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أكد أن ما حصل يحتاج إلى وقفة

عاشور: لو سلكت حكوماتنا وشعوبنا الطريقة اإلسكتلندية 
في التعبير عن الرأي ملا كان الوضع العربي كما هو اآلن

من أوجدهم يطالب مبقاتلتهم 
والقضاء عليهم حتى أصبحنا 

أضحوكة.
وأض����اف: »وتأتي اميركا 
ب� 500 مليار دوالر  لتطالب 
لعملي����ة القض����اء على هذه 
اجلماع����ات بطبيع����ة احلال 
من ميزاني����ات دول اخلليج 
على حساب التنمية والتقدم 
والبناء. وبني ان باستطاعة 
أمي����ركا ودول اخلليج بقرار 
واحد إنهاء كل ذلك وهو الطلب 
من تركيا إغالق احلدود ووقف 
إمداد املقاتلني بالسالح واملال 
الكل  واملقاتلني، وخصوصا 
يعرف ان تركيا عضوا بحلف 
الناتو بزعامة أميركا، واخلليج 
رهن إشاراتهم ولكن هذا هو 
املخطط اإلستراتيجي بتدمير 
املنطقة كلها ونهب خيراتها 
وحتطيم مستقبل شبابها ومن 

ثم كل ذلك مقدمة لتقس����يم 
املنطقة مرة أخرى على غرار 

سايكس بيكو ثانية.
وقال ان اجلميع معرض 
للتقسيم فهذا السودان أصبح 
دولتني وليبيا عمليا 3 دول 
والعراق واقعيا 3 حكومات 
واليمن على االثر وبالد الشام 

مصيرها واضح.
وأضاف عاش����ور: أخيرا 
سيأتون لدول اخلليج وهي 
لقمة سهلة بعد ان استسلمت 
الدول األخرى واجلميع يدرك 
الواقع ويس����اهم فيه  ه����ذا 
بطريقة او بأخرى والغباء ان 
نعتقد ان القضية هي القضاء 
على »داعش«، فعلينا ان نعي 
ملا يخطط الغرب لنا ونحافظ 
على بلدانن����ا حتى ال تتكرر 
مأساة سايكس بيكو جديدة 

على أيدينا مبخطط غربي.

االس����كتلندية بالتعبير عن 
الرأي واملوقف ملا كان الوضع 
العرب����ي، كما هو اآلن، حيث 
الدمار الشامل للبنية التحتية 
ونهب مقدرات وثروات البلد 
وااله����م آالف من الش����هداء 
والضحايا واملشردين واأليتام 
والثكالى والشعور باإلحباط 
ووجود مخطط أجنبي بتدمير 
بلدانن����ا واالس����تحواذ على 
مقدراته����ا وتدميرها، بحيث 
حتتاج لعش����رات الس����نيني 

إلعادة األعمار«.
وأوضح عاش����ور ان كل 
ذلك يحدث والعدو الصهيوني 
يراق����ب املوق����ف ال����ذي هو 

لصاحله.
ان  عاش����ور  واعتب����ر 
السياسة الغربية وبدعم تركي 
وخليجي أوجدت داعش وبقية 
اجلماعات املتش����ددة واليوم 

قال النائب صالح عاشور 
ان م����ا حصل في اس����كتلندا 
ال����ى وقف����ة م����ن  يحت����اج 
الشعوب واحلكومات العربية 
واإلسالمية بشأن ان الطريق 
الى التغير والتعبير عن الرأي 
في مصير مس����تقبل بلداننا 
يكون باملشاركة اجلماعية عبر 
اس����تفتاء عام وعلى اجلميع 
احترام النتيجة النهائية بغض 
النظر عن نسبة الفوز حتى 

لو كانت متقاربة.
وأش����ار عاش����ور الى ان 
نس����بة املطالبني باالستقالل 
44.7% وهي قريبة من نصف 
املش����اركني وبرغ����م من ذلك 
تقبلوا النتيجة بروح عالية 
التوت����ر والعنف  بعيدا عن 

السياسي.
وأض����اف: »لو س����لكت 
حكوماتنا وشعوبنا الطريقة 

صالح عاشور

الغامن يهنئ نظيره في »احتاد سانت 
كيتس ونيفيس« بالعيد الوطني

ذكرى: نستهجن االعتداء البشع
واجلرمية اعتداء على أمننا 

االجتماعي ونثق بقدرة »الداخلية« 
على اتخاذ االجراءات القانونية

الري يستقبل رواد ديوانه اليوم

بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة الى 
رئيس املجلس الوطني في احتاد »سانت كيتس ونيفيس 

كورتيز مارتن«، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

قالت الوزيرة والنائبة السابقة د.ذكرى الرشيدي: 
نستهجن وبشدة االعتداء البشع الذي تعرض له 

النائب الفاضل محمد البراك، فهو ليس مجرد اعتداء 
على مواطن امن مبجتمعه بقدر ما هي اعتداء صارخ 

على امننا واماننا فال يتصور ان يكون هناك من 
يعتدي على نائب لالمة بهذا االسلوب في مجتمعنا 

االمن وكلنا ثقة بوزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
باهتمامه باحلدث وتعجيل اتخاذ االجراءات القانونية 

بحق اجلناة ونحمد اهلل على سالمة اخونا النائب 
محمد البراك وخطاه الشر.

يستقبل النائب أحمد الري رواد ديوانه في الساعة السابعة 
والنصف من مساء اليوم األحد املوافق 2014/8/21 وذلك في 

منطقة القادسية قطعة 4 شارع 47 منزل 10.
ت: 96677623.

مرزوق الغامن

د.ذكرى الرشيدي

أحمد الري

استنكار نيابي حلادثة االعتداء على النائب محمد البراك
ومطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق اجلناة

وزارة الداخلية بسرعة أخذ 
اجراءاتها الصارمة للقبض 
على اجلناة ملعرفة اس���باب 

ومالبسات هذا األمر.
واضاف ان ما حدث يبني 
البعض بقوانني  اس���تهتار 
الدولة، مؤكدا أن االعتداء على 
أحد ممثلي الشعب الكويتي 
هو اعتداء على أمن واستقرار 

الدولة ومواطنيها.
واختتم اخلرافي حديثه 
قائال: نحمد اهلل على صحة 
وسالمة النائب محمد البراك 
إلى اس���رته ساملا  وعودته 
معافى، متمنيا له دوام الصحة 

والعافية.
وقال رئيس جلنة الداخلية 
النائب  البرملانية  والدف���اع 
عسكر العنزي: نستنكر حادث 
النائب  االعتداء على زميلنا 
محمد البراك وهو بال  ش���ك 
حادث دخيل على مجتمعنا.

وكلن���ا ثق���ة ف���ي وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
باهتمامه باحلدث وتعجيل 
اتخاذ االج���راءات القانونية 
بحق اجلناة ونحمد اهلل على 
س���المة اخينا النائب محمد 

البراك وخطاه الشر.

له نفسه الدنيئة االعتداء على 
ممثل لألمة.

النائب د.يوس���ف  وقال 
الزلزلة: نتحمد بالس���المة 
لزميلنا الفاضل النائب محمد 
البراك الذي تعرض العتداء 
غاشم من قبل من ال يعترف 
بقانون وال بدولة املؤسسات 
بل يريد أن يعيش ش���ريعة 
الغاب، نقول لزميلنا العزيز 
محمد البراك خطاك الس���و 
وألهل���ه الك���رام احلمد هلل 
على س���المة أخينا احلبيب 
ولوزي���ر الداخلية عليك ان 
تقوم بواجبك فالكويت بلد 
القانون واملؤسسات وليس 
بلدا للعابثني باألمن والراغبني 

في شريعة الغاب.
كما استنكر عضو مجلس 
األمة النائب عادل اجلاراهلل 
اخلراف���ي ما ح���دث لزميله 
النائ���ب محمد الب���راك اثر 
االعتداء الذي قام به البعض 
اثناء تواجده لتقدمي الواجب 

في إحدى صاالت االفراح.
وق���ال ما ح���دث جرمية 
ال ب���د م���ن ان يعاقب عليها 
القان���ون خاصة أنها حدثت 
أمام م���رأى اجلميع مطالبا 

واجب���ا اجتماعيا في إحدى 
املناس���بات، وان احل���ادث 
املس���تنكر ال مي���ت بصلة 
لعاداتنا وقيمنا في مس���ألة 
أي���ا كانت دوافع  االختالف 
االعتداء مس���تغربا محاولة 
إيذاء البراك بآلة حادة كانت 
تس���بب له ضررا لوال حفظ 
الرحمن له، ونتمنى السالمة 
للنائب محمد البراك وأن يعود 
إلى ممارسة دوره البرملاني 

بأسرع وقت ممكن.
وق���ال النائ���ب ماض���ي 
الهاجري: نس���تنكر حادثة 
النائب  االعتداء على زميلنا 
محمد البراك وهي بال ش���ك 
حادثة دخيلة على مجتمعنا، 

ونحمد اهلل على سالمته.
م���ن جهته، ق���ال النائب 
د.عبداحلمي���د دش���تي: ان 
النائب محمد  تعرض اخينا 
البراك لالعت���داء بآلة حادة 
غدرا وهو يق���وم بواجباته 
االجتماعية لهو اعتداء على 
أمن واستقرار هذا البلد اآلمن 
وش���عبه املطمئن، ونطالب 
الداخلي���ة بالقي���ام  وزارة 
بواجبها الفوري، كما عودتنا 
والقاء القبض على من سولت 

االعتداء على أعضاء السلطة 
التش���ريعية لم تأت اال بعد 
الفوضى باسم وهم  سيادة 
املعارضة وضربها للسلطات 
الثالث واملس باملقام السامي، 
الداخلية  وان لم تقم وزارة 
بالضرب بيد من حديد على 
أمثال هؤالء فستأتينا احلوادث 
تترا، وعل���ى »الداخلية« أال 
تستهني من اآلن مبثل حادثة 
كهذه مهما كانت األسباب، وإال 

فهو باب انفتح ولن يغلق.
النائب  ق���ال  من جانبه، 
خليل الصالح: نحن نطالب 
إلقاء القبض على  بس���رعة 
اجلناة الذين تعرضوا للنائب 
اخللوق محم���د البراك، وال 
بد من وضع ح���د ملثل هذه 

االعتداءات.
من جانب���ه،  قال النائب 
نبيل الفضل: نحمد اهلل على 
جناة الزمي���ل محمد البراك 
وسالمته من االعتداء اآلثم، 
ونقول له وألسرته الكرمية 

خطاكم السو.
النائ���ب عبداهلل  وق���ال 
العدواني: نستنكر احلادث 
الذي تعرض له النائب محمد 
البراك الرشيدي وهو يؤدي 

ولوزي���ر الداخلية عليك أن 
تقوم بواجبك، فالكويت بلد 
القانون واملؤسسات وليس 
بلدا للعابثني باألمن والراغبني 

في شريعة الغاب.
رئي���س مجل���س األم���ة 
باإلنابة مبارك اخلرينج قال 
عن احلادث: نستنكر االعتداء 
الفاضل  النائ���ب  اآلثم على 
محمد البراك، وان هذا االعتداء 
اآلثم ظاهرة دخيلة على أبناء 
الكويت التي جتمعهم أواصر 
االخوة واحملبة والتآلف فيما 

بينهم.
وفي هذا اإلطار، قال النائب 
فيصل الدويس���ان: ان جرأة 

غادر ال نعلم أسبابه، حيث ال 
يوجد للنائب أعداء وستكشف 
األي���ام القادمة دوافع هؤالء 

املجرمني.
وفي هذا اإلطار، قال النائب 
الزلزلة: نتحمد  د.يوس���ف 
الفاضل  بالس���المة لزميلنا 
البراك والذي  النائب محمد 
تعرض العتداء غاش���م من 
قبل م���ن ال يعترف بقانون 
وال بدولة املؤسس���ات، بل 
يري���د أن يعيش ش���ريعة 
الغاب. وتابع: نقول لزميلنا 
البراك خطاك  العزيز محمد 
السو وألهله الكرام احلمد هلل 
على سالمة أخينا احلبيب، 

اس���تنكر عدد من النواب 
النائب  حادثة االعتداء على 
محمد الب���راك التي حصلت 
مساء أمس األول في إحدى 
االجتماعي���ة  املناس���بات 
مطالب���ني األجه���زة األمنية 
بضرورة التعامل مع احلدث 
بكل مسؤولية كون احلادثة 
تعتب���ر اعتداء على املجلس 

بكامله.
البراك في تصريح  وقال 
صحاف���ي: تعرضت حلادث 
اعت���داء من ش���خص أثناء 
وجودي في أح���د األعراس 
لتق���دمي التهنئ���ة وح���اول 
الش���خص طعني بآلة حادة 
أمام  كادت أن تصيب عيني 
مرأى اجلميع، ومت نقلي إلى 
املستش���فى واحلمد هلل أنا 

بخير اآلن.
وأص���در مكت���ب النائب 
محمد البراك بيانا جاء فيه: 
الذي  نستنكر احلادث اآلثم 
وق���ع على نائ���ب األمة من 
ثالثة م���ن املجرمني، وننفي 
م���ا ت���ردد ببع���ض مواقع 
التواصل االجتماعي والصحف 
اإللكترونية بشأن مالبسات 
احلادث، مؤكدين أنه حادث 

مبارك اخلرينج

ماضي الهاجري

خليل الصالح فيصل الدويسان

عبداهلل العدواني

عسكر العنزي م. عادل اخلرافيد. يوسف الزلزلة محمد البراك

نبيل الفضل

د. عبداحلميد دشتي

احلمد متمنيًا للبراك الشفاء العاجل: ظاهرة العنف
ليست منتجاً محلياً فقط بل تصاعدت نتيجة العنف اإلقليمي

استباقي.
كما أكد احلمد أن العنف 
ال يقتص���ر عل���ى العنف 
اجلس���دي فقط بل هناك 
أنواع أخرى وهي أقسى من 
العنف اجلسدي الذي يزول 
بزوال أعراضه، مبينا بأن 
العنف النفسي أشد قسوة 
وهو ما يس���تدعي انتباه 
املؤسس���ات وال���وزارات 
ف���ي تقييمها  املختص���ة 
للظاه���رة وإيجاد حلول 

لها.
وختم احلم���د متمنيا 
السالمة والشفاء للنائب 
البراك، وآم���ال بأن تقوم 
وزارة الداخلي���ة بدورها 
وواجبها بأقصى س���رعة 
القان���ون على  وتطب���ق 
املعتدي خاصة أن جمعا 
غفي���را من الناس ش���هد 
االعتداء وال بد أن املعتدي 
معروف من قبل الكثيرين 
وال يوجد ما يبرر التأخر 

في إلقاء القبض عليه.

احللول العالجية واألساليب 
الوقائية للمجتمع لبناء جيل 
من الشباب الواعي ومكافحة 
إلى  العنف، مش���يرا  ظاهرة 
أن هذه الدراس���ة خرجت ب� 
29 توصي���ة تختص وزارة 
الداخلي���ة ب���� 13 منه���ا و12 
منها لوزارة التربية، مطالبا 
الداخلية بتفعيل هذه  وزير 
التوصي���ات بش���كل فعلي 
وسريع لتستمر ثقة املواطن 
بهذه املؤسسة احلساسة كما 

هو احلال اآلن.
كما طال���ب احلمد وزارة 
بالقي���ام بدورها في  اإلعالم 
نشر التوعية وتعزيز ثقافة 
التسامح والتعامل السليم مع 
اآلخرين من خ���الل إعالنات 
ومسلسالت وسيناريوهات 
قصيرة ومتكررة واالستفادة 
من جتارب ناجحة في العالم، 
مؤكدا أن لإلعالم دورا مركزيا 
في قضية العنف ورمبا يفوق 
دور وزارتي الداخلية والتربية 
ألنه يعتبر مبثابة إجراء وقائي 

مثلهم في دول عربية أخرى، 
محذرا من أن بعض الشباب، 
وخاصة العاطلني عن العمل 
أو الذين يعانون من مشاكل 
أسرية، يحاولون تقليد غيرهم 
إلثبات ذاتهم وأخطر ما يكون 
هو أن يتخذوا من املتطرفني 
واملتشددين أمثلة يحتذون بهم 
ليشعروا بالتميز واالستقاللية 

وميألون فراغ أنفسهم. 
وأشار احلمد إلى أن ظاهرة 
العنف في الكويت قتلت بحثا 
ودراسة وخرجت املؤمترات 
بكثير من التوصيات اإلنشائية 
اجلميلة، مش���ددا على أن ما 
يلزم اآلن ه���و حتويل هذه 
األق���وال إلى أفع���ال بعد أن 
تكلفت هذه املؤمترات ماليني 
الدناني���ر وآخرها دراس���ة 
ظاهرة العنف لدى الش���باب 
التابع لوزارة الشباب والتي 
استغرقت 5 أشهر من العمل 
واالجتماعات املكثفة والعمل 
امليداني الستخالص أسباب 
الظاهرة وإيجاد  تفشي هذه 

العنف وهي التي خلقت ثقافة 
لدى الشباب مفادها بأنهم مهما 
فعلوا فيمكن أن يقوم فالن من 
األقرب���اء أو األصدقاء بإنهاء 
املوضوع حبيا أو حتى قلبه 
لصاحلهم، مبين���ا أن هيبة 
الدولة تكمن في سيادة القانون 
وأن كل من يقوم بالتستر أو 
مساعدة املعتدين في التهرب 
من العقوبة يساهم في تفكيك 

املجتمع وضعف الدولة.
كما بني احلمد أن ظاهرة 
العنف ليست منتجا محليا 
فقط بل لها امتدادات إقليمية، 
حي���ث يس���عى البعض إلى 
زعزع���ة األمن واالس���تقرار 
ف���ي الدولة من خالل التأثير 
على بعض الشباب ليقوموا 
مبحاوالت تشبه ما حصل في 
دول ما يسمى زورا وبهتانا 
»بالربيع العربي«، مشيرا إلى 
الكتابات الداعشية التي وجدت 
مؤخرا في النقرة والرقة وهي 
بالتأكيد كتابات لشباب مغرر 
بهم كم���ا حدث م���ع من هم 

ق���ال م.أحم���د احلمد إن 
العنف في  تصاعد ظاه���رة 
املجتمع الكويتي وخاصة بني 
فئة الشباب وصلت إلى حدود 
الذي  مقلقة وجتاوزت احلد 
ميكن أن يتعارف عليه في أي 
مجتم���ع، معتبرا أن االعتداء 
على النائب محمد البراك جرس 
إنذار قوي وخطير، حيث انه 
ح���دث في حفل���ة عرس بني 
جموع كبيرة من الناس مما 
يدل عل���ى أن املعتدي خطط 
لذلك االعتداء واستعد له بأداته 
احلادة دون أن يكترث بوجود 
من يراه أو أن يخاف من عقاب 

دولة أو حكومة.
وأضاف احلمد بان تفشي 
العن���ف وتصاعدها  ظاهرة 
بش���كل مخيف ل���ه مبرراته 
وأس���بابه وأهمها عدم قيام 
املؤسسات احلكومية املختصة 
بدورها بش���كل فاعل ومؤثر 
حيث انتش���رت في املجتمع 
ظاهرة أكثر سوءا وهي ظاهرة 
الواسطة وخاصة في قضايا 

م.أحمد احلمد

اعتبروا احلادثة دخيلة على املجتمع وغريبة على عاداتنا وتقاليدنا


