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يولم النائب مسلم البراك 
ف���ي الثاني���ة والنصف من 
بعد ظهر اليوم للصحافيني 
القاعة  البرملانيني وذلك في 

الكبرى في مجلس االمة.

البراك ُيولم 
للصحافيين ظهر اليوم

رئيس مجلس الشورى اإليراني: على دول المنطقة أن تحرص 
على أال تكون القواعد العسكرية األميركية محطة لضرب إيران

أن األميركيني كانوا يحاولون منعنا من الوصول الى التقنيات النووية 
وفرض����وا علينا العقوبات، لكننا صمدنا وهذا نصر عظيم وس����يكون 
قاعدة رصينة لكل الدول االس����امية، ألن هدفهم احليلولة دون وصول 
التقنية النووية للدول االس����امية، واضاف الريجاني ان سوالنا ابلغه 
صراحة بأنه »لو وافقنا على طلبكم فإن بقية الدول ستطلب ذلك، فهم 
يريدون سلب هذه احلصيلة العلمية من الدول االسامية متذرعني بشتى 
احلج����ج«، مؤكدا ان ايران عاقدة العزم على حصولها على ما تريد فهي 
ثروة للعالم العربي بأس����ره مشيرا الى ان هذا القلق مصطنع وبدال من 

ان يثيروا القلق من الكيان الصهيوني الذي لديه مفاعل نووي.
وأكد أن ايران ليست بصدد انتاج اسلحة نووية وان املرشد االعلى 
للثورة االيرانية خامنئي قال: ان االس����لحة النووي����ة محرمة، ولكننا 

سنحصل على الطاقة السلمية.

القضية الفلسطينية

وبخصوص القضية الفلس����طينية اكد انه لم يحدث اي تغيير مما 
ادعاه الرئيس االميركي باراك أوباما جتاه هذا امللف الفلسطيني، مشيرا 
الى ان حصار غزة مستمر ومازال بناء املستوطنات متواصا، فضا عن 
استمرار الضغوط االسرائيلية على الفلسطينيني، االمر الذي يستوجب 
على الدول االسامية الوصول الى رؤية مشتركة، وان تبحث عن السبل 

لدعم اهلنا في فلسطني.
وقال ان اليوم ليس الوقت املناس����ب إلب����داء الدول العربية ضعفها 
امام الكيان الصهيوني وايران تسعى مع الدول االسامية لتقدمي العون 

للفلسطينيني.
وعن تلويح ايران بإغاق مضيق هرمز في حال تعرضها ألي ضربة 
عس����كرية غربية من قواعد عسكرية على ارض عربية، قال: ال يجب ان 
تس����تخدم القواعد العس����كرية التي أعطتها الدول العربية ألميركا في 
ضرب ايران واالعتداء عليه����ا، مؤكدا ان ايران ال تود إحلاق االذى بأي 
دولة عربية، وان الثورة االيرانية لم تعتد على احد طوال عمرها، وان 

اميركا لن جترؤ على االعتداء على ايران.
واكد ان اسرائيل لن جترؤ على ضرب ايران ألنها تعلم انها لو أقدمت 
على ذلك فستتبدل ارضها بأرض محروقة بفعل الصواريخ االيرانية فهم 
واجهوا هزمية وفضيحة خ����ال حربهم مع حزب اهلل وحماس، فكيف 

يجرأون على القيام مبثل ذلك مع اجلمهورية االيرانية؟!
واضاف ان هذا االمر ليس واردا في الوقت احلاضر لطرح تكتيكاتنا 
احلربية، في مؤمتر صحافي، مستدركا: وكونوا على ثقة بأننا نقدر دول 
مجلس التعاون وشعوبها مثل شعوبنا وعليكم ان تشعروا بالقلق من 

الكيان الصهيوني.
وعن الشأن األمني بني البلدين، قال الريجاني ان اميركا تشعل النار 
في املنطقة، مدلا على ذلك مبا يحدث في أفغانس����تان واملش����اكل التي 
يعيشها الشعب االفغاني، مشيرا الى انهم أضافوا الى قواتهم هناك من 
30 الى 40 ألف جندي، مؤكدا ان التدخل االميركي في العراق يعتبر خطأ 
كبيرا ويضاعف من غضب املنطقة ضد اميركا، مبينا ان هذه املناورات 
ل����ن تزيد من قوة اميركا واالفض����ل ألوباما ان ميارس تغييره اجلذري 

الذي كان يدعيه.

تعزيز التعاون البرلماني
أوضح رئيس مجلس الش���ورى االيراني د.علي الريجاني ان زيارته 

الى الكويت تأتي بدعوة من رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
وأش���ار الى انها تهدف الى تعزيز وش���ائج التعاون بني البرملانيني 
واملجلس���ني في البلدين عبر تش���كيل جلنة الصداقة البرملانية، وايضا 

لدعم التعاون التجاري.
وذكر ان لقاءه مع صاحب السمو األمير تناول بحث القضايا الثنائية 
واالقليمية، حيث متخض عن ذلك اللقاء نقاط ايجابية اضافة الى لقائه 
بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي بحث فيه القضايا 

العالقة بني البلدين.

إيران تدعم الش����يعة في جنوب لبنان في الوقت الذي كانت فيه بعض 
الدول لها مباحثات مع الصهاينة وراء الكواليس.

وعندما وقفت ايران بجانب حماس في غزة لم يكن مبقدورهم اتهامها 
بدعم الشيعة، وبدأوا بإيجاد مشروع جديد او تذرع جديد وهو الصراع 

بني العرب والفرس.
وق����ال الريجاني: ان دفاعنا عن الش����عب الفلس����طيني يأتي ضمن 
اس����تراتيجيتنا االس����امية اال ان ما تبثه الفضائيات ليس دقيقا، كما 
ان اي����ران لها عاقات وطيدة مع اليمن وايران تؤمن بوحدتها الوطنية 
واجلميع يجب ان ميارس سلطته من اجل املصالح العليا لهذه الدولة، 
واضاف ان الصهاينة واالميركيني يروجون للتخويف املصطنع من اجل 
الهيمنة على خيرات املنطقة مش����يرا ال����ى ان هذا التخويف يأتي طمعا 
للحصول على قواعد عس����كرية ونهب اخليرات ولكن اجلمهور الواعي 

البد ان يدرك تلك املخططات.

ممارسة في إطار القانون

وبني ان من املهم ان ميارس اجلميع في ايران نشاطه في اطار القانون، 
مبينا انه اذا كانت املناقش����ات التي جرت حول االنتخابات الرئاس����ية 

االيرانية في اطار القانون فمرحبا بها.
وفيما يتعلق بامللف النووي االيراني فقال الريجاني انه انطلق منذ 
عهد الشاه السابق ووقعت ايران اتفاقية التعاون النووي في عهد الشاه 
ابان فترة كيس����نجر الذي جاء الى طهران ووقع اتفاقية كبرى، كما ان 
االملان وقعوا عقد مفاعل بوش����هر واستلموا جزءا من مبالغه فضا عن 
ان فرنسا كان لها دور في امداد ايران بالوقود النووي ومبجرد انتصار 
الثورة وطرد الش����اه، بدأ االميركان بإلغاء التعاقد وامتنعوا عن امداد 
ايران بالوقود النووي الكامل ونهبوا تكاليف التعاقد، كما الغى األملان 
هذا التعاقد وفرنسا امتنعت عن امداد ايران بالوقود النووي ورفضت 

اعطاءنا حصتنا الى هذه الساعة.
وزاد: فلم تكن لنا حيلة سوى االعتماد على النفس في اطار ضوابط 
املنظمة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الساح النووي، إال 

ان اغتيال العالم علي محمدي دكتور الفيزياء دليل ذلك، مشيرا الى ان 
الث����ورة اإليرانية عبرت محنا أكثر تعقيدا وهي قادرة على جتاوز تلك 
العقبات وسط إصرار إيراني على التعامل وفق القانون بشكل متكافئ، 

فكل من يحترم القانون يحظى بحقوقه دون متييز.

تيارات إقليمية

وأوض����ح ان هناك بعض التيارات اإلقليمية والغربية والصهيونية 
حتاول إيجاد الشقاق بني إيران ودول املنطقة.

وأكد ان ايران لن تتدخل في الشأن الداخلي للدول، شارحا: فبعد ان 
أطحنا بالنظام امللكي املقبور )الش����اه( الذي كان حليفا إلسرائيل وكان 
يبي����ع لها النفط في الوقت الذي حتارب فيه الدول العربية إس����رائيل، 
وبعد انتصار الثورة اإلسامية أغلقنا سفارة الكيان الصهيوني، ولكن 

ماذا كان رد الفعل العربي جتاه ايران؟
وأض����اف انه بعد ذلك بدأ األميركان يحيك����ون املؤامرات ضد إيران 
ويغتالون العديد من رجال الثورة، وقاموا بتحريك دول عربية لش����ن 
هجوم ضدنا كما وقفت كثير من الدول الى جانب صدام وقدمت له العون 
واملس����اعدة، وتكررت الهفوة بوقوف العرب ضد الفرس ومتخض عن 
ذلك الغزو الصدامي للكويت، مؤكدا ان ايران لم تعتد على احد بل دولة 
عربية هي التي اعتدت عليها وصمدت بعزم وثبات، وبعد ان قام بغزوه 

املشني للكويت نددنا به ووقفنا الى جانب الكويت.
وذكر الريجاني ان هناك شهيدين قدمتهما إيران أثناء إرسالها فريقا 

إلطفاء النيران التي أوقدها النظام البائد في آبار النفط الكويتية.
وأكد ان إستراتيجية ايران تقوم على االستقرار في املنطقة، متسائا: 
هل دفاعنا عن حزب اهلل وحماس هو تدخل في الش����أن الداخلي ام هو 
دعم للمقاومة اإلس����امية للتصدي للعدوان الغاش����م؟ مضيفا: ولو لم 
ندعم حماس فستهيمن إسرائيل على املنطقة بأكملها، معربا عن اعتزازه 
وفخره بدعم ايران حلزب اهلل وحماس »فالدول التي تقاعس����ت يجب 

ان تلوم نفسها اليوم«.
وق����ال انه حينما دعمت إيران ح����زب اهلل تذرعت بعض الدول بأن 

سامح عبدالحفيظ ـ بشرى الزين
قال رئيس مجلس الش����ورى االيران����ي د.علي الريجاني في املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عقد في قاعة االحتف����االت الكبرى مبجلس االمة امس 
بحضور وكيل الشعبة البرملانية ورئيس بعثة الشرف املرافقة النائب 
مبارك اخلرين����ج ان زيارته للكويت متت بدعوة م����ن صديقه العزيز 
رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي شاكرا اياه على هذه الدعوة وكرم 

الضيافة وحسن الوفادة.
وبني الريجاني انه انتهز هذه الزيارة للجارة الكويت لتعزيز العاقات 
بني البرملانني الكويتي وااليراني، مشيرا الى ان املباحثات كانت مفيدة 
مع اعضاء مجلس االمة وأسفرت عن تشكيل جلنة للصداقة الكويتية � 
االيرانية وذلك لتعزيز احلوار الثنائي والتشاور وتقرر كذلك ان يكون 

للمجلسني دعم للتبادل التجاري بني البلدين.
واض����اف الريجاني ان مباحثاته مع اجلانب الكويتي تناولت جميع 
املجاالت االقتصادية والسياسية والتجارية وكذلك القضايا احلساسة 
على الس����احة االقليمية والدولية والعاملية، مشيرا الى ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واثناء زيارته إليران قبل فترة تناول 

العوائق التي حتول دون تعزيز التبادل االقتصادي بني البلدين.

عالقات راسخة

وأكد ان الكويت دولة مهمة وتتمتع بعاقات راس����خة ومتجذرة مع 
ايران، موضحا ان التعاون بني البلدين يساهم في تعزيز استقرار وأمن 

املنطقة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة.
وأجاب الريجاني عن سؤال حول القضايا التي مت بحثها اثناء الزيارة 
وكذلك القضايا املدرجة على جدول اعمال الزيارة كاملخدرات ونقل املياه 
بقول����ه ان هناك فرصا متعددة للتبادل االقتصادي بني البلدين، كما ان 
االس����تثمارات متاحة للتجار الكويتيني في ايران، مبينا ان ايران قدمت 
تسهيات في هذا الشأن وبإمكان التجار الكويتيني ممارسة استثماراتهم 
في ايران من خال انشاء ش����ركات، مؤكدا ان البعض منهم باشر فعا 

هذا النشاط.
وق����ال ان التجار االيرانيني ايضا حاضرون ف����ي الكويت منذ القدم 
ونشاطهم ملموس ولذلك فقد تقرر خال املباحثات ان يكون هناك اجتماع 
لغرفتي التجارة والصناعة في البلدين وأال ينحصر التعاون بينهما في 

نقاط ضيقة، متداركا: بل يكون هناك نشاط اوسع.
وأوضح الريجاني ان مش����روع نقل املياه والغاز مت بحثه وتداوله 
خال الزي����ارة اما فيما يتعلق باجلرف الق����اري فاملباحثات متواصلة 

وأكدت على ذلك زيارة رئيس الوزراء الى ايران.
وأكد الريجاني ان قضية الدميوقراطية في إيران أمر جدي وجتدون 
هناك رأيا ورأيا آخر وبش����كل فاعل، مبينا ان اخلافات تصل الى قمتها 
خال فترة االنتخابات الرئاسية وهذا شيء طبيعي إال انه غير طبيعي او 
شيء عجيب عند بعض الدول التي تعاني ركودا وخموال سياسيني مدلا 

على ذلك بأن هناك رئيسا جلمهورية ما يحكم الباد ملدة 3 عقود.
وأشار الى ان هناك تناقضا بني ما تبثه القنوات الفضائية والواقع 
السياسي احلالي في إيران، مبينا ان بعض الفضائيات حتاول تضخيم 

وتهويل األحداث في إيران مؤكدا ان هذا ال يغير من الواقع.
وقال الريجاني: ان هناك بعض الدول لها خطط ومش����اريع وال شك 

الكويت دولة مهمة وعالقاتنا راسخة ونساهم معًا في استتباب األمن  بالمنطقة إذا لم ندعم »حزب اهلل« و»حركة حماس« ستفقدون األمن حتى في بالدكم 

الريجاني من مجلس األمة: كونوا على يقين بأن أميركا لن تجرؤ على االعتداء علينا

جانب من احلاضرات علي الريجاني متحدثا في مؤمتره الصحافي أمس ويبدو إلى جانبه مبارك اخلرينج والسفير االيراني واملترجم

خمول وركود سياسي
وفي تعليقه حول اخلافات التي تلت 
االنتخابات الرئاسية االيرانية بني املرشحني، 
قال د.علي الريجاني ان مسألة الدميوقراطية 
امر جدي لذل����ك جند الرأي والرأي اآلخر، 
مشيرا الى ان هذا االمر مستغرب لدى الدول 
التي يطالها خمول وركود سياسي، الفتا الى 
ان الواقع احلالي يناقض ما تتداوله وسائل 
االعام االجنبية، مؤكدا ان كل من يحترم 

القانون يحظى بحقوقه دون متييز.

وجه النائب د.وليد الطبطبائي س����ؤاال لوزير املواصات ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري بشأن الشركة الكويتية 

خلدمات الطيران.
وتساءل د.الطبطبائي: ما السبب في ترقية وتعيني العضو املنتدب 
املدي����ر العام املوظف خ.د الى وظيفة رئي����س مجلس ادارة والعضو 
املنت����دب في نوفمبر 2008 في الوقت الذي كانت نيابة االموال العامة 
تعمل على التحقيق في القضية رقم 888 لسنة 2008 حصر اموال عامة 
واملقيدة برقم 233 لس����نة 2008 جنايات املباحث اجلنائية والواردة 
بالش����كوى املقدمة بتاريخ 2008/4/13 ال����ى النائب العام عما تضمنه 
تقرير ديوان احملاس����بة من مخالفات ضد بعض العاملني في الشركة 
الكويتية خلدمات الطيران )كاسكو( ومنهم املوظف خ.د مع تزويدي 
بصورة من جميع مستندات الترقية، طالبا تزويده باملستند الذي يثبت 
علم الش����ركة قبل ترقية وتعيني العضو املنتدب املدير العام املوظف 
خ.د ال����ى وظيفة رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب بالتحقيقات 
التي جتريها النيابة في الشكوى املؤرخة في 2008/4/13 مع تزويدي 
بصورة من هذا املستند وهو كتاب اجلهة القانونية بالشركة واخلاص 
بتسرب مستندات الشركة للموظف الذي استخدمها بالشكوى املرفوعة 
منه الى النيابة ضد الش����ركة ومدى مخالفة القرار االداري عندما مت 
استثناء العضو املنتدب املدير العام املوظف خ.د وصرفت له مكافأة 
نهاية اخلدمة بتاريخ 2000/12/13 بالكامل وبواقع 92.646/349 دينارا 
على الرغم من انه وبعد 9 س����نوات من صرفها مازال على رأس عمله 
حتى تاريخه مع تزويدي بجميع مستندات االستثناء والصرف بجميع 
التعديات التي متت على هذا القرار وتزويدي كذلك بجميع تفاصيل 
احلاالت واس����ماء ومسميات املوظفني الذين صرفت لهم مكافأة نهاية 
اخلدم����ة وهم على رأس عملهم ومت التعامل معهم بالطريقة ذاتها مع 

ذكر االسباب.
وقال: منى الى علمي ان ش����ركة كاسكو عملت وفي حاالت عديدة 
على سداد مبالغ مالية متنوعة ومنها صرف رواتب موظفني لفترات 
زمنية مختلفة لم يعملوا بها في الشركة، لذا يرجى افادتي وتزويدي 
بتفاصيل تلك املبالغ واسبابها وبكل القرارات واللوائح املنظمة لذلك 

وبكل مستندات احلاالت اآلتية:
احلالة االولى: متت مع مدير الدائرة املالية الس����ابق في الش����ركة 
املوظف الدكتور ج.ف رقم التوظيف 62428، حيث مت س����داد رواتبه 

لفترة طويلة كان فيها معفى من العمل او الدوام.
احلالة الثانية: متت مع مساعد املدير العام للشؤون املالية واالدارية 
الس����ابق في الش����ركة املوظف )ف.س.م( رقم التوظيف 50515 حيث 
مت س����داد كامل رواتبه ع����ن فترة وقفه عن العمل بس����بب خضوعه 
لتحقيقات النيابة العامة وعن فترة محاكمته التي انتهت بانتهاء خدمته 
باالستقالة كونه ادين بحكم جنائي وكذلك سداد رواتبه لفترة طويلة 
ملا بعد ص����دور حكم االدانة بجرمية جنائية بتهريب خمور على منت 
رحلة اخلطوط اجلوية الكويتية القادمة من القاهرة مستغا مركزه 

الوظيفي الرتكاب اجلرم.
واضاف: تلقيت ايضا معلومات وش����كاوى ع����ن حاالت من عدم 
املساواة بني املوظفني والتآمر عليهم لفصلهم وحرمانهم من حقوقهم 

ومنها احلاالت التالية:
احلالة االولى: يرجى تزويدي بجميع املستندات وافادتي عن كامل 
التفاصيل التي متت مع خبير صيانة املباني واملنش����آت في الشركة 
املوظف ع.أ بناء على تدخل وتوصية من وزير املواصات الس����ابق 
د.اسماعيل الشطي بخصوص التظلم املقدم له من املوظف ع.أ وطلبه 

الغاء قرار فصل تأديبي واعادته للعمل في الشركة.

سالم النمالن مبارك الوعالن

الطبطبائي يسأل البصيري عن »مسلسل« اإلساءة
 لموظفي وأعمال وأموال الشركة الكويتية لخدمات الطيران

النمالن: ما إجراءات »الداخلية« 
لضبط األمن في المناطق السكنية؟

الوعالن: للمجلس الحق في عقد 
الجلسات دون حضور الحكومة

ألي سلطة منها النزول عن كل او 
بعض اختصاصها املنصوص عليه 
في الدستور وهذا دليل قاطع على 
عدم اش����تراط حضور احلكومة، 
كما تن����ص املادة 116 ان يس����مع 
الوزراء والوزراء  رئيس مجلس 
في مجلس االمة كلما طلبوا الكام، 
ولهم ان يستعينوا مبن يريدون 
من كبار املوظفني او ينيبوهم عنهم 
وللمجلس ان يطلب حضور الوزير 
املختص عند مناقشة أمر يتعلق 

بوزارته.

التي تعرضت لها  ذلك، احلوادث 
مؤسسات الدولة من اعتداءات من 
قبل آخرين مع بيان االجراءات التي 
متت ملعاقبة املعتدين واالجراءات 
الظاهرة  املتخذة للحد من ه����ذه 
الدخيلة عل����ى املجتمع الكويتي، 
ونظرا لتزايد ظاهرة التسكع في 
األسواق وبني املنازل واملساحات 
املنزلية والتي حتولت الى مشكلة 
تؤرق السكان داخل املناطق السكنية 
ما االجراءات املتخذة للحد من هذه 

الظاهرة؟

ق����ال النائب مب����ارك الوعان 
ان املجل����س ليس جلنة من جلان 
احلكوم����ة حتى يتقي����د بحضور 
احلكومة من عدمه وتعطل اعماله 
وهذا التفس����ير احلكومي للمواد 
وتغيي����ب املجلس بس����بب عدم 
حضورها غير دقيق وال يقوم على 
رأي قانوني ودستوري، مبينا ان 
الدستورية واضح  املواد  تفسير 
ويسمح للمجلس باالنعقاد دون 

حضور احلكومة.
وأض����اف الوعان انه ال حجة 
لنا للتفسير بقضية النظام حيث 
وضعت القواعد الدستورية لتنظم 
عمل املجلس مبعنى التزام احلكومة 
باحلضور باعتباره واجبا سياسيا 
وبالتالي فإن جدول اعمال مجلس 
االم����ة وآرائه اصبح����ت مرهونة 
بحضور احلكوم����ة وبالتالي فإن 
اعمال املجلس والرقابة والتشريع 
يجب ان تخضع باملوافقة املسبقة 
للحكومة وهذا اخ����ال بالقواعد 
الدستورية املقررة مبينا ان املادة 
50 تؤكد ان يقوم نظام احلكم على 
اساس فصل السلطات مع تعاونها 
وفقا ألحكام الدستور، وال يجوز 

وجه النائب سالم النمان سؤاال 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
أك����د فيه انه ف����ي اآلونة االخيرة 
وخاصة اثناء االجازات الصيفية 
كثرت احلوادث االمنية من سرقات 
ومشاجرات وتخريب للممتلكات 
العام����ة واخلاصة وللدور الكبير 
الذي يجب ان تق����وم به االجهزة 
االمنية من حفظ للنفوس واألموال 
واملمتلكات ونظرا للظواهر الدخيلة 
على املجتمع من تس����كع وزيادة 
ف����ي االنحراف في األس����واق بني 
املواطنني  الشباب واألفراد سواء 
او الوافدين، مما سبب الكثير من 
القل����ق واخلوف ل����دى املواطنني 
على ممتلكاتهم، وطالب بتزويده 
باالجراءات التي اتخذتها االجهزة 
االمني����ة لضبط احلال����ة االمنية 
للمناطق السكنية من املنحرفني 
واملتسكعني داخل املناطق السكنية 
واألسواق، واالجراءات التي قامت 
بها الوزارة حلفظ املؤسسات العامة 
من التخريب والتشويه، واحلوادث 
التي تع����رض لها رجال األمن من 
اعتداءات من قبل افراد آخرين مع 
بيان االج����راءات التي متت حيال 

)متين غوزال(


