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املستشار راشد احلماد أثناء لقائه حمد الوردان وأحمد الكندري

رئيس وزراء مملكة البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يتسلم رسالة سمو الشيخ ناصر احملمد من سفيرنا في البحرين الشيخ عزام الصباح

محمد الكندري خالل ورشة إعداد الردود على تقارير االتفاقيات والتوصيات الدولية

مبرة السادة األشراف: ديننا يحتم علينا 
الدعوة إلى نشر  روح الوسطية اإلسالمية

ثّمن رئيس مجلس إدارة مبرة 
السادة األشراف، الشريف عبداهلل 
احلس����يني وقوف بعض رجاالت 
الكويت لدعم ونصرة سيدنا رسول 
اهلل محمد ژ وآل بيته الطيبني.

وقال الش����ريف احلسيني، ان 
ديننا اإلسالمي يحتم علينا جميعا 
نصرة ومؤازرة الرسالة احملمدية، 
والدعوة الى نشر الروح الوسطية 
ب����ني آل البيت واملجتمع بش����كل 
عام، مشيرا الى ان الرسالة التي 
انطلقت منها املبرة تصب في هذا 

االجتاه.
كالم احلسيني هذا جاء خالل 
تكرمي املبرة لعادل يوسف الزواوي 
بحضور أسرة آل الزواوي، الفتا 
الى ان تكرمينا هذا يأتي في إطار 
تقديرنا وشكرنا للسيد الزواوي 

ملا بذله ويبذله في مساندة املبرة 
علميا وثقافيا وأدبيا، ومش����يرا 
ايضا ال����ى ان هذا الدعم هو الذي 
يؤصل لثقافة حب سيدنا رسول 
اهلل محم����د ژ وآل بيته الكرام، 
آفاق أرحب  الطريق نحو  ويفتح 
الواقعية واحلقيقة  من املعرف����ة 
الثابتة ألكبر قدر ممكن من العالم 
مجددا التأكيد على شكره وجهوده 
املتواصلة في خدمة رسالة املبرة 

وأهدافها النبيلة.
بدوره أعرب سيد عادل الزواوي 
عن ش����كره وتقديره الى رئيس 
املبرة الشريف عبداهلل احلسيني 
والقائمني عليها، ملا بذله ويبذله 
ألكثر من عشرين عاما في البحث 
والتقصي عن مص����ادر املعلومة 
ال����ذي يبذله  الصحيحة واجلهد 

العربية  التنقل بني األقط����ار  في 
واإلسالمية للوصول الى األهداف 
التي حتقق رسالة املبرة في دعم 
ومناصرة سيدنا رسول اهلل محمد 
ژ وآل بيته الطاهرين الطيبني.

ولف����ت الزواوي ال����ى ان هذا 
التكرمي الذي تلقاه من رئيس مبرة 
الس����ادة األشراف يعتبر شرفا له 
وألسرته ووس����اما يفتخر به ملا 
له من قيم نبيلة نابعة من حبنا 
لس����يدنا ورسولنا محمد ژ وآل 
بيته الكرام واحملافظة على ميراث 
رسولنا الكرمي والذي يحتم علينا 
الوقوف معا لدعم ومساندة هذه 
املبرة علميا وثقافيا وأدبيا وكل ما 
من شأنه ان يضيف ولو حرفا واحدا 
أو كلمة تس����خر خلدمة رسولنا 

الكرمي وإسالمنا السمح.

الوزراء  وعد نائ����ب رئي����س 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ببذل اجلهد 
وتقدمي كل ما من شأنه ان يصب 
في مصلحة القانونيني في املصالح 

احلكومية في وزارات الدولة.
جاء ذل����ك في اللقاء الذي ضم 
نائ����ب رئيس الوزراء للش����ؤون 
القانونية ووزي����ر العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون االس����المية 
املستشار راشد احلماد في مكتبه 
باألمانة العامة لألوقاف بالدسمة 
مع وفد من مجل����س ادارة نقابة 
القانوني����ني للعاملني في اجلهات 
احلكومية بالكويت شمل رئيس 
ال����وردان وأمني  النقاب����ة حم����د 
الكندري واتسم  الصندوق احمد 

اللقاء باحلميمية واملوضوعية. 
وصرح ام����ني الصندوق احمد 
الكن����دري بأن اللق����اء ناقش احد 
القضايا املهم����ة التي تصب كلها 
في مصلح����ة القانونيني، وتقدمي 
كل اخلدم����ات واملقترح����ات التي 
تنعك����س ايجابيا عل����ى مصلحة 
العمل وسيره في خطوات تؤدي 
الى الزيادة االنتاجية ورفع روح 

الكفاءة لدى القانونيني. واوضح 
الكندري ان اللقاء شمل كذلك طرح 
وجهة نظر النقابة في عدة قضايا 
داخليا وخارجيا، وقد وعد نائب 
رئيس الوزراء بتذليل كل العقبات، 
التي  التعاون واجلهود  وبذل كل 
القانونيني، وهذا هو صميم  تهم 
عمل النقابة، والذي انش����ئت من 
اجله لتحسني ش����روط وظروف 
الوعي  العمل للقانونيني، ونشر 
النقابي مبا يكفل تدعيم التنظيم 
النقاب����ي وحتقيق اهدافه، وكذلك 

رفع املستوى الثقافي للقانونيني 
عبر الدورات التثقيفية والنشرات 
االعالمي����ة والن����دوات واحللقات 
الدراس����ية واالجتماعية، وكذلك 
رف����ع الكفاءة املهني����ة القانونية 
القانونيني  واالرتقاء مبس����توى 
مهنيا وفنيا، وكذلك املشاركة في 
املجاالت العمالية والدولية وتأكيد 
دور احلركة النقابية الكويتية في 
هذه املجاالت، والدفاع واملطالبة 

بحقوق ومكتسبات القانونيني.

الحماد: سنعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة
 نحو االرتقاء بالقانونيين وظيفيًا ومهنيًا

الكندري: حريصون على احترام حقوق العمالة

قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري امس ان االتفاقيات التي صادقت عليها الكويت 
تلزمها باحترام احلقوق االساسية بالعمل وهي داللة 

على حرصها على مسايرة التشريعات العمالية.
واضاف الكندري، في افتتاح ورشة إعداد الردود 
على التقارير اخلاصة باالتفاقيات والتوصيات الدولية، 
ان انضم����ام الكويت لعضوية منظمة العمل الدولية 
سابق على انضمامها لعضوية منظمة االمم املتحدة، 
حيث صدقت على مجموعة من االتفاقيات بلغ عددها 
19 اتفاقية. واوضح ان الكويت تس����توعب اكثر من 
مليونني من العمالة الوافدة، ما يعني ان سوق العمل 
جاذب لها السباب ايجابية منها استقرار سوق العمل 
وارتف����اع االجور مقارنة ب����دول اخرى وعدم فرض 

ضرائب على اجورهم، فضال عن االجراءات املشددة 
ض����د اصحاب العمل املخالفني. واكد انهم واثقون ان 
منظمة العمل الدولية قادرة على التصدي للتحديات 
املستقبلية واس����تمرار جناحها في وضع وحتديث 

وتطوير موضوعات املعايير الدولية. 
من جهه اخرى، قالت مديرة قس����م معايير العمل 
الدولية في منظمة العمل الدولية في جنيڤ كليوباترا 
دومبيا هنري انها ستنتهز الفرصة ملقابلة املسؤولني 
واملنظمات والنقابات العمالي����ة في الكويت ملعرفة 
مواقفهم جتاه القضايا التي يواجهونها وايجاد آلية 
للعمل معهم في اطار ثالثي »ونرى كيف استطاعت 
منظمتنا مساعدتهم وتدعيم قراراتهم التي تصب في 

مصلحة العمل والعمال«. 

النجار: مشاركة أكثر من  150عالمًا وباحثًا كيميائيًا في مؤتمر الكيمياء والصناعة 6 مارس
 أفاد رئيس اجلمعية الكيميائية الكويتية 
ونائب رئي����س اللجنة التنفيذية للمؤمتر 
د.عبدالعزيز النجار بأن اجلمعية الكيميائية 
الكويتية بصدد عقد مؤمتر الكويت للكيمياء 
)الكيمياء والصناعة( KCC2010، وذلك في 
الفت����رة من 6-9 مارس املقبل حتت رعاية 
كرمية من س����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، وبحضور نخبة من 
علماء ورواد علم الكيمياء من مختلف أنحاء 

العالم. 
 وبني د.النجار أن فكرة إقامة املؤمتر جاءت 
رغبة من اجلمعية في أن يكون لها في الكويت 
مؤمتر كيميائي يعقد كل سنتني نقوم فيه 
بإبراز الكويت واملؤسسات الكويتية العلمية 
املتخصصة في مجال الكيمياء وتطبيقاتها، 
مؤك���دا على أهمية إبراز الدور الكبير الذي 
تقوم به اجلمعية الكيميائية الكويتية على 
املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي والدليل 
على ذلك مشاركة االحتاد الدولي للكيمياء 

البحتة والتطبيقية وحضور رئيسته واعتبار 
مؤمترنا هذا كأحد األنش���طة التي يدعمها 
االحتاد، مضيفا أنه مت تشكيل عدد من اللجان 
التحضيرية للمؤمتر ومنها اللجنة التنفيذية 
وتترأسها أ.د. فايزة اخلرافي، واللجنة العلمية 
وتترأسها د.نورية العوضي واللجنة املنظم��ة 

ويترأسها د.حيدر بهبهاني.
 وأوضح أن املؤمتر يهدف إلى إبراز دور 
الكيميائي في الكويت الذي ميلك إمكانيات 
علمية وبحثية جتعله مثل أقرانه في العالم 
وهو ميلك ف���وق ذلك من العلم واملهارة ما 
يجعله قادرا على البحث وأيضا على إقامة 
وإدارة مؤمترات ولقاءات علمية ذات مستوى 
عال، وتقدمي الفرصة لعلمائنا والعاملني في 
مجال الكيمي���اء للتعرف وتبادل اخلبرات 
العاملية ممثلة بالعلماء والباحثني املشاركني 
الذي من شأنه تنمية العالم والباحث واملشتغل 
ف���ي مجال الكيمياء ليع���ود بالفائدة عليه 
وعلى مؤسسته وبلده. كما يهدف إلى فتح 

التعاون مع سوق  فرص 
العمل في الكويت في مجال 
التنمية والتطوير وغيره 
من املجاالت، مشيرا إلى أن 
املؤمتر سيقدم من خالل 
مشاركيه كل ما هو جديد 
ومفيد في مجال الكيمياء 
وتطبيقاتها في الصناعة 

واحلياة. 
 وأكد حرص اجلمعية 
الكيميائية الكويتية على 
أن تكون رعاية املؤمتر على 
مستوى عال واحلمد هلل 
فقد تشرفنا برعاية كرمية 

من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، س���ائلني اهلل عز وج���ل أن يوفقنا 
لرفع اسم الكوي��ت عالي��ا في سماء العلم 

والعلماء. 
 وذكر د.النجار أنه من املتوقع مشاركة 

ما يفوق 150 مشاركا من 
خ���ارج الكوي���ت، وأكثر 
من 100 مشارك من داخل 
الكويت، مشيرا إلى أن عدد 
األبحاث واألوراق العلمية 
التي ستلقى في املؤمتر 32 
بحثا وورقة علمية باالضافة 
الى ما يزيد عن 80 ملصقا 
علميا ليكون املجموع ما 

يزيد على 110.
 وتطرق د. النجار إلى 
أهم احملاور التي سيتناولها 

املؤمتر وهي:
احملور األول هو »البيئة 
والكيمياء الصناعي���ة«: ويتركز على طرق 
وس���بل احلفاظ على البيئة ف���ي الصناعة 

وخاصة الكيميائية. 
احملور الثاني وهو »الكيمياء اخلضراء«: 
وهي استخدام طرق وأساليب ومواد كيميائية 

تقلل من التكلف���ة وتقلل من التلوث وهدر 
الطاقة وتقلل من املخاطر وحتافظ على البيئة 

ومواردها.
احمل���ور الثال���ث: وه���و »الصناع���ات 
البتروكيميائية« واجلديد واملثير فيها والتي 
تعد هامة جدا كونها عصب احلياة البشرية 
وال تس���تطيع أن تتخي���ل عاملا متقدما من 

دون بترول.
احملور األخير: وهو »البحث والتطوير 
في الصناع���ات الكيميائية، وصناعة ليس 

فيها بحث وتطوير صناعة ميتة«.
 وأشار د.النجار الى أن أنشطة املؤمتر 
وجدول أعماله ستبدأ كالتالي: في اليوم األول 
السبت 6 مارس سيكون االستقبال والتسجيل 
للمشاركني يعقبه 7 مارس االفتتاح الرسمي 
في التاسعة صباحا وسيكون البرنامج من 
7 مارس إلى 9 مارس املقبل مقس���ما على 
فترتني صباحية ومس���ائية تبدأ كل منهما 
مبحاضرة رئيس���ية ثم محاضرة متحدث 

مدعو ثم يلي ذلك الق���اء األوراق العلمية. 
وس���يتخلل البرنامج حلقة نقاشية حول 
البحث والتطوير في الصناعات الكويتية 
تشارك فيها جلنة الكيمياء والصناعة التابعة 
لالحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 
باإلضافة للش���ركات الصناعية الكويتية، 
وستتضمن األنش���طة حفل عشاء تكرميا 

للوفود مساء االثنني.
 وأردف د. النج���ار قائ���ال ان اجلمعية 
والقائمني عليها تتطلع من خالل إقامة املؤمتر 
ال���ى إبراز دور الكويت واس���مها في مجال 
الكيمياء وتطبيقاتها وإبراز دور اجلمعية 
الكيميائية في املساهمة في التنمية والتطوير 
ألعضائها وللمجتمع ومؤسساته، كما تتطلع 
لتنمي���ة وتقوية العالقة مع س���وق العمل 
واالرتباط االيجابي معه كما نتطلع إلى اهتمام 
القطاع الصناعي وخاصة النفطي باجلمعية 
ودعمها الذي سيكون عائده وفائدته للجميع 

ولبلدنا احلبيب.

المؤتمر يقدم 32 بحثًا وورقة علمية باإلضافة إلى ما يزيد على 80 ملصقًا علميًا

د.عبدالعزيز النجار

رئيس الوزراء البحريني: العالقات الكويتية ـ البحرينية 
نموذج مشع للمحبة والتآخي بين البلدين

العنزي يطالب  بميثاق للعمل اإلعالمي 
وإيجاد مجلس أعلى للصحافة واإلعالم

االلتزامات املفروضة على الصحافة 
وال تعني انها قيود بل هي التزامات 
ضرورية البد منها حتى ال تنطلق 

احلرية فتصبح فوضى«.
وأشار الى ان التعديالت التي 
تناولتها الدراسة يجب ان تكون 
على اس����س وأص����ول قانونية 
صحيحة ورش����يدة الس����يما ان 
االجت����اه احلديث في السياس����ة 
اجلنائية هو احل����د من التجرمي 
وعدم التوسع فيه ليس في مجال 
الصحافة واالعالم وحدها وامنا في 
غيرها من املجاالت. وقال د.العنزي 
ان »تلك سياسة تشريعية جديدة 
بدأت تشرق شمسها في مختلف 
ال����دول األوروبي����ة املتمدنة كما 
ان العقوب����ات يجب ان ترتد الى 
حدودها املعقولة باعتبار ان بعضها 
ان لم يكن اغلبها بالغة اجلسامة 
وال تتناسب مع محلها والبعض 

منها مخالفة للدستور«.

موفقة ال شك فيها«، مبينا ان هناك 
خطوة اخرى تكميلية »نناش����د 
من خاللها املشرع اقرار او انشاء 
مجلس اعلى للصحافة واالعالم 
ليعمل على معاجلة بعض املبالغات 
او الشطط واحيانا  والتجاوزات 

بعض املخالفات القانونية«.
وأوضح د.العنزي ان وجود 
املجلس األعلى سيعمل على رفع 
القرارات  العام ويص����در  الوعي 
الالزمة لتحقيق اهدافه وله على 
وجه اخلصوص ان يضع ميثاق 
شرف للعمل الصحافي او االعالمي 
وحتديد أخالقياته وأسلوب االلتزام 
بها واصدار الئحة لشؤون العاملني 
ف����ي الصحافة واالعالم مبا يتفق 
وطبيعة عملهم ويكفل رعايتهم 
واالرتفاع مبستوى ادائهم ووضع 
املعايي����ر العامة الختي����ار املواد 
والبرامج ومراقبتها اضافة الى ابداء 
التشريعات والقوانني  الرأي في 

املتعلقة بالصحافة واالعالم املرئي 
واملسموع وغيره من االختصاصات 
واملهام. وقال »لعل اهم االلتزامات 
الواجبة في العمل االعالمي االلتزام 
بالشفافية واحترام التعددية وحق 
ان  البرامج«، مبينا  الرد وجودة 
كل هذه االلتزامات »مستوحاة من 

وأضاف ان نظرية الضرورة 
تظ����ل بعد ذلك كله »بش����روطها 
املتعارف عليها في الفقه والقضاء 
هي السياج الذي يقي النظام العام 
م����ن ان تنال الصحف ووس����ائل 
االعالم منها او تهددها مبا تنشره 
او تعرضه ويبقى القضاء بعد ذلك 
حارسا فعاال لتحقيق التوازن بني 
مقتضيات النظ����ام العام والقيم 

الدينية واألخالقية«.
وقال ان »حماية هذه احلرية هي 
الضمان الفعال لعدم اتخاذ الصحف 
او وسائل االعالم وسيلة لتهديد 
النظام العام او املس����اس بالدين 
او االس����اءة اليه او التشكيك في 
احد مبادئه او اصوله او انكار ما 
هو معلوم منه بالضرورة وبذلك 
نضمن اال تنقلب حرية الصحافة 
واالعالم فتصير عبثا وال تتغول 
عليها ال����وزارة واالدارة فتحيلها 
عدما«. وذكر ان حرية الصحافة 
واالعالم »وه����ي متثل خفقة في 
صدور أبن����اء البلد وأمل يتململ 
بني حناياه تقتضي من ممثليه في 
البرملان العمل على الغاء النصوص 
القانوني����ة التي تعوق مس����يرة 
الصحافة واالع����الم في مجتمع 
حتددت معامله وعزم على ان يتخذ 
الدميوقراطية شرعا ومنهاجا«. 
وتناولت الدراسة التعديالت على 
قانون املطبوعات والنشر والتعليق 
القانون����ي للدكتور العنزي على 
تلك التعديالت السيما في الفصل 
االول اخلاص باملطبوعات والفصل 
الثاني اخلاص بالصحيفة والفصل 
الثالث اخلاص باملسائل احملظور 
نشرها في املطبوع او الصحيفة 

والعقوبات.
كما تناولت الدراسة التعديالت 
على قانون االعالم املرئي واملسموع 
الس����يما في الفصل االول ومنها 
تعريف االعالم املرئي واملسموع 
واضافة نائب عام للقناة الفضائية 
وتعديل املادة اخلاصة بترخيص 
البث واسم القناة وشعارها اضافة 
الى بند جديد على املادة اخلاصة 
بالغاء ترخيص البث وفي الفصل 
الثاني اخلاص باملسائل احملظور 

بثها والعقوبات.

أكد احملامي واملستشار القانوني 
العنزي ضرورة اجراء  د.ناهس 
تعديالت على قانوني الصحافة 
واملطبوعات واملرئي واملس����موع 
»حلماي����ة املجتم����ع واالفراد من 
ق����د حتدث  الت����ي  التج����اوزات 
وحلماية حرية التعبير بصورها 

املختلفة«.
وقال د.العنزي ل� »كونا« انه أعد 
دراسة قانونية حول »التعديالت 
اجلدي����دة على قانون املطبوعات 
والنش����ر والقانون بشأن االعالم 
املرئي واملس����موع« أوضح فيها 
التعديالت تس����تهدف  ان بعض 
ايقاف االعتداءات اخلطيرة على 
االشخاص وحماية مصالح البالد 
العليا وصيانة الوحدة الوطنية 
واحلقوق الفردية السيما ان بعض 
التي يقبل عليها  القنوات  برامج 

الناس غير دقيقة او مفيدة.
وأضاف ان بعض تلك البرامج 
تتضمن في احيان كثيرة »ثقافة 
هابط����ة او معلوم����ات مغلوطة 
او اهدارا للقي����م وحتوي ألفاظا 
نابية وعبارات خادش����ة للحياء 
او تلميح����ات فاضح����ة وأفكارا 
فاس����دة تتنافى مع ابسط القيم 

االخالقية«.
وافاد بان ذلك ال يعني »اننا مع 
تغليظ العقوبات بل مع تعديالت 
القانون  الى مواد  يجب اضافتها 
منه����ا النص على ميث����اق العمل 
االعالمي رغم عدم وجوده وكذلك 
اعل����ى للصحافة  وجود مجلس 

واالعالم«.
وقال د.العنزي ان التشريعات 
البلدان فرضت على  في مختلف 
الصحافيني واالعالميني عددا من 
الواجب����ات لصيانة قيم املجتمع 
وحقوق اآلخرين من االعتداءات 
التي ميكن ان تقع منهم مع ما لها 
من سعة انتشار وتأثير كبير في 

الرأي العام.
وأض����اف »ان القان����ون ف����ي 
الكويت لم يضع شروطا معينة 
يج����ب توفيرها مل����ن يعمل في 
مجال الصحافة واالعالم أس����وة 

بالتشريعات االخرى املقارنة«.
واعتبر هذا االقتراح »خطوة 

املنامة � كونا: أشاد رئيس وزراء مملكة البحرين األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة امس بعمق ومتانة العالقات 
التي جتمع بالده بالكويت واصفا اياها بأنها منوذج مشع 
للمحبة والتآخي بني البلدين وشعبيهما الشقيقني. جاء 
موقف االمير خليفة خالل استقباله سفيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح حيث سلمه رسالة خطية 
من س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد. 
وق����ال األمير خليفة: »ان الكلم����ات تعجز عن وصف ما 
وصلت اليه العالقات البحرينية الكويتية خصوصا انها 
في منو مطرد وتشهد قفزات نوعية في ظل رعاية حضرة 
صاح����ب اجلاللة امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة عاهل 
اململكة البحرينية وأخيه حضرة صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد « معربا عن تطلعه لزيارة الكويت 
في القريب العاجل. من جانبه قال الشيخ عزام الصباح 
»إن الكويت والبحرين بلد واحد وجتمعنا وشائج القربى 
واحملبة واملودة في ظل رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأخيه عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن 

عيسى آل خليفة حفظهما اهلل ورعاهما«.
كم����ا اثنى على الدور الكبير والرائد الذي يضطلع به 
رئيس الوزراء البحريني االمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
في دفع ودعم العالقات الكويتية البحرينية »وفي رسم 
الصورة اجلميلة الت����ي تبرز وتظهر هذه العالقات التي 

أصبحت منوذجا يقتدى به«.

أعرب عن تطلعه لزيارة الكويت قريبًا

أعد دراسة قانونية حول ضرورة إيجاد تعديالت على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع

د.ناهس العنزي

حبيب: تعديالت »المرئي والمسموع والمطبوعات« 
مؤامرة لوأد الحرية الصحافية

الباحث االس����المي  اكد 
الشيخ راضي حبيب ان هناك 
توجها نيابيا وراء وأد احلرية 
االعالمية والصحافية جاء 
ذلك في تصريح صحافي قال 
فيه ان هناك مؤامرة حتاك من 
اجل وأد احلرية الصحافية 
في الكويت واملس����تفيد من 
وراء هذا التوجه الس����لبي 
املرئي  اخلاص بتعدي����الت 
واملسموع واملطبوعات هم 
جماع����ات الضغط اصحاب 
االستجوابات التأزمية وحتى 

يلقموا الصحافة حج����را افتعلوا زوبعة. أتى 
هذا التحرك بعد ان كش����فت الصحافةألعوبة 
االستجوابات التأزميية التي كان املقصد منها 
في االصل هو التكسب السياسي ال غير. واكد 

ان����ه مهما بلغ����ت خطورة 
العقوبات القانونية اخلارجة 
الدس����توري،  القانون  عن 
فشأنه شأن قانون اجلنسية 
واجل����وازات امللغى مؤخرا 
بحكم الدستور في خصوص 
موافقة الزوج على استخراج 
جواز الزوج����ة، فمثل هذه 
القوانني اخلارجة عن القانون 
لن تع����وق طريق كش����ف 
احلقائق وم����ا يحاك خلف 
الكواليس، وس����وف نصر 
بعزميتنا وارادتنا الوطنية 
بكل صورها واشكالها وألوانها على احلريات 
االعالمية والصحافية ول����ن تردعنا عن ابداء 
الرأي بكامل احلرية والتعبير التي نص عليها 

قانون االعالن العاملي حلقوق االنسان . 

الشيخ راضي حبيب


