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الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه رئيس وزراء البحرين األمير خليفة بن سلمان

علي الراشد

بحث مع ولي العهد البحريني دعم العالقات الثنائية بين البلدين

»كونا« تبثّ حديثاً لصاحب السمو حول القمة اليوم
األمير عّزى الرئيس األسد في وفاة شقيقه

تبث وكالة األنباء الكويتية )كونا( اليوم 
حديث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد لرئيس مجلس االدارة ومدير عام الوكالة 
الش����يخ مبارك الدعيج مبناسبة انعقاد قمة 

مجلس التعاون في البالد غدا االثنني.
من جهة أخرى، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس 
بشار االسد رئيس اجلمهورية العربية السورية 

الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواس����اته بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
شقيقه مجد حافظ األسد، سائال املولى تعالى ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وان يلهم االسرة الكرمية جميل الصبر وحسن 
العزاء. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

العدساني ورئيس جهاز الرقابة الفلسطيني 
بحثا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

إسقاط جميع االتهامات الموجهة
ضد الربيعة عقب اإلفراج عنه

محمد الصباح التقى رئيس الوزراء 
البحريني ووزير الخارجية اإليراني

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اعلنت وزارة الدفاع األميركية اول من امس اسقاط 
جميع التهم املوجهة الى املعتقل السابق فؤاد الربيعة 
وذلك بعد ساعات من االفراج عنه ونقله الى الكويت. 
وقال بيان مقتضب صادر عن الپنتاغون في واشنطن 
ان االتهامات اسقطت دون احلق في اقامتها مرة ثانية 
بناء على نفس االدلة التي سيقت العتقال الربيعة 

والتي اعتبرتها احملكمة غير مقنعة أو كافية.
وقال البيان ان الوزارة اس����قطت االتهامات التي 
تعد جرائم حرب حسب قول البيان. وكانت محكمة 

اميركية قد حكمت في سبتمبر املاضي بأن الوزارة 
ليست لديها ادلة تعزز من قرارها اعتقال او تفسير 

اتهامه.
وقال البيان ان االتهامات اسقطت ايضا في حالة 
املعتق����ل االفغاني محمد كامني وذلك قبل اس����بوع 
واحد من موعد عقد جلس����ة كان من املقرر ان تعقد 
في غوانتانامو لبحث حالة كامني وفي خالل االعداد 
جللس����ة امام محكمة مدنية في واشنطن تنظر في 
طل����ب تقدم به محامو كامني يطعن في دس����تورية 

احملاك��م العسكري��ة.

اختتم رئيس ديوان الرقاب���ة املالية واالدارية 
بالسلطة الوطنية الفلسطينية د.محمود فريد ابو الرب 
والوفد املرافق له زيارته الرسمية لديوان احملاسبة 
واستهدفت بحث سبل التعاون وتعزيز العالقات 

وتبادل اخلبرات بني اجلهازين الرقابيني.
وخ���الل االجتماع مع رئيس ديوان احملاس���بة 
عبدالعزيز يوس���ف العدساني ثمن ابو الرب دور 
ديوان احملاس���بة في قيامه بإح���داث نقلة نوعية 
للديوان الفلس���طيني معتبرا ان ديوان احملاسبة 
بالكويت قدوة حسنة على املستوى العربي والدولي 
ومعربا في الوقت نفسه عن امله في زيادة تبادل 
اخلب���رات واملعارف خاصة في مجال التدريب بني 
اجلهازين. من جانبه رحب العدساني برئيس اجلهاز 
الفلسطيني والوفد املرافق له بهذه الزيارة التي جاءت 
لتعزيز التعاون والعالقات الثنائية بني اجلهازين 
الشقيقني ومتنى لهم طيب االقامة واالستفادة من 

جتارب وخبرات ديوان احملاسبة بالكويت.
واعرب ابو الرب خالل االجتماع الذي حضره وكيل 
الديوان عبدالعزيز الرومي والوكالء املساعدون عن 

شكره لديوان احملاسبة بالكويت على الدعم الذي 
يقدمه لنظيره الفلس���طيني. وفي اليوم االول من 
الزيارة قام الوفد الزائر بحضور عرض ملوضوعي 
»تكنولوجيا املعلومات وحوسبة الديوان« و»التدقيق 
باستخدام البرامج احملوسبة« وذلك في قطاع الرقابة 
املس���بقة وتقنية املعلومات، حيث مت استعراض 
الهيكل التنظيمي واالهداف العامة واالختصاصات 
الدارة تقنية املعلومات، كذلك اهم اجنازات االدارة 
في تكنولوجيا املعلومات ومش���روع دعم حوكمة 
تكنولوجيا املعلومات والتدقيق باستخدام احلاسب 
اآللي وتوجه���ات ادارة تقنية املعلومات في ضوء 

استراتيجية الديوان 2006 – 2010.
اما في الي���وم الثاني فقد حضر رئيس اجلهاز 
الفلسطيني والوفد املرافق له عرضا لتجربة ديوان 
احملاس���بة حول موضوع »التدقيق على احلساب 
اخلتامي« في قط���اع الرقابة على اجلهات امللحقة 
والش���ركات حيث مت استعراض تعريف احلساب 
اخلتامي واهميت���ه ومكوناته واخلطوات الواجب 

اتباعها عند فحص ومراجعة احلساب اخلتامي.

عبدالعزيز العدساني في وداع د. محمود فريد ابو الرب قبيل مغادرته البالد

اعتبر أن التبريرات الواردة في البرلمان غير منطقية

الكتلة أكدت أنها لن تسمح ألي كان أن يتجاوزه ويتعدى عليه

البراك: إجراءات »الداخلية« يوم جلسة البدون قمعية

»الشعبي« للتصدي لكل محاوالت تعديل الدستور

»الديوان« يدعو 84 مواطنًا لمراجعته غدًا
دعا ديوان اخلدمة املدنية 84 
مواطنا إلى مراجعته غدا االثنني 
متهيدا الستكمال أوراق ترشيحهم 
للعمل في املؤسس���ات واجلهات 

احلكومية، وفيما يلي األسماء:
أحمد جاسم فهد اخلالد  ٭

أحمد عبداهلل عيد محمد  ٭
أحمد فالح غيث احلربي  ٭

أحمد هاني مختار حسني محمد   ٭
كابلي

بدر سعيد خميس البدر  ٭
بدر ماجد سعد البخيت  ٭

ب���راك عبداحملس���ن صال���ح   ٭
السليمان

بريدان علي بريدان العازمي  ٭
بندر عزارة قعيد السعيدي  ٭

جاسم طالل مفلح هادي  ٭
جاسم محمد ارحمة حلدان  ٭
جراح فضيل فالح الفضلي  ٭

رجع���ان  م���رزوق  ج���راح   ٭
الصواغ

حسن برجس فالح العجمي  ٭

حسني اسماعيل غلوم علي  ٭
حسني علي حسن سعدون  ٭

حسني علي عيد العنزي  ٭
حمد حمود محمد العدواني  ٭

خالد ارشيد جمعان العازمي  ٭
خالد فالح جريدي فالح  ٭
خالد الفي ضيدان شارع  ٭

خالد يعقوب محمد الصميط  ٭
رجا جايز صالح الهاجري  ٭

زيد محمد زيد بوشيبة  ٭
سعد جديع مبارك الرشيدي  ٭

سعد سعود سعد العجمي  ٭
سعيد فالح سعيد السبيعي  ٭

شباب حنس شباب الديحاني  ٭
صالل مقعد حشاش بنيان  ٭

منص���ور  عب���داهلل  ع���ادل   ٭
العازمي

عاي���د محم���د مب���ارك عايد   ٭
مبارك

عايش وجب عايش احلسيني  ٭
عبدالرحم���ن عره���ان الحج   ٭

الرشيدي

عبدالرحم���ن محم���د مصلح   ٭
املطيري

عبدالعزي���ز خال���د مش���رف   ٭
املطيري

عبدالعزيز فريح عبداللطيف   ٭
الكوح

عبدالعزي���ز فيص���ل س���الم   ٭
املطيري

فه���د  مس���لم  عبدالعزي���ز   ٭
الرشيدي

عبداهلل بدر عبداهلل املبايعي  ٭
عبداهلل خلف غامن الصليلي  ٭
عبداهلل سلمان محمد سليم  ٭

س���عد  س���ليمان  عب���داهلل   ٭
الفرحان

عبداهلل غامن محسن العجمي  ٭
عب���داهلل محم���د عوين���ان   ٭

العازمي
عبداهلل نايف عوين حسن  ٭

عبداله���ادي فهي���د محم���د   ٭
العجمي

عبداله���ادي محم���د مرزوق   ٭

العواد
عبدالرحم���ن مناحي راش���د   ٭

احلربي
على عبداهلل حبيب بخش  ٭
علي مزيد مشعل املطيري  ٭
عمر فهيد سالم العويهان  ٭

عمر ملوح رمضان احلربي  ٭
فالح علي مبارك العازمي  ٭
فالح معيكل عيد العجمي  ٭
فهد احمد جميل العنزي  ٭
فهد سعد عبيد السبيعي  ٭

فهد مبارك مطلق العازمي  ٭
فهد محارب غميض الديحاني  ٭

فهد محمد مصبح احلزمي  ٭
فواز راشد خالد العازمي  ٭
فواز عيد فرحان العنزي  ٭

فيصل حامد عودة القحطاني  ٭
فيصل خليفة غازي الهادي  ٭

حس���ني  رش���يد  فيص���ل   ٭
العياضي

فيصل علي عبداهلل احلميدي  ٭
محمد خليل ابراهيم بشير  ٭

محمد رشود سعيد اجلسار  ٭
محمد سالم ابالل العامر  ٭

محمد عيد مبارك العتيبي  ٭
محمد مبارك سعد الزعبي  ٭

محمد ناصر عبدي علي  ٭
محمد نايف محمد أبوحمادة  ٭
مشاري اجهار فهد العدواني  ٭

س���اير  غ���ازي  مش���اري   ٭
الضفيري

س���ريع  مش���عل صب���اح   ٭
العنزي

مشعل فالح مجبل العازمي  ٭
مشعل مبارك عوض املهمل  ٭

منصور صقر فالح املطيري  ٭
مهدي صادق مجيد كوت  ٭

ناصر محمد حسن العتيبي  ٭
ن���وار عبدالعزي���ز هاش���م   ٭

العنزي
هزاع علي غلوم علي  ٭

مش���اري  عب���داهلل  وائ���ل   ٭
النفيسي

وليد خالد جديع العازمي  ٭

اصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حول 
تعديل الدستور جاء فيه: كان دستور 1962 
واليزال وسيبقى باذن اهلل وارادة الشعب 
الكويتي ميثل مكس����با شعبيا دميوقراطيا 
مبا كفله للمواطنني م����ن حقوق وحريات 
وما وضعه من اسس واضحة لبناء الدولة 
الكويتية احلديثة، وما نظمه من صالحيات 

وادوار للسلطات الدستورية.
ولقد اثبت الش����عب الكويتي بامللموس 
وفي مواقف تاريخية مشهودة مدى متسكه 
الثابت بهذا الدستور ودفاعه عنه ومعارضته 
اي محاوالت للمساس به، بدءا من معارضة 
االنقالب االول على نظام احلكم الدستوري في 
العام 1976 مرورا مبشروع احلكومة لتنقيح 
الدستور على نحو مخالف الحكامه في العام 
1980، الذي رفضته جلنة النظر في تنقيح 
الدستور، على الرغم من كونها جلنة معينة 
من احلكومة وصوال الى مجابهة مش����روع 
احلكومة لتنقيح الدستور الذي مت عرضه على 
مجلس االمة في فصله التشريعي اخلامس 
في العام 1981 بعد تفتيت الدوائر االنتخابية 
العشر الى خمس وعشرين دائرة لضمان 
متريره، ومع ذلك فقد اضطرت احلكومة الى 
س����حب ذلك املشروع في العام 1983 بعدما 
ادركت مدى حجم املعارضة الش����عبية له، 
وانتهاء برفض االنقالب الثاني على الدستور 
في العام 1986 واملطالبة بعودة العمل به عبر 
ديوانيات االثنني التي كانت تعبيرا واضحا 
عن متسك الكويتيني بدستورهم وتصديهم 

ألي محاوالت تستهدف النيل منه.
ولق���د كان الظ���ن والي���زال قائما ما 
احسنا الظن ان قرارات املؤمتر الشعبي 
في جدة املنعقد في الفترة من 13 الى 15 
اكتوبر 1990 خالل فترة االحتالل العراقي 
الغاشم قد وضعت حدا نهائيا للخروج 
على النظام الدستوري، وطوت الى غير 
رجعة صفحة اس���تهداف دستور 1962 

ومحاوالت املساس به.

الدميوقراطي، وحتوي����ل مجلس االمة الى 
مجلس استش����اري ال حول بيده وال قوة، 
وحتصني احلكومة على نحو مبالغ فيه جتاه 
الرقابة البرملانية، بل متكينها من السيطرة 
على مقاليد القرار النيابي، وهي اقتراحات 
بالية قدمية سبق ان حاولت احلكومة مترير 
بعضها على جلنة اعداد الدستور في املجلس 
التأسيسي التي رفضتها عند مناقشة مشروع 
الدستور قبل اقراره، اما بعضها اآلخر فسبق 
ان رفضته بعد ذلك جلنة النظر في تنقيح 
الدستور عندما عرضت احلكومة عليها مثل 
ه����ذه املقترحات في العام 1980 خالل فترة 

االنقالب االول على الدستور.
ان هذه الدعوة القدمية اجلديدة وغيرها 
من الدعوات املشبوهة للنيل من الدستور 
التي يؤس����فنا انها صدرت عن احد اعضاء 
مجلس االمة يجب ان يتم التصدي لها مبكرا 
وهي في املهد من دون تباطؤ او تراخ.. ولهذا 
تدعو »كتلة العمل الشعبي« كل ابناء الكويت، 
كما تدعو التيارات السياسية، ومؤسسات 
املجتمع املدني، والكتل النيابية وكتاب الرأي 
ووسائل االعالم احلرة الى عدم التهاون مع 
مثل هذه الدع����وات واعالن موقف جماعي 
صريح وواضح برفضها رفضا مطلقا وفضح 
اهدافها ومقاصدها اخلبيثة وكشف ما تنطوي 

عليه من مساوئ ومخاطر.
ونحن على ثقة اكيدة من ان الش���عب 
الكويتي الذي س���بق ل���ه ان تصدى الى 
احملاوالت املش���بوهة لتنقيح الدس���تور 
على هذا النحو او ذاك س���يقف باملرصاد 
في وجه اي محاوالت جديدة وس���يخيب 
باذن اهلل وبجه���ود املخلصني من ابنائه 
ونوابه مسعى اعداء الدستور ومحاوالت 
حلفائهم من قوى الفساد واالفساد واصحاب 
املصالح غير املشروعة للنيل من دستور 
1962 ال���ذي ميثل خطنا االحمر وال ميكن 
بحال من االحوال ان نسمح لكائن من كان 

بتجاوزه والتعدي عليه.

اال ان القوى املعادية للدميوقراطية ولنظام 
احلكم الدستوري ومعها قوى الفساد وبعض 
اصحاب املصالح غير املشروعة لم تتوقف 
يوما عن مواصلة محاوالتها املشبوهة للنيل 
من الدستور واالنقضاض عليه، فقد كانت 
تتحني الفرص وتترب����ص الظروف لعلها 
تتمكن من حتقيق غرضها اخلبيث ومقصدها 

اخلائب.
ولعل هذه القوى ومعها احلكومة احلالية 
تتوهم في الوقت احلاضر ان هذه الفرصة، 
التي انتظرتها طويال قد حانت، فخرج علينا 
احد االبواق ناعقا بدعوة مغرضة لتنقيح 
الدستور، مروجا اقتراحات بالغة اخلطورة 
والسوء من شأنها االنتقاص من اسس النظام 

مسلم البراك

هاجم النائب مسلم البراك وزير 
الداخلية بشدة، واصفا االجراءات 
االمنية التي اتخذت يوم اجللسة 
املخصصة ملناقشة احلقوق املدنية 
للبدون بأنها »قمعية هدفها افشال 
اجللسة«، فيما اعتبر ان البيان الذي 
صدر من وزارة الداخلية كان »اقل 
ما يطلق عليه بأنه عذر اقبح من 
ذنب«. واعتبر البراك، في تصريح 
صحافي، ان التبريرات الواردة في 
البيان »ضعيفة وغير منطقية«، 
مضيفا »احتدى الوزارة ووزيرها 
الذي سبق ان مارس التضليل على 
مجلس االمة ان يعلن من الذي قال 
من حرس املجلس ألي طرف في 
وزارة الداخلية اننا نريد االستعانة 
بكم«. واكد انه ال يجوز دستوريا 
وقانوني����ا تواجد اي قوات داخل 
البرملان او بالقرب منه غير حرس 
املجلس اال بإذن خاص من رئيس 
مجلس االمة وهذا االمر لم تتطرق 

اليه الوزارة في بيانها.
الب����راك قائال »ورغم  وتدارك 
ذل����ك، انا اعرف ايضا انس����جاما 
مع التضليل الذي ميارسه وزير 
الداخلية انه س����يصدر بيانا آخر 
يقول فيه ان ما حدث كان بطلب 
من الرئيس ألن الوزير لديه القدرة 
على االستمرار في التضليل وألنه 

يرى ان االمور سالكة امامه«.
الى ان »اللجان  البراك  واشار 
الشعبية املطالبة بحقوق البدون 
اصدروا بيانا قبل عقد اجللس����ة 
بيوم اكدوا في����ه عدم وجود نية 
القامة جتمع في ساحة االرادة او اي 
مكان آخر، ومع ذلك وزارة الداخلية 
بقيادة هذا الوزير تصر على اتخاذ 
االجراءات التي تريدها، خصوصا 
ان احلكومة قد وعدت بأنها تفهمت 
مطالب البدون في جانب احلقوق 

املدنية والقانونية«.
وحتدث البراك عن تبرير وزارة 

الداخلية لتل����ك االجراءات عندما 
اش����ارت في بداية االم����ر الى انها 
اتخذت بداعي االس����تعداد االمني 
للقمة اخلليجية، لكن بعدما وجدت 
ضعف ه����ذا التبري����ر جلأت الى 
تبريرات اخرى ضعيفة وواهية، 
مس����تغربا في هذا الصدد حديث 
ال����وزارة عن رغبته����ا في حماية 
اعضاء مجلس االمة من خالل تلك 

االجراءات.
 وتساءل البراك: هل توفر هذه 
احلماية من خطر من يريد املجلس 
انصافهم؟ ومتى كان البدون مصدر 
او  تهديد العضاء مجل����س االمة 

احلكومة او المن البلد؟
وتابع قائال: في يوم االحتالل 
الغاش����م عندما سقطت  العراقي 
املؤسس����ات، لم يثبت ان البدون 
مارسوا عمال غير امني ضد الكويت 
واهلها لسبب واحد انهم يعتبرون 

انفسهم جزءا من هذا البلد.
 واض����اف متس����ائال: هل من 
املعق����ول ومن املنط����ق ان يكون 
الب����دون مصدر تهدي����د للبلد او 
اعض����اء مجلس االم����ة وهم من 
كان منهم متواجدا في معس����كر 
»اجليوان« في 2 اغس����طس، وقد 
استشهد منهم من استشهد ومنهم 
من شارك مستبس����ال في معركة 
اجلسور ومنهم من انسحب بآلياته 
استعدادا ملعركة التحرير ومنهم من 
شارك في احلروب القومية وحرب 
االستنزاف واملهمات اخلاصة ومنهم 
من اصي����ب ومنهم من قدم زهرة 
شبابه وبعد كل هذه التضحيات 

العظيمة يقال عنهم ما قيل؟
وتساءل ايضا: ألم جتد وزارة 
الذي مارس  الداخلية ووزيره����ا 
التضليل على مجلس االمة حجة 
افض����ل من هذه احلجة الفاش����لة 

والساقطة قانونيا ومنطقيا؟
الب����راك ان احلكوم����ة  ورأى 

استسهلت املجلس وفقما حصل 
في االستجوابات معتقدة انه اصبح 
في جيبها وتاليا يرون ان من حقهم 
التصرف بالطريقة التي يريدونها. 
وحتدث البراك عن »سوء الطريقة 
التي جلأت اليها وزارة الداخلية في 
اغالق املداخل واملخارج التي تؤدي 
الى مجلس االمة وما ترتب على ذلك 
من تعطيل حركة املرور وتأخير 
مصالح املواطنني، مؤكدا ان هناك 
من كان يسأل ويدقق في اجلنسيات 
ملعرفة هوية الشخص ان كان من 
البدون، مشير الى ان احدهم سأل 
وافدا عن جنسيته فأجاب انه من 
اجلنسية االردنية، فرد عليه »اذهب 
لو كنت ب����دون ألركبناك الباص 
اآلن«. واضاف: ب����ل انهم حاولوا 
ان يشيعوا ان كل بدون سيمسك 
سيبصم وهم يقصدون بطريقة 
غير مباشرة انهم سيبعدونه خارج 
الكويت في محاولة خللق حالة من 
اخلوف والرعب والهلع في نفوس 

البدون.
ووصف البراك ما حدث باالمر 
احملزن واملؤلم عندما تهدر كرامة 
البش����ر بهذه الطريقة املؤس����فة 
وعندم����ا تصل االم����ور الى هذه 
الدرجة من القم����ع. ودعا البراك 

رئيس مجلس االمة بعد اعالن وزارة 
الداخلية أن االجراءات كانت بناء 
عل����ى طلب حرس املجلس الى ان 
يوضح االمر رغ����م اننا متأكدون 
أنهم سيعودون كما عودتنا الوزارة 
دائما اذا نقصت بياناتها الصالحها 
في اليوم التالي، بينما كان القصد 
احلقيقي ان يضربوا عصفورين 
بحجر، اذ منعت الصحافة ومنع 
البدون ومتت عرقلة وصول بعض 
او تأخيرهم عن اجللسة  النواب 

بسبب الزحمة التي اوجدوها.
وقال: ان االدهى واالمر محاولة 
استغالل هذا الوضع بتهديد بعض 
املواطن����ني الذين كان����وا يريدون 
املرور باالس����تعالم عنهم ملعرفة 
ان كان����ت عليهم احكام بس����بب 
القروض، متسائال: هل يعقل ذلك 
وه����ل يقبل الن����واب ان تتصرف 
احلكومة مع املواطنني واملجلس 
بهذا الشكل املهني؟ وتساءل ايضا: 
هل يقبل النواب ان تتواجد قوات 
االمن بتل����ك الطريقة خللق حالة 
من الهلع واخلوف في نفوس كل 
من يحاول ان يقف ليعبر عن رأيه 
ووجهة نظره وان يضع امله بعد 
اهلل ع����ز وجل في اعض����اء االمة 
النصاف هذه الفئة في وقت كانت 
احلكومة تضحك على مجلس االمة 
في انها اوصلتهم الى هذه الدرجة 

املهينة؟
وأكد ان ما ح����دث كان مرتبا 
له ترتيب����ا دقيقا باتفاق حكومي 
وبتنفيذ من وزير الداخلية الذي 
اعرف انه س����يقول غدا بأنه عبد 
مأمور او حطبة دامة فهو يقولها 
اآلن في قضية البدون وقالها في 
قضي����ة التجنيس عندما قال انها 
بأيدي طباخني مهرة واتضح انه 
عندما اش����رف على هذه الطبخة 
كوزير للداخلية حرقها. واكد البراك 
ان احلكومة كانت سببا من اسباب 

تعطل عقد جلسة احلقوق املدنية 
للبدون التي حضرها 5 وزراء دخل 
منهم قاعة عبداهلل السالم وزيران 
فقط فيما تخل����ف 3 وزراء كانوا 
في االستراحة وقد دخلوا بعد ان 
رفع الرئيس اجللسة في محاولة 
حكومية واضحة على اس����تغفال 
الش����عب  الن����واب وأبناء  عقول 
الكويتي واستغفال لسمعة الكويت 

امام املنظمات الدولية.
واستدرك البراك في هذا السياق 
قائال: البعض كان يردد بأننا نواب 
ت����أزمي واآلن عندم����ا تعلق االمر 
بالتشريع في قضية انسانية وفي 
جلسة هدفها انقاذ سمعة الكويت 
دوليا والنصاف فئة تعيش بيننا 
وشكل ابناؤها اآلن اجليل الرابع 
ولم يثبت انها خانت الكويت بل 
عش����قتها ولم تخنها اب����دا اخلوا 
التشريع فيما  بالنصاب وعطلوا 
عدد كبير من النواب لم يحضر. 
واشار الى ان احدى النائبات كانت 
تدعو النواب الى حضور اجللسة 
وحتملهم مسؤولية عدم احلضور 
في حني سافرت هي حلضور مؤمتر 
خارج الكويت رغم ان هناك كالما 
قويا بأنها غير مدعوة لهذا املؤمتر 
لتنطبق عليها اآلية )أتأمرون الناس 

بالبر وتنسون انفسكم(.
واكد ان ما حصل من اجراءات 
امنية قمعي����ة كان هدفها تعطيل 
اجللس����ة وافش����الها حتى ال تقر 
احلقوق االنسانية لبشر يعيشون 
الى احلقوق  بيننا ويحتاج����ون 
البسيطة كالزواج والتعليم والعالج 
واصدار ش����هادات امليالد والوفاة 
ولم يك����ن احلديث عن التجنيس 
وامنا كنا نعتقد ان من خالل هذا 
القان����ون كان ميكن ان نصل الى 
نقط����ة االمل من خالل اعطاء هذه 
الفئة التي هي جزء من البلد ابسط 

احلقوق االنسانية.

املنامة � كونا: استقبل ولي عهد مملكة البحرين 
الشقيقة صاحب الس���مو امللكي األمير سلمان بن 
حم���د آل خليفة أمس نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، ومت خالل اللقاء 
تأكيد العالقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين، 
داعني الى تعزيز أواصر العالقات املتبادلة بني البلدين 
الشقيقني والبحث في أفق تطويرها وتوثيقها مبا 

يخدم مصلحة البلدين.
وأكد اجلانبان خالل اللقاء أهمية مؤمتر »حوار 
املنامة« املنعقد في العاصمة البحرينية )املنامة( 
حاليا في بلورة رؤى مشتركة وتوافقية ازاء القضايا 
املطروحة على املؤمتر، معربني في الوقت ذاته عن 
األم���ل بان يكلل املؤمتر امله���م واحليوي بالنجاح 

والتوفيق.
وأشاد اجلانبان بتحضيرات واستعدادات الكويت 
الس���تضافة قمة قادة دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية، متمنني لها كل النجاح والتوفيق 
بتحقي���ق ما يلبي طموحات ومصالح دول منطقة 

اخلليج وشعوبها.
كما استقبل رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة 
صاحب الس���مو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة امس نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح، ومت خ���الل اللقاء بحث 
العالقات األخوية املميزة التي جتمع البلدين الشقيقني 
وسبل تطويرها، مؤكدين عمق العالقات التاريخية 

والعريقة التي تربط البلدين.
من جانب آخر اجتمع وزير اخلارجية اإليراني 
منوچهر متكي امس مع نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، وناقش اجلانبان 
خالل االجتماع الذي مت على هامش مؤمتر »حوار 
املنام���ة« جدول أعمال املؤمت���ر املنعقد هنا حاليا 
والعالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقني.

رد النائب علي الراشد على بيان »الشعبي« 
بقوله ان كل ما طرحته مجرد أفكار واقتراحات 

عامة قابلة للنقاش.
واضاف ال يختلف اثنان على أن الوضع غير 
جيد والدستور أصبح بحاجة للتعديل والتنظيم 
وبذلك ال يكفينا التذمر والسكوت بل يجب علينا 
تقدمي البديل وأن نكون إيجابيني نحو إصالح 
الوضع العام. وزاد بقوله: قد اكون مصيبا في 
ج��زء وأخطأت في جزء آخر لكن ما قلته ليس 
كفراً سياس��ياً أو جرمية بل هو تفكير بصوت 
عال وهذه أفكار قابلة للتغيير واحلذف والزيادة 
والتعديل وهي ضمن إطار النقاش حول الدستور. 
وطالب الراشد اجلميع بعدم الدخول في النوايا 

واتهام بعضنا البعض، موضحا أنه إذا كان النقد املطروح نقدا موضوعيا فأهال وسهال 
به أما إذا كان ألن األمر صدر من علي الراش��د وهو من طرحه فأقول لهم »مبروكني، 
تس��لوا في القضية ملدة أس��بوعني ألنه الظاهر ما عندكم ش��غل«.وقال أيضا: الظاهر 
أن  هناك من يبحث عن جنازة حتى يش��بع فيها لطما وأهديكم هذه  األفكار لتش��غلوا 
وقتكم فيها بعد أن فش��لتم في شل البلد من خالل تصريحكم حول عدم التعاون مع 
رئيس الوزراء قبل سماع رده. وتساءل الراشد ملاذا نحرم تعديل الدستور؟ موضحا 
ان��ه لم يرتب جدوال أو لقاءات محددة لطرح ما لدي��ه من أفكار حتى اآلن وإمنا طرح 
م��ا لديه في االعالم لتجميع ردود األفعال والتعرف على اآلراء حول املوضوع متهيدا 

ملناقشتها مع جميع االطراف مبن فيها النواب.

الراشد: ما طرحته عن تعديل الدستور ليس
كفرًا سياسيًا بل أفكار قابلة للنقاش والتعديل


