وقال رئيس اللجنة املالية د.يوسف الزلزلة ان 
اللجنة بحثت التعديالت التي قدمت من النواب 
على مشروع قانون خطة التنمية والتعديالت على 
السياس���ات العامة، مشيرا الى ان اللجنة انتهت 
من التعديالت على خطة التنمية وأصبح القانون 

جاهزا للمداولة الثانية.
وب���ني د.الزلزلة ان اللجنة ارت���أت ان يكون 
هناك اجتماع آخر يوم اخلميس املقبل للنظر في 
التعديالت املقدمة على السياسات العامة، الفتا الى 

ان هذه التعديالت ليست على صلب القانون.
وأوضح د.الزلزلة ان صلب القانون مت االتفاق 
عليه واالنتهاء منه، مشيدا بروح التعاون التي سادت 

االجتماع بني الطرفني احلكومي والنيابي.
وأشار د.الزلزلة الى ان هناك جزئية خالفية 
بشأن االعتمادات التكميلية، حيث رأت احلكومة 
فتحها خالل االربع سنوات، وذلك حلداثة خبرتها 
ف���ي تطبيق اخلطط، فيما أص���رت اللجنة، على 
ان تك���ون االعتمادات التكميلي���ة فقط لتوظيف 

الكويتيني.
د.الزلزلة الى ان التقرير النهائي للجنة سيكون 
جاهزا قريبا وسيحول األسبوع املقبل الى املجلس 
للتصويت عليه، مبينا انه يعتقد جازما ان القانون 

سيمرر كما كان في املداولة االولى.
وبسؤاله عن التعديالت بشأن الهوية االسالمية، 
أجاب د.الزلزلة ان اللجنة املالية ليس لديها اعتراض 
على هذا االمر، مشيرا الى ان هذه التعديالت ستكون 

على السياسات وليس على صلب اخلطة.
وب���ني الزلزل���ة ان احلكومة تعه���دت بتقدمي 
امليزانيات املتناغمة مع اخلطة في وقتها الصحيح 

للجنة امليزانيات »حتى تكون اخلطة وامليزانية 
متناغمتني«.

تصويت

وقال مقرر اللجنة املالية النائب عبدالرحمن 
العنج���ري: ان اجتم���اع اللجن���ة أمس خصص 
للتعديالت النيابية عل���ى قانون خطة التنمية، 
ونوقشت التعديالت مع الفريق احلكومي، وجرى 
التصويت تاليا على بعض مواد القانون، ومتت 

املوافقة عليها.
وبني العنجري ف���ي تصريح للصحافيني: ان 
هناك تعديالت قدمت من النواب على استراتيجية 
اخلطة والوثيقة، واتفقت اللجنة على ان يخصص 
اجتماع اخلميس املقبل للنظ���ر في االقتراحات 
املتعلقة بسياس���ات اخلطة، ومن ثم ندعو لعقد 
جلسة خاصة إلقرار القانون في مداولته الثانية، 
حتى تكون احلكومة ملزم���ة بتنفيذ اخلطة في 
السنة املالية احلالية املقرر تنفيذها مطلع ابريل 

املقبل.

إقرار الخطة

من جانبه، أكد النائب د.جمعان احلربش ان كتلة 
التنمية واالصالح تتطلع الى اقرار خطة للتنمية 
قابلة للتنفيذ، وتراعي الهوية االسالمية، موضحا 
ان »الكتل���ة« قدمت الى اللجنة املالية مالحظاتها 
وتعديالتها على اخلط���ة التي أقرها املجلس في 
املداولة االولى. اضاف في تصريح الى الصحافيني 
امس ان م���ن غير املقبول تنفيذ خطة في خمس 
س���نوات بعيدا عن الهوية االسالمية، مشيرا الى 
ان »الكتلة« قدم���ت تعديالت ترتكز على الهوية 
االسالمية كرؤية وسياسات ومشاريع، ونتطلع 
الى التوافق حولها من خالل التصويت في املداولة 

الثانية على خطة التنمية.

اقرت جلنة شؤون املرأة البرملانية في اجتماعها 
امس بندا في مش���روع قان���ون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة يلزم احلكومة توفير سكن 
مناسب للمرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي 

واملطلقة واالرملة التي لديها ابناء.
وقالت رئيس���ة اللجنة معصومة املبارك في 
تصريح عقب االجتماع امس ان اللجنة ابدت خالل 
اجتماعها الدعم للمقترح احلكومي الذي اعلن عنه 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد الفهد 

الذي ينص على انشاء صندوق إلسكان املرأة.
واشارت املبارك الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا 
الحقا ي���وم 30 اجلاري لبحث البن���ود املتعلقة 

بالتأمين���ات االجتماعي���ة في احلق���وق املدنية 
واالجتماعية للمرأة، وسيتم توجيه الدعوة لعدة 
جهات مختصة بهذا الصدد. وأعلنت املبارك ان يوم 
8 مارس الذي يصادف يوم املرأة العاملي سيشهد 
عقد يوم مفتوح برعاية رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي الذي وجهت إليه اللجنة الدعوة لرعاية هذا 
اليوم الذي سيتخلله مناقشة حقوق املرأة مناقشة 
مستفيضة. وحول االقتراح برغبة الذي يقضي 
مبنح ربة األسرة راتبا شهريا اكدت املبارك وجود 
مالحظات من قبل اللجنة على هذا االقتراح، الذي 
يخالف فلسفة متكني املرأة ومشاركتها في عملية 
التنمية، مشيرة الى ان االبناء ال يعيقون االمهات 

عن ان يكن مساهمات في بناء املجتمع.

اللجنة تبحث الخميس المقبل التعديالت على السياسات العامة

تقيم يومًا مفتوحًا 30 الجاري بحضور الخرافي

تـذكـيــرثـان

لت�سديد اال�سرتاكات ال�سنوية

علمًا باأن دوام �ص�������كرتارية اجلمعية من ال�ص�������اعة التا�ص�������عة �صباحًا 

حتى ال�ص�������اعة الواحدة ظهرًا ومن ال�ص�������اعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�ص�������اًء طيلة اأيام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�ص�������بة انتهاء ال�ص�������نة املالية لع�������ام 2009 وحلول موعد 

ت�صديد ال�صرتاك لل�صنة املالية اجلديدة 2010 يود جمل�س 

اإدارة جمعية ال�صحافيني الكويتية اأن يذكر الزمالء اأع�صاء 

اجلمعية ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات 

الع�صوية اجلديدة لعام 2010 ومراجعة �صكرتارية اجلمعية 

بهذا اخل�صو�س يف موعد اأق�صاه 2010/3/31.


