
االحد  26  سبتمبر  2010   5مجلس األمة

سعدون حماد مبارك اخلرينج د.فيصل املسلم مرزوق الغامن

المسلم: نقول لألحزاب العراقية كفى دجالً فالحدود رَسّمت دولياً

الخرينج: أين دور الخارجية الكويتية من جعجعة األحزاب العراقية؟ .. وترسيم الحدود انتهى دوليًا

الغانم: صيانة العالمات الحدودية بين الكويت والعراق تنفيذ 
لقرارات أممية والبرلمان العراقي ال يملك حق تعديل القرارات الدولية

حم�اد: ما أثارت�ه األحزاب العراقي�ة تجاه العالم�ات الحدودي�ة »قرقعة« هدفها تكس�ب انتخابي وتحريض وشوش�رة

عاشور يطالب بإلغاء لجنة الرقابة ويحّذر من الرضوخ للمتشددين

المال: منع بعض الكتب يعد مساسًا بالدستور وتعسفًا رقابيًا

وفد برلماني يزور كندا لتدعيم عالقات الصداقة بين البلدين

يقوم وفد جلنة الصداقة البرملانية الكويتية الكندية 
برئاسة النائبة د.معصومة املبارك وعضوية النائبات 
د.سلوى اجلسار ود.اسيل العوضي ود.روال دشتى 
والنائب فيصل الدويسان بزيارة كندا في الفترة من 

27 الى 30 سبتمبر اجلاري.
واعرب سفيرنا لدى كندا علي السماك عن سعادته 

به����ذه الزيارة التي تأتي تتويج����ا لعالقات الصداقة 
القائمة بني دولة الكويت وكندا التي لها مواقف مشرفة 
بتأييده����ا قرارات الش����رعية الدولية ومجلس االمن 
الدولي وارس����الها قوات للمشاركة في حترير دولة 

الكويت عام 1990.
واش����ار في تصريح ل� »كونا« الى ان هذه الزيارة 

تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العالقات الكويتية - 
الكندية تطورا ملحوظا في السنوات االخيرة وذلك من 
خالل الزيارات املتبادلة بني مسؤولي كال البلدين حيث 
قام كل م����ن وزيري التجارة احمد الهارون والصحة 
د.هالل الساير بزيارة العاصمة الكندية اوتاوا خالل 

العام املنصرم وبداية العام احلالي.

شن النائب صالح املال هجوما 
عنيفا عل����ى وزارة االعالم، متهما 
اياها ب� »التعسف الرقابي، والتطرف 
الفك����ري، ومخالفة بع����ض مواد 
الدستور املبنية على حرية الرأي 
والفكر واملعتق����د«. وقال املال في 
تصري����ح صحافي: »ان منع بعض 
الكت����ب من املش����اركة في معرض 
الكوي����ت الدولي، يعتبر مساس����ا 
بالدستور، وتعديا على نصوصه، 
وحتما لن نقف وقفة املتفرج، ونحن 
نرى االس����اءة الى سمعة الكويت 
الدولية في مجال احلريات والثقافة 
والفكر، فالتضييق الذي اطبق على 
االب����داع الفكري لم يع����د مقبوال، 
خصوص����ا ان عناوين الكتب التي 
منعت ال حتتوي على اي مس����اس 
بالذات االلهية، او السيادة الوطنية، 
وعرفنا ذلك من خالل قراءات سابقة«. 
وذكر املال: »اننا نتوس����م خيرا في 
جلنة رقابة الكتب التابعة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

الكتاب الدولي، والذي س����يقام في 
الكويت الشهر املقبل، ومن الواضح 
ان التعديالت املسيئة، والتي تزعم 
احلكومة تقدميها على قانون املرئي 
واملسموع، والتي اعلن عنها وزير 
االعالم، الح����ت في االفق بوادرها، 
وال ريب ان التضييق على احلريات 
يضع احلكومة في الدائرة املتجاوزة 
للدستور«. وافاد املال: »بأن الباب 
الثالث من الدستور خصص لالعتناء 
باحلريات واحلق����وق والواجبات 
العامة، وحتديدا املادة 35 التي تنص 
على ان حرية االعتقاد مطلقة، واملادة 
36 والتي تكفل حرية الرأي والبحث 
العلمي، وتصون حق االنسان في 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول او 
الكتابة او غيرهما، واملادة 37 التي 
تضمن حرية الصحافة والطباعة 
والنشر«. من جانبه طالب النائب 
صالح عاشور وزير االعالم بعدم 
التش����دد في منع الكت����ب الفكرية 
والثقافية التي حتوي افكارا متنوعة 

وجديدة خصوصا اننا نعيش في 
عصر االنفتاح والتعددية والبد لنا 
من مواكبة هذا االنفتاح على الفكر 
اآلخر. واضاف عاشور اننا نطالب 
وزير االعالم بإلغاء جلنة الرقابة على 
الكتب لعدم احلاجة لها في هذا الوقت 
وال نحتاج الى قيمني ورقباء على 
ثقافة الناس وما يقرأون واحلجر 
الفكري عليهم. وحذر عاشور من 
الرضوخ للمتش����ددين واصحاب 
الفكر االحادي والذين يعيش����ون 
»خارج نطاق التغطية« ويرغبون 
في مصادرة حقوق الناس في االطالع 
على الثقافة والفكر اآلخر خصوصا 
املتعلق بقضايا الرأي والفكر. وشدد 
عاشور حرصه على أال يدرج اسم 
الكويت ضمن الدول املقيدة للحريات 
خصوصا حرية الفكر والرأي، قائال 
البد من افساح املجال جلميع اآلراء 
واالفكار، والقارئ لديه القدرة على 
الرقاب����ة الذاتي����ة ومييز بني الغث 

والسمني.

انها تضم ش����خصيات  خصوصا 
ثقافية بارزة، نأمل عدم خضوعها 
للضغوطات التي متارس ضدها، ومن 
غير املعقول ان تنغمس حرية الفكر 
بحسابات سياسية، وتصل سمعة 
الكوي����ت الثقافية الى احلضيض، 
وينهار املجد الذي شيد على مدى 

العقود املاضية، وتتحول معارض 
الكتاب الى معارض تختص بكتب 
اجلنس والطبخ والشعوذة وتفسير 
االحالم«. واعلن املال: »عن توجيه 
س����ؤال برملاني الى وزير االعالم، 
خالل االيام القليلة املقبلة بش����أن 
الكتب في معرض  مشاركة بعض 

صالح عاشور

فيصل الدويساند.روال دشتى 

صالح املال

د.اسيل العوضي د.سلوى اجلسارد.معصومة املبارك

علي الدقباسي أثناء حديثه لـ»كونا«مخلد العازمي متحدثاً للزميل عماد العسكر

ضمن مشاركتهم في أعمال البرلمان العربي االنتقالي في دمشق

برلمانيون كويتيون يدعون إلى تعزيز
 دور المرأة العربية وإعطائها جميع حقوقها

أكد اعضاء الش����عبة البرملانية في مجلس االمة 
اهمية ندوة »وضع املرأة في الدساتير والتشريعات 
العربية« التي ينظمها البرملان العربي االنتقالي حاليا 
في دمش����ق حتت ش����عار »دور البرملان العربي في 

تطوير وتوحيد التشريعات لتمكني املرأة«.
وش����دد االعضاء في تصريحات ل� »كونا« على 
ضرورة اعادة النظر في وضع املرأة من خالل احداث 
بعض التعديالت على التشريعات واالتفاقيات الدولية 

والدساتير والتشريعات العربية.
وأش����اروا الى انهم ش����اركوا في أنشطة الندوة 
وناقشوا اوراق العمل املقدمة للندوة التي اسهمت في 
اثراء النقاش العام من قبل اعضاء البرملان العربي 
االنتقالي من السودان ومصر والبحرين وفلسطني 
واملغرب وسورية والصومال وسلطنة عمان واالمارات 

وتونس واالردن وليبيا.
وأعرب����وا عن املهم ف����ي ان تتوصل الندوة في 
خت����ام اعمالها اليوم الى عدد م����ن التوصيات التي 
تسهم في تعزيز دور املرأة ومتكينها من املشاركة 
الفعلية واجلادة مع الرجل لبناء االمة العربية في 
مختلف املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والتربوية.
وقال عضو الشعبة البرملانية مبجلس االمة النائب 
علي الدقباس����ي ان الدورة العادية الثانية للبرملان 
العربي التي س����تبدأ اعمالها يوم غد وتستمر حتى 
الثالثاء تكتس����ب اهمية كبيرة، وذلك نظرا لكثافة 
االعمال املدرجة على جدول اعمالها وتقارير اللجان 
التابع����ة للبرملان العربي، باالضافة الى االنش����طة 
املصاحبة للدورة ومنها ندوة املرأة واجتماع اجلمعية 

العامة للبرملان العربي.
واشار الدقباسي الى ان البرملان العربي االنتقالي 
س����ينظر في تقارير اللجان الدائمة له وعلى رأسها 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية واالمن 
القومي ومنها اخر تط����ورات االوضاع في دارفور 
واجلوالن احملتل واليمن والوضع النووي في الشرق 
االوسط. بدوره قال عضو الشعبة البرملانية النائب 
مرزوق الغامن ان ال����دورة الثانية العادية للبرملان 
العربي االنتقالي ستنظر في تقارير غاية في االهمية 
ومنها: احتالل ايران جلزر االمارات العربية املتحدة، 
واخر التطورات على الس����احة الفلسطينية، ومنها 
املفاوضات املباشرة واملصاحلة الفلسطينية وآخر 
املستجدات فى العراق، مشيرا الى ان هذا املوضوع 

له انعكاسات كبيرة على الوضع في الكويت.
واضاف ان البرملان العربي س����ينظر في تقرير 
التباين بني املقاومة املش����روعة ومكافحة االرهاب 
ومخاطر الس����الح النووي االس����رائيلي على االمن 
القومي العربي وعلى السلم واالمن الدوليني، باالضافة 
الى النظر في تقرير احلوار العربي - التركي املقرر 
انعقاده في الكويت نهاية العام احلالي والعمل على 
عقد حوار عربي � ايراني تش����ارك فيه كل الشعب 

البرملانية العربية.
من جهته قال عضو الش����عبة البرملانية النائب 
مخلد العازم����ي ان الوفد الكويتي سيس����اهم بكل 
فعالية بالنظر ف����ي تقارير اللجان الدائمة للبرملان 
العربي االنتقالي ومنها ما يتعلق بسبل دعم وتعزيز 
االستثمار في الوطن العربي وتنظيم منتدى عربي 
للحماية التشريعية في مش����اريع البنية التحتية 
واالمن القومي الغذائي العربي. كما سيتم بحث تنمية 
وتنشيط السياحة في الوطن العربي وتنظيم العديد 
من الندوات املتعلقة مبشاكل وآثار الفقر واحلروب 
والصراع����ات والتصحر عل����ى عاملنا العربي وعلى 
التنمية والثقافة العربية وورش����ة عمل عن االيدز 
بالتعاون م����ع البرنامج االقليمي ملقاومة االيدز في 

واجه عدد من النواب ما أثارته 
بعض األح����زاب العراقية بإعالن 
رفضها صيانة وتثبيت العالمات 
احلدودية ب����ني الكويت والعراق 
قبل عرضها على البرملان العراقي 
بالرفض القاطع معتبرين ان مثل 
ه����ذه االدعاءات ليس����ت بغريبة 
وهدفها الشوشرة من اجل التكسب 
االنتخاب����ي وال تعد كونها قرقعة 
ال فائدة منها وفي هذا االطار قال 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملاني����ة النائب مرزوق الغامن 
ان صيان����ة العالم����ات احلدودية 
بني الكويت والعراق يأتي تنفيذا 
لقرارات أممية ونتابع بقلق التعامل 

السياسي العراقي مع هذا امللف.
البرملان  ان  واض����اف نؤك����د 
العراقي ال ميلك احلق في تعديل 

او تغيير القرارات الدولية.
النائب مبارك  أكد  من جانبه، 
اخلرينج ان احل����دود الكويتية � 
انتهت رس����ميا بعد ان  العراقية 
ق����رارات دولية وضعت  صدرت 
النقاط عل����ى احلروف وال اعرف 
ما عالق����ة احلكومتني والبرملانني 
من اجلانب����ني الكويتي والعراقي 
بقضية مت انهاء جدلها في مجلس 

االمن الدولي.
ان االحزاب  واض����اف يب����دو 
العراقية غير املتفقة اتفقت على 
احلدود الكويتية العراقية بشكل 
ال يعب����ر اال عن اجلعجعة التي ال 
تسمن وال تغني من اجلوع متسائال 
اي����ن دور وزارة اخلارجي����ة من 
العبث السياس����ي اخلارجي الذي 
يحبك ويريد االنتهاك ضد سيادة 

الكويت؟
واش����ار اخلرينج باالمس كان 
وزير اخلارجية العراقي وفي اول 
يوم عيد الفط����ر املاضي يقايض 
احلكوم����ة الكويتي����ة ويعتبرها 
عيدي����ة لنا فتح ملف����ات احلدود 
التعويضات واليوم تتفق  مقابل 
االحزاب العراقية على أن القضية 
يجب ان تكون في ملعبهم وغدا اهلل 
اعلم ووزارة اخلارجية الكويتية 
صامتة وال تصرح وكأنها تطبق 
قرار مجلس اخلدمة املدنية بعدم 
التصريح اال بأوقات الدوام الرسمي 
وكأنها ادارة عالقات عامة وليست 
وزارة له����ا توج����ه يحمي حقوق 

املواطنني وسيادته؟
واوضح ان اخلارجية الكويتية 
وكأنها تطبق املثل الشعبي »كله 

متام طال عمرك« مؤكدا ان رئيس 
الوف����د الكويت����ي واعض����اءه في 
البرملان العربي املشارك حاليا في 
مؤمت����ر البرملانيني العرب عليهم 
العبث  املسؤولية في اس����تنكار 
السياسي وأمتنى ان يطلبوا اثناء 
اجتماعاتهم الرسمية من البرملانيني 
الع����رب ادانة واس����تنكار كل ما 
ميس احلدود الكويتية باعتبارها 

قضية دولية مؤكدا اخلرينج ان ما 
متارسه االحزاب العراقية والتهرب 
والتمل����ص احلكومي العراقي من 
قضية حسمت دوليا يعتبر ادانة 
لهم وكذلك هناك مسؤوليات على 
جلنة الشؤون اخلارجية ورئيسها 
في مجلس االم����ة الكويتي بعدم 
ترك االمور للحكومة دون محاسبة 

ورقابة.

واختت����م قوله: عل����ى نواب 
مجلس االمة بكل اطيافهم وكذلك 
االعالم الرسمي والشعبي التكاتف 
والتعاون من اجل حماية سيادتنا 
ألن هناك من يحاول ان يس����تغل 
ضعف السياسة اخلارجية في إثارة 

قضايا مت االنتهاء منها دوليا.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس 
األم����ة النائب س����عدون حماد ما 

أثارته االح����زاب العراقية بإعالن 
رفضها صيانة وتثبيت العالمات 
احلدودية مع الكويت قبل عرضها 
عل���ى البرملان العراقي أنه مجرد 
»قرقعة« جديدة ليست بغريبة بل 
متوقعة هدفها »الشوشرة« لغاية 
واضحة ومفهوم���ة هي محاولة 
التكس���ب االنتخابي وحتريض 

الشعب العراقي.

واضاف حماد ف���ي تصريح 
صحافي ان ه���ذه االحزاب التي 
تس���عى ملصاحلها بلغت مرحلة 
من االفالس بع���د ان عجزت عن 
تقدمي برامج عمل واجندات مقنعة 
إلنقاذ العراق من وضعه املزري 
وما يواجهه الشعب العراقي من 
ويالت االرهاب ونقص اخلدمات 
وسوء املرافق فانصرفت لدغدغة 
مشاعر ناخبيها مبوجة جديدة من 

الرغاء نفهم اسبابه ومبرراته.
وزاد حم���اد قائال نحن نقول 
ان هذا امللف األممي قد طوي الى 
غير رجعة ومت ايداع نسخة من 
الترس���يم احل���دودي لدى األمم 
املتحدة، مش���يرا الى اننا النزال 
نرجو ونترق���ب مواقف صادقة 
ومعتدلة تؤكد رغبة العراق في 
القرارات  حسن اجلوار واحترام 
القوانني  الدولية ف���ي تطبي���ق 
الدولي���ة في تطبيق  والقرارات 
العالقة  القوانني والقرارات ذات 
بتحرير الكويت. ولفت الى ضرورة 
جتاهل مثل هذه الدعوات املغرضة 
الت���ي يثيرها االح���زاب وبعض 
االطراف العراقية بني حني وآخر، 
محمال حكومة العراق املسؤولية 

الكاملة في تأكيد التزامها بعالقات 
اجلوار والنوايا احلسنة ومطالبا 
مجل����س االمة بإصدار بيان يدعو 
لتعاضد واسكات االصوات احملرضة 
الثنائية بني  للمساس بالعالقات 
الكويت والع����راق، كما دعا حماد 
الى  الكويت  العراق لدى  س����فير 
إص����دار بيان حول ه����ذا املوقف، 
مطالبا وزارة اخلارجية الكويتية 
بتسليم الس����فير العراقي مذكرة 
احتج����اج جتاه ما ب����در من هذه 
االحزاب م����ن تصريحات مخالفة 
للقرارات الدولية وملبادئ احترام 
سيادة الدول والقوانني واالعراف 

الدولية.
وقال النائب د.فيصل املس����لم 
ان احلدود الكويتي����ة � العراقية 
انتهت بق����رارات أممية وال ميلك 
أحد تغييره����ا واحلديث اآلن عن 
صيانة عالمات حدودية موجودة 
أصال، لذا نقول لألحزاب العراقية 

»كفى دجال«.
واض����اف نح����ن عل����ى يقني 
أن سياس����ة االبتزاز والتكس����ب 
العراقية لن تق����ف مادمنا نتقبل 
تلقي الصفعات وننتهج أسلوب 

الرجاء.




