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بغداد تقرر حل شركة الخطوط الجوية العراقية
والبصيري يردّ: سنالحق المسؤول ولن نتنازل عن ديوننا

في داخل وخ����ارج البالد بعد 
يوم واحد من إعالن احلكومة 
العراقية تصفية الشركة جراء 
املالحق����ات القضائي����ة الت����ي 
تفرضها الس����لطات القضائية 

الكويتية عليها. 
وذك���ر املوق���ع اإللكتروني 
لش���ركة اخلط���وط اجلوي���ة 
العراقي���ة أن الرحالت القادمة 
الدولي لليوم  إلى مطار بغداد 
)أمس األربعاء( ستكون قادمة 
من القاه���رة وعمان والبصرة 
وبيروت واربيل وأس���طنبول 
ودبي والنج���ف وطهران فيما 
ستكون رحالت املغادرة إلى كل 
من النجف واربيل واسطنبول 
والبصرة وطهران ودبي وبيروت 

وعمان.
من جان���ب آخر أعلن كفاح 
العام للخطوط  املدير  حس���ن 
اجلوي���ة العراقية انه مت أمس 
»إيقاف الرح���الت اجلوية إلى 
لندن وس���توكهولم بس���بب 
املالحقات واإلجراءات القضائية 

الكويتية«.
وأضاف أن »موظفي الشركة 
ميارس���ون مهام عملهم بشكل 

طبيعي«.
وق���ال حس���ن: »مت وق���ف 
الرحالت اجلوية إلى لندن اثر 
دعوى قضائية أقامتها السلطات 
الكويتية ومتكنت مبوجبها من 
مضايقة الطائرة في اول رحلة 
من بغداد إلى لندن منذ اكثر من 

20 عاما«.
ه���ذا وأمل���ح وزي���ر النقل 
العراقي عامر عبداجلبار إلى أن 
اخلطوط اجلوية العراقية رمبا 
تعلن إفالسها بسبب املطالبات 

الكويتية بالتعويضات.
وقال عبداجلبار في تصريح 
لراديو »سوا« األميركي امس إن 
هذا القرار ينسجم مع القانون 
ال���وزارة رمبا  العراق���ي وان 
ستضطر إليه رغم عدم رغبتها 

في اتخاذه.
العراقي  الوزي���ر  وأش���ار 
الرحالت  إلى احتمال توق���ف 
اجلوية العراقية إلى أوروبا إذا 
أصرت الكوي���ت على موقفها، 
مس���تبعدا الدخ���ول في حوار 
جديد م���ع الكويت بخصوص 

التعويضات

ب���� »الس���لوك التصعي���دي 
واالستفزازي من قبل السلطات 
الكويتية وإصرارها على مالحقة 
العراقيني ومضايقتهم حيثما 
حاولوا فت���ح ناف���ذة جديدة 
لالنفتاح على العالم واخلروج 
من املعاناة التي يعيشونها منذ 

عدة عقود«.
وهناك حكم على الشركة التي 
متلكها الدول���ة العراقية بدفع 
اكثر من مليار دوالر لنظيرتها 
الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة 
اثناء االحتالل العراقي للكويت 
ع���ام 1990 بحس���ب ملخص 

للقضية.
الع���راق يق���ول ان 3  لكن 
طائ���رات دم���رت بفعل قصف 
قوات التحال���ف الدولي بينما 
كانت جاثمة في مطار املوصل 
الى  في حني غادرت األخريات 
طهران التي أعادتهن الى الكويت، 
ويعترض باستمرار على احلكم 

رافضا الدفع.
ق���ال قصي  م���ن جهت���ه، 
السامرائي املسؤول السابق في 
اخلطوط اجلوية »لقد صدمت 
لدى سماعي اخلبر الن هذا قرار 
خاطئ فالشركة ليست ملكا ألحد 

حتى يلغيها«.
الذي  الس���امرائي  واضاف 
عمل طوال 22 عاما في اخلطوط 
اجلوية، ان »ه���ذا قرار خاطئ 
اعتقد ان من األفضل دفع املبالغ 
الى الكويت بدال من منع الطيران 

في األجواء العراقية«.
لكن شركة اخلطوط اجلوية 
العراقية أعلنت أنها ستواصل 
رحالتها عبر مطار بغداد الدولي 

ألبناء اجلاليتني العراقيتني في 
كل من بريطانيا والسويد عن 
توقف رحالت اخلطوط اجلوية 
العراقية لظروف قاهرة نتجت 
الكويتي األخير  التصعيد  عن 
البريطاني  القضاء  ومن خالل 
ال���ذي قام مبضايق���ة رحالت 
»العراقية« حتى وصل األمر آخر 
املطاف باألشقاء الكويتيني الى 
منع جتهيز طائراتنا بالوقود 

والطعام«.
الطائ���رة خالل  وتتوق���ف 
رحلتها في مدينة ماملو السويدية 

ايضا.
وأعلن���ت وزارة النق���ل ان 
السلطات القضائية البريطانية 
احتجزت الطائرة العراقية التي 
اواخر  قامت بالرحل���ة االولى 
ابريل املاضي بس���بب دعوى 

كويتية.
واضافت ان »الرحلة انطلقت 
بطائرة مس���تأجرة من احدى 
الس���ويدية وعند  الش���ركات 
وصوله���ا الى مط���ار غاتويك 
قام محامي السلطات الكويتية 
مبحاولة حجزها لكنه فشل ألنها 

مملوكة لشركة سويدية«.
ان »الس���لطات  واضاف���ت 
الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت 
دعوى على الشركة البريطانية 
املتعاقدة مع اخلطوط العراقية 
واتخ���ذت اج���راء تصعيدي���ا 
باستصدار قرار من السلطات 
البريطانية ملنع سفر مدير عام 
اخلطوط املوجود في لندن ومت 
سحب جواز س���فره بانتظار 

اجراءات قضائية«.
وانتقدت الوزارة ما أسمته 

ق���ررت  أ.ف.پ:   � بغ���داد 
احلكومة العراقية حل ش���ركة 
اخلطوط اجلوية الوطنية جتنبا 
ملا أسمته »مضايقات« من جانب 
الكويت التي رفعت دعوى في 
بريطانيا الحتجاز طائرة قامت 
بأول رحلة ب���ني بغداد ولندن 

منذ 20 عاما.
وقال عقي���ل كوثر املتحدث 
باس���م وزارة النق���ل لوكال���ة 
فران���س ب���رس ان »مجل���س 
الوزراء قرر في جلس���ته امس 
إلغاء شركة اخلطوط اجلوية 
العراقية والسبب هو مضايقات 
الش���ركة  كثيرة تعرضت لها 
من أط���راف كويتية بينها منع 
طائ���رات اخلطوط اجلوية من 
التزود بالوق���ود والطعام في 

املطارات«.
واضاف »كوزارة نحن ملزمون 
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رغم 

رفضنا حل الشركة«.
وتاب���ع ان »وزارتنا تطالب 
القطاع  بتشكيل ش���ركات من 
اخلاص والع���ام لتتولى مهام 
شركة اخلطوط اجلوية بشكل 

تدريجي«.
إلى ذلك أكد وزير املواصالت 
الدولة لشئون مجلس  ووزير 
األمة د. محمد البصيري مالحقة 
املسؤول عن تصفية اخلطوط 
العراقية قائاًل: لن نتنازل عن 

ديوننا.
م���ن جانب���ه وص���ف أحد 
محام���ي مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة اإلج���راء 
األخير الذي قامت به اخلطوط 
اجلوي���ة العراقية ب� »التكتيك 

الساخر«.
وأضاف احملامي في تصريح 
لوكالة »اسوش���يتدبرس« ان 
»الكويتية« ستحّمل احلكومة 
العراقي���ة مس���ؤولية الديون 
واملتطلبات املتعلقة باخلطوط 

اجلوية العراقية.
وكان مدير اخلطوط اجلوية 
كفاح حسن جبار أعلن أول من 
امس وقف الرحالت الى لندن اثر 
دعوى أقامتها الكويت ومتكنت 
مبوجبها من »مضايقة« الطائرة 
في اول رحلة بني بغداد ولندن 

منذ 20 عاما.
وأضاف »يؤسفنا ان نعلن 

بسبب ما أسمته »مضايقات من جانب السلطات الكويتية«

صورة أرشيفية إلحدى طائرات »اخلطوط العراقية« في مطار بغداد الدولي

األمير شكر بري: تعميق الروابط األخوية مع لبنان

»حقوق اإلنسان« ترفض الرقابة على »البالك بيري«
أصدرت اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان بيانا قالت فيه: 
ان الصحف احمللية نش���رت 
مؤخرا انباء حول اجتماع ضم 
مسؤولني من وزارتي الداخلية 
واملواصالت مع ممثلي الشركات 
املقدم���ة خلدمات  اخلاص���ة 
االنترن���ت ملناقش���ة إمكانية 
فرض رقابة على خدمات اجهزة 
)البالك بيري( مبررين ذلك مبا 
اسموه الدواعي االمنية ودور 

هذه الوسيلة في بث االشاعات 
التي تساعد على االضرار باألمن 
العام. واضاف البيان اذا صحت 
ه���ذه األنباء، ف���إن اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان تؤكد 
على موقفها املبدئي والثابت من 
رفضها ألي رقابة على احلريات 
التي كفلها الدستور الكويتي 
واملواثي���ق العاملي���ة حلقوق 

االنسان.
وترى اجلمعية ان املطلوب 

في هذا الوقت الذي تتطور فيه 
النظم االلكترونية وخدماتها 
بش���كل س���ريع جدا ان يتم 
التفكير في تشريع يساهم في 
تيسير االستخدامات التجارية 
لها، ويكفل في األساس احلريات 
األساسية املستندة الى نصوص 
الدس���تور وحتديدا املادة 37 
املتعلق���ة بحري���ة الصحافة 
والنش���ر، واملادة 39 اخلاصة 

بحرية املراسالت وسريتها.

بيروت: أبرق صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
شاكرا احلفاوة التي لقيها خالل زيارته إلى لبنان، 
مؤكدا على كل ما من شأنه دعم وتعزيز العالقات 
والتعاون املشترك بني بلدينا الشقيقني في اطار 
ما يجمعهم���ا من عالقات حميمة وروابط اخوية 
راسخة، ومبا يعود باخلير والنفع على البلدين 
الش���قيقني ويحقق مصاحلهما املشتركة مقدرين 
كثيرا ما حظينا به من حفاوة وكرم ضيافة وحسن 

استقبال كان له اطيب األثر في نفوسنا.
إلى ذلك غادر البالد ظهر أمس الرئيس د.ارنست 
باس كوروما رئيس جمهورية سيراليون الصديقة 
والوفد املرافق له بعد زيارة رسمية للبالد استغرقت 
ثالثة ايام اجرى خاللها مباحثات رسمية مع صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وكان عل����ى رأس مودعي����ه على أرض املطار 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
شؤون الديوان االميري باإلنابة الشيخ علي اجلراح 
وكب����ار القادة في اجليش والش����رطة واحلرس 

الوطني.
إلى ذلك بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميخائيل 
ساكاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة 
عبر فيها س����موه عن خالص تهانيه مبناس����بة 
العيد الوطن����ي لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو ودّع رئيس سيراليون

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مودعا رئيس سيراليون

»الخارجية« تدعو الراغبين في االصطياف إلى أخذ الحيطة
تلقى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزي���ر اخلارجية 
الش���يخ خالد بن  البحريني 
أحمد بن محمد آل خليفة تتعلق 
بآخر التطورات السياسية على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
والقضاي���ا مح���ل االهتم���ام 

املشترك.
كما تلقى الش���يخ د.محمد 
الصب���اح رس���الة مماثلة من 
وزير اخلارجية املصري أحمد 

أبوالغيط.

وتلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح أيضا رسالة 
خطية من وزي���ر اخلارجية 
السلوڤيني صامويل زبوغار 
تتعلق بالعالقات بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.
إل���ى ذل���ك، دع���ت وزارة 
الراغبني  املواطنني  اخلارجية 
في االصطياف خارج البالد الى 
اتباع عدد من التعليمات التي 
من شأنها ان تضمن سفرا آمنا 

من دون أي مشاكل.
وقال مدير اإلدارة القنصلية 

في ال���وزارة حمود الروضان 
ل� »كون���ا« ان���ه يتعني على 
ف���ي  الراغب���ني  املواطن���ني 
الس���فر أخذ احليطة واحلذر 
واالستمتاع بوقتهم مبنأى عن 
املشاكل، مؤكدا ضرورة التقيد 
بالقوانني والتعليمات اخلاصة 
بتلك البل���دان والتعرف على 
أنظمتها املعمول بها تفاديا ألي 
اشكاالت تعتري املواطن حتى 
ال يقع حتت طائلة املس���ائلة 

القانونية.
وش���دد الروض���ان عل���ى 
التأكي���د على حجز  ضرورة 

الفنادق بوقت كاف الس���يما 
بالنسبة للعائالت التي لديها 
اطفال الى جانب اهمية حجز 
أماكن الطائرة لتأمني العودة 

الى البالد.
وأوضح ان مراعاة تعليمات 
وقوانني اجلمارك في كل بلد هو 
أمر مهم وعادة ما يتم توزيع 
تعليمات بهذا اخلصوص عن 
طريق مكاتب السفر والسياحة 
لالس���تدالل عل���ى األش���ياء 
املسموح بدخولها او األشياء 
غير املرغوب في اصطحابها 

للبلد املضيف.

محمد الصباح تلقى رسائل من نظرائه في مصر والبحرين وسلوڤينيا

الشيخ د.محمد الصباح

الصانع: اعتماد كلمة »غير كويتي« 
خطوة جادة لحل مشكلة البدون

أكد أنه عالمة مضيئة في تاريخ الحريات الكويتي

ص���رح احملام���ي رياض 
الصانع بأن ما اتخذه مجلس 
الوزراء باألمس والذي اعتمد 
في���ه كلم���ة »غي���ر كويتي« 
وتدوينها في خانة جنس���ية 
أم أبناء الكويتيني املتزوجني 
من فئة املقيمات بصورة غير 
قانونية في ش���هادات ميالد 
وعقود زواج األبناء الكويتيني 
خطوة جادة من احلكومة ويؤكد 
س���عة صدر القيادة الوطنية 
في التمهيد العملي حلل هذه 
املش���كلة والدفع نحو تفريغ 
االحتقان القائم فنجدد األمل في 
ان أصحاب هذه الفئة من غير 
محددي اجلنسية سيصبحون 
يوما م���ا مواطنني لهم نفس 
احلقوق وعليهم واجبات نحو 

هذا الوطن.
وأش����ار الصان����ع الى ان 
التاري����خ ل����ن ينس����ى هذه 
القرارات في  اللحظات وهذه 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والتي ساهمت بشكل 
كبير في التخلص من الفروق 

االجتماعي����ة الت����ي أوجدتها 
التاريخي����ة ولعل  املواق����ف 
القوي بني املجتمع  االرتباط 
ف����ي زواج  الواح����د متث����ل 
الكويتيني من أبناء فئة غير 
محددي اجلنس����ية وإجناب 
أطفال كويتيني كانت مشكلتهم 
في خانة اجلنس����ية بشهادة 
امليالد وعقود الزواج واخيرا 
اتخ����ذ مجلس ال����وزراء هذا 
القرار، وبني ان هذه اخلطوات 
هي في األصل مكملة للقرارات 
التي اتخذتها جلنة ش����ؤون 
البرملانية اخيرا بشأن  املرأة 
احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة الكويتية املتزوجة من 
فئة غير محددي اجلنسية وقد 
أعطتها حق الرعاية السكنية 
والقرض اإلسكاني الى جانب 
حق األبناء في مجانية التعليم 
والرعاية الصحية، وصرح بأن 
هذا احلراك السياس����ي الذي 
تشهده البالد هو عالمة مضيئة 
الكويتي  في تاريخ احلريات 
والذي يفتخر به كل مواطن 

على أرض هذا الوطن.

د.سعاد الطراروة

كشفت املستشارة القانونية في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
د.سعاد الطراروة أمس عن وجود 
توجه حكومي النشاء محفظة مالية 
بقيمة 500 مليون دينار من اجل 
توفير حق الرعاية االسكانية للمرأة 
الكويتية للفئات التي ال يش���ملها 
الرعاية السكنية. وابلغت  قانون 
الطراروة التي تعمل كذلك مستشارة 
جلنة شؤون املرأة مبجلس االمة 
»كون���ا« ان احملفظة التي تتبناها 
املؤسسة مع بنك التسليف واالدخار 
ستعالج حاالت املطلقات واالرامل 
الكويتيات.  املتزوجات من  وغير 
واضافت ان احملفظة تشمل ايضا 
املتزوجات  الكويتي���ات  ح���االت 
واالرامل واملطلقات من غير الكويتي 
موضحة ان هذا التوجه مت عرضه 
في جلنة ش���ؤون املرأة مبجلس 
االمة ولقي قبوال منها خاصة انه 
يلتقي مع الكثي���ر من املقترحات 
التي قدمها بعض اعضاء املجلس. 
واوضح���ت ان احلل املقدم ضمن 
التوجه احلكومي هو توفير مساكن 
مبختلف محافظات الكويت لتلك 
احلاالت من خ���الل امتالك الدولة 
او اس���تئجار عقارات في مناطق 

س���تتولى ادارة اس���تثمار اموال 
احملفظة وهي التي ستلتزم بتوفير 
املبالغ املالية للبنك من اجل حتقيق 
اغراض احملفظة. واكدت الطراروة 
ان هذا التوجه ميثل افضل احللول 
ملعاجلة اوضاع الكويتيات الالتي 
ال يتمتعن بحق الرعاية السكنية 
مضيفة ان نائ���ب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش���ؤون 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
يولي اهتماما كبيرا بحل اوضاع 
الكويتيات النهاء تلك املشكلة التي 
تواجههن. واشارت الى وجود تقبل 
كبير م���ن عدد من اعضاء مجلس 
االم���ة لهذا التوجه النه ميثل حال 
عادال واقل كلفة على الدولة الفتة 
الى وجود بعض املقترحات التي من 
الصعب تطبيقها وال تعالج جذور 
املشكلة مثل اعطاء بدل ايجار او 
انشاء صندوق مالي لتمكني املرأة 

من شراء السكن.
واوضحت ان مقترح بدل االيجار 
ال يعالج املشكلة النه يقدم مقابال 
ماليا فقط للحصول على ايجار وهذا 
مكلف على الدولة من جهة وعلى 

املواطنة من جهة اخرى.

اس���تثمارية على ش���كل عمارات 
سكنية متكن الدولة من خاللها املرأة 
الكويتية من احلصول على السكن 
املناسب لها. وبينت الطراروة ان 
بنك التسليف واالدخار هو الذي 
انش���اء محفظة متويل  سيتولى 
س���كن املرأة الكويتية مضيفة ان 
مدة احملفظة 25 عاما قابلة للتجديد 
بقرار من مجلس الوزراء. وافادت 
بأن احملفظة س���يتم توفيرها من 
االحتياطي العام للدولة وتقدميها 
دفعة واحدة من قبل وزارة املالية 
موضحة ان الهيئة العامة لالستثمار 

محفظة مالية حكومية بقيمة 500 مليون دينار
لتوفير سكن للمرأة الكويتية


