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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مودعا السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد اخلالد

صاحب السمو التقى رئيس ديوان المحاسبة

سموه التقى ناصر المحمد ورئيس اتحاد القنوات العربية الخاصة

األمير ودّع سلطان عمان واستقبل المحمد والمبارك والخالد

ولي العهد استقبل المبارك والخالد والعدساني

العبدالهادي: مخاطبة الديوان لتعيين الكفاءات في »الصحة«
حنان عبدالمعبود

أك��د وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبداله��ادي ان الوزارة ال تدخر 
جهدا ف��ي تعيني الكفاءات الطبية والتمريضي��ة، بغض النظر عن حاملي 

اجلنسية من هؤالء الكفاءات. 
وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيني ان وزارة الصحة س��تقوم 
مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية لتعيني الكفاءات الصحية س��واء كانوا من 
جنس��ية كويتية او من فئة البدون، مشددا على ان اهم شرط لدى وزارة 
الصح��ة لتعيني البدون هو اجتياز االختبار املطل��وب، وعدم وجود قيد 
أمني على املتقدم، نافيا ما يتردد حول اش��تراط الصحة ان تكون والدة 
املتق��دم كويتية او ان يكون والده عس��كريا، او ض��رورة توافر احصاء 

.1965
وب��ني العبداله��ادي ان التعيني في الهيئ��ة التمريضية او في قطاعات 
ال��وزارة املختلفة مفتوح للجميع، وان االولوية تذهب للكفاءات، مش��يرا 

الى ان بعض الكفاءات الكويتية قد تصطدم بقيود أمنية.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س���موه بقصر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، حيث قدم لسموه الفريق الركن احمد اخلالد وذلك 

مبناسبة تعيينه رئيسا لألركان العامة للجيش.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري باإلنابة 
الشيخ علي اجلراح. واستقبل سموه بقصر بيان صباح 

امس رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
إلى ذلك، غادر البالد صباح امس سلطان سلطنة عمان 
الشقيقة السلطان قابوس بن سعيد بعد زيارة رسمية 
للبالد استغرقت يومني اجرى خاللها مباحثات رسمية 

مع اخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وكان على رأس مودعي���ه على ارض املطار صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ووزير شؤون الديوان األميري باإلنابة علي اجلراح وكبار 
املس���ؤولني بالدولة وكبار القادة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
وتلقى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية شكر من سلطان سلطنة عمان الشقيقة السلطان 
قابوس بن سعيد اثر مغادرته البالد بعد انتهاء الزيارة 
الرس���مية التي قام بها، اعرب فيها عن خالص ش���كره 
وتقديره للحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين احيط 

بهما والوفد املرافق، مؤكدا ان اللقاء االخوي الذي جمعه 
بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد كان فرصة 
مناسبة لبحث العالقات االخوية بني البلدين الشقيقني 
وسبل تعزيزها ودعمها مبا يوثق التعاون القائم بينهما 
في املجاالت املختلفة لتحقيق مصالح الشعبني الشقيقني، 
متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت وشعبها 

كل الرفعة واالزدهار.
وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية ش���كر جوابية ضمنها بالغ شكره على ما اعرب 
عنه السلطان قابوس من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، 
معربا س���موه عن بالغ س���عادته بهذه الزيارة الكرمية 
واللقاءات الطيبة التي جمعتهما، راجيا سموه له دوام 
الصحة وموفور العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها 

الكرمي املزيد من الرقي واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في قصر بيان صباح 
أمس سمو الش����يخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه النائب األول 
ال����وزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك، حيث 
الفريق الشيخ أحمد  قدم لسموه 
اخلال����د وذلك مبناس����بة تعيينه 

رئيسا لألركان العامة للجيش.
واستقبل سموه رئيس ديوان 

احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
كما استقبل سموه رئيس احتاد 
القنوات العربية اخلاصة الشيخ 

فهد سالم العلي.

الخالد التقى سفراء سورية وتركيا وكوبا محمد الصباح تسلم أوراق اعتماد السفير النيبالي
استقبل وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد في مكتبه مبقر الوزارة صباح امس 
سفير اجلمهورية العربية السورية لدى الكويت 

بسام عبداملجيد مبناسبة مباشرة مهامه.
وقال بيان صحافي لوزارة الداخلية ان اخلالد 
أك����د على عمق االواصر والروابط بني البلدين 

الشقيقني متمنيا له التوفيق في عمله.

ومن ناحية أخرى التق����ى وزير الداخلية 
اخلالد سفير اجلمهورية التركية لدى الكويت 
حلمي دادا أوغلو ومت خالل اللقاء بحث سبل 
دعم التعاون االمني بني البلدين. كما التقى سفير 
كوبا لدى الكويت مانوئيل باردياس اهينو وجرى 
تبادل االحاديث الودية وبحث املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك بني البلدين.

احتفل ف����ي ديوان ع����ام وزارة اخلارجي����ة اليوم 
بقبول نسخ من أوراق اعتماد سفير جديد لدى البالد، 
حيث اس����تقبل نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح سفير جمهورية 
نيبال الدميوقراطية االحتادية مادهوبان براساد باوديل 
وتسلم منه نس����خة من أوراق اعتماده كسفير لبلده 

لدى الكويت.

الصالون اإلعالمي: اإلعالم واإلعالميون مسؤولون عن تفاقم األزمات
وهنا مكمن اخللل«.

أما جاسم العون فعاد وأكد على 
مسألة كثرة الصحف اليومية، وان 
املرء ال يستطيع بحال من االحوال ان 
يقرأ هذا الكم من الصحف كل صباح، 
واشار الى مسألة اخرى، وهي ان 
من كانوا يعملون باالعالم سابقا 
لم يدخلوا كلي���ات االعالم« وامنا 
كان هناك حد ادنى من اساسيات 
اذا كانت هناك  التعامل، خاص���ة 
خصوم���ة، ومع وجود اخلصومة 
كان هناك اطار خلقي ال يخرج عنه 
االعالمي وال يحي���د عنه القيادي 
ايضا، مؤك���دا ان هذا احلد االدنى 
في التعام���ل ال يوجد اآلن اال في 
القليل النادر، اضافة الى ان االعالم 
يتم استغالله سياسيا بعيدا عن 
اخالقيات املهنة، وان »السياسيني 
اليوم جعل���وا من االعالم حصان 

طروادة«.
واشار استاذ االعالم والكاتب 
الصحافي د.خالد القحص الى ان 
املش���هد االعالمي الكويتي تغير، 
وذلك ألن املعطيات تغيرت وبالتالي 
فاملمارس���ة بدورها تتغير، مؤكدا 
ان املس���ؤولية يجب أال يتحملها 
االعالم���ي الفرد، ولك���ن يجب ان 
التي  تتحملها املؤسسة االعالمية 

يعمل فيها.
وكذلك اشار د.حسني عبدالرحمن 
عندما فرق بني القضية من الناحية 
االكادميي���ة ومن الناحية املهنية فقد 
حم����ل ادارات التحرير مسؤولي���ة 
ما يجري على الس����احة اآلن، وقد 
أرج�����ع سبب ذلك الى ان »الصحافة 
حتولت م���ن صحافة خب�����ر الى 
صح�����افة رأي، وكل الناس اليوم 

اصبحوا كّتابا«.
وقد وجدت االعالمية س���ميرة 
عبداهلل مقدم���ة االخبار في قناة 
الراي ان هناك سببا آخر للقضية 
وهو التحول من الشأن الدولي الى 
الشأن الداخلي، مما أدى الى ان يعيد 
االعالم ويزيد في احلديث عن قضايا 
ومسائل ألطول مدة ممكنة، وذلك 
ألن الكويت بلد صغير وليس هناك 
مادة اعالمية ضخمة بسبب ذلك.

وحتدث عن فكرته في »نشرة 
انها  الى  ايجابية« مش����يرا  اخبار 
القت صداها ليس في الدول العربية 
وامنا كذلك ف����ي الدول الغربية ملا 
لها من تأثير ايجابي على املجتمع، 
مشددا على ضرورة ابراز اجلانب 
االيجابي من االخبار في الصحف 
عن اجلوانب السلبية وقال »اخلبر 
االيجاب����ي موج����ود ولكن يحتاج 

لعدسة لتلتقطه«.

إعادة تقييم للوضع اإلعالمي

من جهته اعتبر رئيس قس����م 
االعالم في جامعة الكويت د.يوسف 
الفيلكاوي ان الكويت كانت بحاجة 
له����ذه االزمة العادة تقييم الوضع 
االعالمي، مش����يرا الى انه يصعب 
على اجلامع����ة ان تخرج ما يكفي 
للصحف والفضائيات املنتش����رة 

بشكل كبير.
واعتب����ر الفيل����كاوي مهني����ة 
ال����ى حد  الصحافي����ني مفق����ودة 
كبير، مش����يرا الى ان االعالم جلأ 
الى اتباع اسلوب االثارة من اجل 
اهداف مختلفة مادية وش����خصية 

وغيرها.
بينما ش���خص د.حسن مكي 
اس���تاذ االعالم املش���كلة في انه 
»اذا كان هناك اطباء ال ميارسون 
املهنة بشكلها الصحيح والسليم، 
فكيف سيكون الوضع الصحي في 
البلد؟ وهكذا الهندس���ة واحملاماة 
وغيرها من املج���االت« وتابع ان 
االعالم كذلك شأنه شأن اي مجال 
من ه���ذه املج���االت، موضحا ان 
االش���كالية تكمن ف���ي اخللط في 
املفاهيم »فصناعة االعالم ال ينبغي 
ان يشتغل بها اي شخص، فهناك 
متطلبات محددة ومهارات اساسية 
البد ان يتمتع بها من يريد العمل 
في مج���ال االعالم«. وفيما يخص 
العمل الصحافي، فقد اكد مكي ان 
العمل الصحافي في الكويت يفتقر 
الى الكثير من املهنية »وان هناك 
من يدخلون العمل الصحافي من 
»الش���باك«، وليس هن���اك تأهيل 
مناسب ملن يدخلون حقل االعالم 

نس����تطيع االطاحة بالوزراء وفقا 
الى  الدس����تورية نلجأ  ل����الدوات 
الشارع«، مشيرا الى انه ال يوجد 
في اميركا نواب يناقشون القوانني 
في الشارع ويحاولون فرض اجندات 
على البرملان تذكي من روح اخلصام، 
ودعا اجلاسم الى ارساء حالة من 

السالم االجتماعي واالعالمي.
رئيس حترير جريدة »الرؤية« 
سعود السبيعي اطلق اسئلة عدة 
حول الصحافة وحول ما اذا كانت 
مس����تقلة ام لها توجهات اخرى؟ 
وقال »كل من يتجه لعالم الصحافة 
هدفه الشهرة واملال اما املثل فقلما 
جتدها في االعالميني فكل له اجندته 

اخلاصة«.
ورأى ان الصحاف����ة احل����رة 
متتل����ك اخلبر وال تتبن����اه بينما 
الصحافة الكويتية منقس����مة الى 
صنفني صحافة رأي وصحافة خبر 
وبناء على ذلك جند كتاب املقاالت 

يتحدثون مبا يشاءون.

ثقافة العداء

ورأى السبيعي انه في املجتمع 
الكويت����ي مت تكريس ثقافة العداء 
بحيث اصبح لها اساتذة ومعلمون، 
مشيرا الى انه ال ميكن التقدم اال من 

خالل انتهاج نهج االسالف.
وختم بالقول: »ال شك ان االعالم 
التطلعات  ل����م يواك����ب  الكويتي 

الداخلي����ة واخلارجية متس����ائال 
عن ق����درة االعالم عل����ى معاجلة 
هذه اآلفة واستط�����اعته سد هذه 

الثغ����رة.
ان الضي����اع االعالمي  واعتبر 
هو انعكاس للوضع العام وبالذات 
السياس����ة احلكومية حيث اشار 
الى انها ليس لديها رؤية واضحة 
وبالتالي ال ميكن لالعالم ان يسير 
ف����ي خ����ط واض����ح الن للحكومة 
دورا وتأثي����را في االعالم واحلياة 
السياسية واالقتصادية كما اشار 
حيدر ال����ى دور الكتاب واملثقفني 
ف����ي االزمات التي متر مع ضرورة 
االلتزام بلغة اخلطاب على ان تكون 
بناءة وسليمة، الفتا الى ان املثقفني 
حتى اآلن ليس لهم دور واضح او 

مؤثر في املجتمع.
الكات����ب في جري����دة »األنباء« 
سامي النصف رأى انه ال ميكن عزل 
االعالم عن االزمة احلاصلة اليوم، 
مشيرا الى مسألة لها عالقة باالمر 
أال وهي »االحترافية« مشيرا الى ان 
مخرجات التعليم اليوم في االعالم 

ال تعطي مهنيني محترفني.
رئي����س مجلس ادارة قناة اقرأ 
جاسم املطوع رأى ان ما يحدث اليوم 
على الساحة لم يحدث في تاريخ 
الكويت، مؤكدا في الوقت نفس����ه 
على ان الدميوقراطية في الكويت 

تعتبر قدوة للدول العربية.

على حساب اي شيء آخر.
ورأى ان لالعالم دورا كبيرا مبا 
متر به البالد، مشيرا الى ان جتربة 
االس����تجواب االخير لسمو رئيس 
مجلس الوزراء دليل على ذلك حيث 
كان االستجواب موضوعيا النه ال 

يوجد »فالشات«.
وحمل الزامل احلكومة جزءا من 
املسؤولية مشددا على ضرورة البدء 
مبشاريع التنمية معتبرا ان الفراغ 
هو اكبر خطر على املجتمع ويعطي 

الفرصة الى تدهور االحوال.
الكاتب في جريدة الوطن خليل 
حي����در رأى ان هناك اعدادا كبيرة 
تشعر بتمييز ضدها وهناك احساس 
بأنه يوج����د متييز ب����ني املناطق 

فكلنا لدينا اجن����دات نحاول فيها 
التفوق على الصحف االخرى بأي 
وسيلة كانت، الفتا الى هذا السباق 
احملموم نحو نش����ر اي خبر حتى 
وان كان يتضمن مساسا بالوحدة 

الوطنية.
الكات����ب في جري����دة »األنباء« 
فيص����ل الزام����ل ق����ال ان »االثارة 
الكويت«،  ف����ي  اصبح����ت مطلبا 
مش����يرا الى ان ما تشهده الساحة 
الكويتية من كثرة في عدد الصحف 
هو السبب املباش����ر وراء كل هذا 
الصخب معلال ذلك ان تكلفة انشاء 
جريدة ليست بسيطة ومصاريفها 
والتزاماتها املالية كبيرة مما يجعل 
الهدف االساسي زيادة نسبة التوزيع 

اإلجابات واملداخالت التي تناولت 
املوضوع مبختلف تشعباته.

النقاش بدأ مبا طرحته الناشطة 
السداني والتي  السياسية نورية 
رأت ان االعالم مس����ؤولية وطنية 
وعلينا كإعالمي����ني ان نكون على 
قدر املسؤولية خصوصا ان البالد 
متر مبرحلة دقيقة وحساسة إذا ما 

قورنت بالستينيات.
واضافت لألسف اإلعالم اليوم 
يختلف عن املاضي، مش����يرة الى 
أن اإلع����الم املعاص����ر يعمل بغير 
مهنية مش����ددة عل����ى ضرورة أن 
يفهم اإلعالمي رسالته نحو الوطن 
واملجتمع وعليه ان يكون وسيلة 
لتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدة على 
أن اهم رس����الة لإلعالم هي تعزيز 
مفهوم الوحدة ألنه من دون وطن 

»ال نسوى شيء«

التباس في المفاهيم

اإلعالمي يوسف اجلاسم رأي أن 
الوضع العام في الكويت لم يستقر 
منذ التحرير حيث إن الوضع في 
الب����الد ينتقل من حال����ة صاخبة 
إلى اخرى. وتذكر اجلاسم الكاتب 
الراحل د.أحمد الربعي وقال نفتقده 
ونفتقد مدرسة االخالق احلميدة في 
الصحافة وقوله »اللغة املتوحشة« 
التي لم تفض إال للمزيد من النزاع. 
وتأسف اجلاسم للوضع الذي وصل 
االعالم اليه وقال »علينا مسؤولية اال 
نسمح ملن يحاول ان يسرق االعالم 

الى طريقته في اللعب«.
ورأى اجلاسم ان هناك التباسا 
في فهم الكثير من املفاهيم واحلرية 
والدميوقراطي����ة والقانون وكذلك 
الوطنية، مش����يرا الى ان البعض 
ينظر للحرية عل����ى انها نقول ما 
نشاء وكيفما نشاء وننسى النص 
الدستوري وان احلرية هي ان نحترم 
حرية االخرين، الفتا الى ان هناك 
من وضع نفس����ه صاحب اوشحة 
للوطنية يلبسها ملن يشاء وينزعها 

عمن يشاء.
وتابع اجلاس����م: »هناك خلق 
لس����وابق ف����ي العال����م فعندما ال 

بيان عاكوم
انطالقا مم����ا ميثله اإلعالم من 
دور كبير في حتديد مسار احلياة 
السياسية، وما يشكله من عنصر 
أساسي في رسم خريطة ومالمح 
األحداث وتوجيهها من خالل توجيه 
الرأي العام وتغييره من مسار إلى 
آخر مبا يتفق مع قناعات »السلطة 

الرابعة« ومعتقداتها.
فمما الشك فيه ان اإلعالم يلعب 
هذا الدور مع االقتناع بأن »الغاية 
تبرر الوس����يلة« ولذلك قد يكون 
لإلعالم دور ف����ي تأجيج الصراع 
الدائر على الس����احة السياس����ية، 
ولكن الس����ؤال الذي يطرح نفسه: 
هل اإلعالم وحده املسؤول عن ذلك؟ 
اإلجابة جاءت في جلسة الصالون 
اإلعالمي التي دعا إليها األمني العام 
للملتقى اإلعالمي ماضي اخلميس 
حتت عن����وان »اإلعالم واألزمات« 
وحضره����ا ضيوف م����ن مختلف 
شرائح املجتمع اإلعالمي من رؤساء 
حترير وإعالميني وصحافيني وكتاب 
وأكادمييني ومثقفني. اآلراء اختلفت 
وتنوعت ال بل تناقضت فهناك من 
حّمل اإلعالم وزر تصاعد األزمات 
في الكويت، ال بل حتى وصل األمر 
بالبعض الى التش����كيك في مهنية 
الصحافيني واحملررين، معتبرين 
ان السبب في األزمة افتقار الساحة 
إلى مهني����ني محترفني،  اإلعالمية 
وهناك من حمل املسؤولية للحكومة 
الت����ي غفلت عن حتقي����ق وتنفيذ 
املشاريع التنموية مما غّذى الصراع 

وادى ذلك الى تفاقم األزمات.
األم����ني الع����ام لهيئ����ة امللتقى 
اإلعالمي ماضي اخلميس حتدث عن 
سبب اختيار هذا املوضوع للنقاش 
مشيرا الى ان االعالم اصبح حديث 
كل شخص في املجتمع وما اذا كان 
االعالم مسيرا ام حرا، الفتا الى ان 
اإلعالم أصبح في مرمى االتهامات، 
فهناك من يتهمه بالفساد، ويعمل 
خلدم����ة مصال����ح البعض ويضر 
بالبعض ألهداف مختلفة، وكانت 
هذه عبارة عن تس����اؤالت طرحها 
اخلميس عل����ى الضيوف لتتوالى 

املشاركون في الصالون اإلعالمي في لقطة جماعية

قال رئيس حترير جريدة »الرؤية« سعود السبيعي 
انه مببادرة من رئيس حترير جريدة »األنباء« الزميل 
يوس���ف خالد املرزوق مت طرح ايج���اد احتاد يجمع 
املؤسسات الصحافية وفق معايير معينة ومت االتفاق 
على انشاء احتاد وميثاق الشرف املهني، مشيرا الى 
انه مت وضع مسودة على القانون عرضت على اجلميع 
وستتم مناقش���تها خالل االجتماع املقبل في جريدة 

»السياسة«.

اتحاد للمؤسسات الصحافية

)محمد ماهر(

رئيس الوزراء التقى 
رئيس األركان الجديد

استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د في قصر 
النائب األول  بيان امس 
الوزراء  لرئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ 
جاب���ر املبارك حيث قدم 
لس���موه رئيس االركان 
العام���ة للجيش الفريق 
الرك���ن الش���يخ احم���د 
اخلالد مبناسبة تعيينه 

في منصبه اجلديد.

نواب: كلمة صاحب السمو »خارطة طريق« لحماية الوحدة الوطنية
أكدوا أن سموه أصاب عين الحقيقة بإشارته إلى مخاطر الفتنة التي تفرق أهل الكويت وال تجمعهم

الزلزلة: األمير شّخص الحالة السياسية وطرح الحل الناجح

المطوع: صاحب الس�مو حري�ص على الوحدة والدس�تور

الحويلة: أش�يد بكلم�ة األمير الت�ي ركز فيها عل�ى الوحدة

الجس�ار: خط�اب س�مو األمي�ر منه�ج متكام�ل للجميع

العبداله�ادي: االلتزام بتوجيهات صاحب الس�مو لبن�اء الوطن

الطبطبائي: يجب على الجميع التوق�ف عن إثارة النعرات

الحريت�ي: مضامي�ن الخط�اب ترجم�ة حقيقي�ة للواق�ع

دليهي: توجيهات صاحب السمو األمير في خطابه عين الحكمة والصواب

مخلد: صاحب السمو شدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية

العدوة: حديث س�مو األمير طريقنا وتأكيده عل�ى الوحدة غايتنا

زنيفر: لنلتزم بتوجيهات س�مو األمير حتى نطب�ق الديموقراطية بصورة صحيحة اعتب���ر عدد من النواب ان 
كلمة صاحب الس���مو األمير 
التي  الش���يخ صباح األحمد 
ألقاها س���موه أمس »خارطة 
طريق حلماية الوحدة الوطنية 
والبعد عن الشقاق والطائفية 
البغيضة« وأش���اروا الى ان 
»توجيهات سموه أصابت عني 
احلقيقة بالتركيز على خطر 
الفتنة الت���ي تعصف بالبالد 
التمسك بالثوابت  وضرورة 
الدس���تور  الوطنية ومبادئ 
والتقاليد التي جبل عليها أهل 
الكويت من التوافق النقاشي 
فيما بينه���م دون النظر الى 
املذاهب أو األصول التي حتترم 
جميعها، وقالوا ان سموه شدد 
على مبادئ الدستور وانه ال 
وصي علي���ه وان علينا أخذ 
العبر مم���ا يحدث من حولنا 

ان أن توجيهات صاحب  ال���ى 
السمو األمير طريقنا ومنهجنا 
وتأكيده عل���ى الوحدة غايتنا، 
وأشاد النائب د.محمد احلويلة 
بكلمة صاحب السمو األمير التي 

دعا فيها الشعب الى الوحدة.
وف���ي اإلط���ار ذات���ه، قالت 
النائبة د.روال دش���تي: منتثل 
لتوجيهات صاحب السمو األمير 
بعدم االنحراف في الصالحيات 
الشارع  الدس���تورية وتأجيج 
واالحت���كام للقان���ون والنظر 
للمصلحة العليا للبالد، والنهوض 
بالكويت بنهج األصالة واحلداثة، 

فهل ميتثل الزمالء؟
من جانبه، قال النائب عسكر 
العنزي: إن صاحب السمو األمير 
شّخص الداء والدواء من خالل 
خطابه السامي، وعلينا أن نلتزم 

مبا جاء فيه من معان.

وان نحفظ نعم اهلل علينا.
وقال رئي���س اللجنة املالية 
النائب د.يوسف  واالقتصادية 
الزلزلة: »لقد ش���ّخص صاحب 
السمو األمير احلالة السياسية 
في الكويت وطرح احلل األجنح 
واألجنع حت���ى تتقدم الكويت 
وترتقي، وأوصى سموه اجلميع 
ب� »نبذ كل ما من ش���أنه إثارة 
الفنت« وزاد »ولصاحب السمو 
األمي���ر نقول: س���معا وطاعة 
وسنكون إن شاء اهلل عند حسن 

ظنك«.
النائ���ب د.وليد  وأوض���ح 
الطبطبائي ان »خطاب صاحب 
السمو األمير مؤثر جدا ويجب 
على اجلميع التمسك مبضامني 

اخلط���اب والتوقف ع���ن إثارة 
النع���رات الفئوي���ة والطائفية 
والقبلي���ة«. من جانب���ه، قال 
النائب عدنان املطوع »نشارك 
سمو األمير فيما ذهب اليه في 
كلمته وقد أتت في الوقت املناسب 
من قائد ذي حكمة حريص على 

الوحدة والدستور«.
أما النائب حس���ني احلريتي 
فأكد ان »كلمة صاحب الس���مو 
األمي���ر أثلج���ت صدورنا وما 
حمل���ه اخلطاب م���ن مضامني 
يجب ترجمته للواقع«. النائب 
سعد زنيفر أشار الى ان خطاب 
صاحب الس���مو خارطة طريق 
لعملنا وممارستنا الدميوقراطية، 
ويجب االلتزام بتوجيهات سموه 

حتى نطبق الدميوقراطية بصورة 
صحيحة. ولفتت النائبة د.سلوى 
اجلسار الى ان خطاب صاحب 
الس���مو األمير منه���ج متكامل 
للجميع، وأش���اد النائب مخلد 
العازمي بكلمة صاحب السمو 
األمي���ر الذي دعا فيها س���موه 
الى التمسك بالوحدة الوطنية، 
النائب دليهي الهاجري أوضح ان 
توجيهات صاحب السمو األمير 
في خطابه السامي عني احلكمة 

والصواب.
أما النائب م.ناجي العبدالهادي 
فأكد أن االلتزام بتوجيهات صاحب 
السمو يساعدنا على املضي في 

بناء وطننا وتنميته.
النائب خالد العدوة أش���ار 


