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المشاركون في ملتقى المتروك: ترتيبات للقاء مشترك 
مع شخصيات شيعية لمواجهة التوترات الطائفية

واالس�تقرار  لألم�ن  واح�ة  وس�تبقى  الدين�ي  بالتس�امح  تع�رف  الكوي�ت 

كلفوا علي المتروك بالعمل على إتمام اللقاء وأكدوا مواصلة االجتماعات والعمل على تطبيق الدستور

علي يوسف املتروك

الدس���تور  التي نص عليها 
ومتسكنا بدستور 1962 .

واضاف: وانطالقا من هذه 
الروح الوطنية فقد تدارسنا 
الوطني  في هذا االجتم���اع 
التش���اوري ما نقله السيد 
املتروك عن رغبة عدد  علي 
الفاعلة في   من الشخصيات 
الوطن���ي ومن نواب  العمل 
حاليني وس���ابقني وعدد من 
الناشطني واملهتمني بالشأن 
العام لترتيب لقاء مشترك مع 
شخصيات شيعية ملواجهة 
التوترات الطائفية ولترطيب 
االجواء على اساس التراحم 
الذي جبلت عليه  والتالحم 
القدم باالضافة  الكويت منذ 
الى توحي���د الصف والكلمة 
ف���ي مواجه���ة كل املخاطر 
الداخلي���ة واخلارجية اذا ما 
تعرض ل���ه وطننا احلبيب 
والوقوف ب���كل ثبات خلف 
اميرنا ووالدنا وقائدنا صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد فأيد املجتمعون هذا 
املس���عى وباركوه باالجماع 
وكلفوا علي املتروك بالعمل 
اللق�����اء  على امت���ام ه���ذا 
املشترك الوطني املب�����ارك، 
كما قرر املجتمعون مواصلة 
ه���ذه االجتماعات للتواصل 
ومتابعة االحداث السياسية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية 
وم���ن اجل حتقي���ق العدالة 
املواطنني مبا  واملساواة بني 
الدستور لكل مواطن،  كفله 
وق���د اكد املجتمع���ون على 
مطالبة نوابهم بالعمل على 
تطبيق كل مواد الدستور ككل 
بعيدا عن االنتقائية والتجزئة 
واحلرص على تطبيق القوانني 

نصا وروحا بال استثناء.

وتلبية لنداء صاحب الس���مو 
األمير حفظه اهلل ورعاه ذخرا 
لبناء كويتنا احلبيبة، كويت 
الع���زة واحلرية واملس���تقبل 
واملجتمع االفضل املستقبل اآلمن 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
واعالمي���ا وال���ذي تتعزز فيه 
املنجزات ويتحقق لكل مواطن 
العدل واملساواة والعيش الكرمي 
الدميوقراطية  وتتعمق في���ه 

والوحدة الوطنية.

الهدف الوطني

وتاب���ع ان هدفن���ا الوطني 
االسمى هو املساهمة الوطنية 
احلقة في اخلروج بالكويت من 
نفق مفترق الطرق املتمثلة في 
املتدهور،  الوضع االقتصادي 
وفي الوضع السياسي املتأزم 
والذي حتما س���يقودنا الى ما 
ال يحم���د عقب���اه، فالضرورة 
الوطنية حتتم علينا في هذه 
املرحل���ة الدقيقة م���ن حياتنا 
ان نعرف كيف منس���ك بزمام 
امورنا وخطواتنا لبناء معالم 
الطريق على اس���س صريحة 
وقواعد محددة وبوحي صادق 
الكويتية االصيلة  من روحنا 
وفكرن���ا املخل���ص بعيدا عن 
العصبية والتعصب واألنانية 
واجلش���ع والصراع واطالق 
وتوزيع االتهامات وتصنيف 

املواطنني.
واوضح البيان انه في هذا 
االجتماع الوطني التش���اوري 
أردن���ا ان نح���دد موقفنا بكل 
صراحة ووضوح ال مجال للبس 
فيه وال للتنظي���ر والتبصير 
بعد ان اتسعت مساحة اجلدل 
وتعمقت بئر الفتنة املذهبية التي 
يحفرها املغرضون الواقفون في 
طوابير الهدم وطفت على سطح 

ان الكوي���ت دول���ة احملبة 
واالخ���اء عرفت منذ نش���أتها 
ب�  الناس  ب���ني  وكانت تعرف 
»ديرة بن صباح« بالتس���امح 
الديني وواحة لألمن واالستقرار 
وس���تبقى باذنه تعالى، فنزح 
الناس اليها من كل فج عميق 
على الرغم من قساوة الطقس 
وشح املوارد فعاش الناس فيها 
متكافئني متجاورين يجمعهم 
العي���ش املش���ترك والتراحم 
والتالحم ووش���ائج النس���ب 
والقربى، يحدوهم هدف واحد 
لصيانة ورفعة بلدهم الصغير 
والكبير فيما يحمله من مبادئ 
واصالة وقيم متثل س���ماحة 
االسالم ورس���الته السماوية 

للبشرية جمعاء.

النهج الديموقراطي

وج���اء في البي���ان وحتى 
عندما انتقلت الكويت مبحض 
ارادتها الى النهج الدميوقراطي 
واختارته قدرا ومسارا فنص 
دس���تورها الذي متت والدته 
على يدي اميرها الراحل عبداهلل 
السالم الصباح طيب اهلل ثراه، 
على ان العدل واحلرية واملساواة 
دعام���ات للمجتم���ع وتكف���ل 
الدعامات والناس  الدولة هذه 
متس���اوون امام القانون مهما 
اختلفت الوانهم او انتماءاتهم 
او معتقداتهم املذهبية، فالوطن 
للجميع والتفاني في حبه والذود 
عنه واجب شرعي مصداقا لقول 
رس���ول اهلل ژ: »حب الوطن 
من االميان«، كما اننا نحرص 
على تأكيد حرصنا الشديد على 
متس���كنا بثوابتنا الدستورية 
الدميوقراطية  ومن ان احلياة 
قدرنا الذي ال يتبدل، مع عدم 
املساس باملكتسبات الشعبية 

افتتح علي يوسف املتروك 
التش���اوري لعلماء  امللتق���ى 
األم���ة ونوابها بحضور رموز 
وشخصيات أكادميية واجتماعية 
في ديوانه أول من أمس وقال، 
من دواعي س���روري ان افتتح 
الذي  التش���اوري  امللتقى  هذا 
يش���كل تواصال وجس���را بني 
االخوة احلاضرين فيما بينهم 
وبني علماء األم���ة ونوابها ملا 
لهذا اللقاء م���ن اهمية لتبادل 
اآلراء ح���ول كل ما من ش���أنه 
الوط���ن واملواطنني  ان يخدم 
ويثري املسيرة الدميوقراطية 
في البالد، راجيا التركيز على 
الش���أن العام نظرا ملا متر به 
البالد من ظروف دقيقة تطرق 
اليه���ا صاحب الس���مو االمير 
أملانيا  اثناءزيارته جلمهورية 
مؤخرا، كما ارجو ان يستعرض 
الذي  الطائفي  املد  املجتمعون 
اخذ يزداد حدة وال احد يعرف 
الى اين ينتهي مما يعرض أمن 
الى  البالد وسلمها االجتماعي 
أفدح املخاطر. وتابع: لقد استنفر 
هذا الوض���ع الطائفي اخلطير 
مجموعة من الشخصيات املهتمة 
بالش���أن العام من األخوة أهل 
الس���نة فاقترحوا ترتيب لقاء 
مش���ترك بينه���م وبني بعض 
الرموز والشخصيات الشيعية 
اللقاء في  وسيتم االعداد لهذا 
اقرب وقت ممكن تأكيدا لروح 
األخوة والعيش املشترك الذي 
عرفته كويت املاضي ذلك العيش 
املفعم بروح التسامح واإلخاء 

والتراحم.
وق���د اص���در االجتم���اع 
التش���اوري بيانا جاء فيه ما 
دفعنا الى عقد مثل هذا االجتماع 
التشاوري ليس  دافعا طائفيا 
ومذهبيا بل دافع وطني محض 

الواقع االتهام���ات واالتهامات 
املضادة بني احلكومة واملعارضة 
في مجلس االمة وبني اعضاء 
املجلس انفسهم وبعض رموز 
وفئات املجتمع وافراده حول 
الكويت  ف���ي  الدميوقراطي���ة 
ومسيرتها ومستقبلها واالدوار 
السلبية التي متارس للحد من 
منوها وتأصيلها، ونحن نؤمن 
أشد االميان بأن اجلدل ان كان 
صحيحا فانه يثري املس���يرة 
وينمي التطلعات اما اذا تغلبت 
عليه العصبيات واملهاترات فانه 
يفسد للود قضية ويلهينا عن 
هدفن���ا الوطني األس���مى في 

التنمية واالستقرار.

الرأي الحر والرأي اآلخر

واضاف: نح���ن نؤمن بأن 
الرأي احلر والرأي اآلخر حق 
دستوري مكتسب لكل مواطن 
الدميوقراطية  وهما جناح���ا 
الس���ليمة لتحقي���ق ف���رص 
التصحيح والسالمة، فاحلوار 
احلر ال����ذي يس���تهدف وجه 
الوطن ومصاحله هو الضوء 
الكش�����اف لتأصيل املكاسب 

الوطني����ة.

أحلم بوطن من دون واسطة
الكوي��ت هي واح��ة األمان 
لش��عبها، وهلل احلم��د، وهي 
ملجأنا بعد اهلل سبحانه وتعالى 
في السراء والضراء، ألننا نعلم 
أن ال قيم��ة ملن ال ميلك وطنا، 

فمن دونه يضيع ويتيه.
وكم وطننا غال على قلوبنا 
ألننا ترعرعنا وتربينا في خيراته 
وأعطانا األمن واألمان واحلرية، 
وكلنا سواسية في هذا الوطن 
والكل يجب ان يأخذ حقه ال أكثر 
وال أقل، ولكن لألسف أصبح 

النظام اإلداري في الكويت عاجزا عن حتقيق 
هذه العدالة، ألن حاجات الناس ال متش��ي اال 
بالواس��طة، ومن دون الواس��طة يجب عليك 
ان تنتظر وحقك يضي��ع فمن لديه نائب او 
متنفذ متر معامالته بس��هولة ويس��ر بينما 
م��ن يحترم القانون والنظام تتأخر معامالته 

وقد ال تنجز.
فالكل يجب أن يحترم النظام وإال أصبحنا 
في فوضى كما نحن اآلن فيأتي مواطن ويلتزم 
باملوعد وقد ينتظر ساعة أو ساعتني ورمبا ثالث 
ساعات ويأتي مواطن آخر ويتخطى هؤالء الذين 
يحترمون النظام، ألنه مسلح بالواسطة التي 
نسفت كل هذه القيم، والواسطة اآلن تفشت 

في جمي��ع القطاعات كالصحة 
والتعليم واألم��ن والكثير من 

القطاعات األخرى.
وم��ن املالحظ ان اس��باب 
األزمات واملشاكل التي منر بها 
متأصلة اجلذور بسبب ما يسمى 
بالواس��طة، واضرب مثاال من 
واقعنا وهو احلوادث املرورية 
فمن املالحظ انها زادت بشكل 
واسع ولكن بسبب ماذا؟ فمن 
أس��بابها ان من يقود السيارة 
يعل��م أن وراءه نائب او متنفذ 
يستطيع بتدخله ان يحميه من تطبيق القانون 
عليه اذا ارتكب اي مخالفة حتى ولو أدت هذه 
املخالفة الى وفاة أحد األش��خاص او اصابته 

او اتالف األموال العامة.
فم��ن الواجب ان تتوقف الواس��طة، ألن 
فيها س��لبا حلقوق اآلخرين وتع��ّود الفرد 
على ع��دم احترام القان��ون وبالتالي ضياع 
هيب��ة القانون، وال حتقق املس��اواة والعدالة 
بني الناس، فم������ن حقنا ان نحلم بوطن 
من دون واسط����ة ونحن على يقني بأن هذا 
احللم سيتحول الى حقيقة متى احترم الناس 
القان��ون والنظام، ومتى حتقق النظام نهض 

املجتمع وارتقى.

بقلم: حمد فيصل الكندري السنة 
العاشرة � أكادميية اإلبداع األميركية

وفد الكويت وصل للمشاركة في مؤتمر 
الخدمات الحكومية اإللكترونية

يقام في سنغافورة

س���نغافورة � كونا: وصل وفد كويتي رفيع 
املس���توى ميثل مختلف اجلهات في الدولة الى 
سنغافورة للمشاركة في مؤمتر اخلدمات احلكومية 

االلكترونية الذي بدأت اعماله امس. 
وتهدف مشاركة الوفد، الذي يضم مجموعة 
كبي���رة من القياديني واملس���ؤولني في مختلف 
اجله���ات احلكومية، الى التع���رف على جتربة 
احلكومة االلكترونية السنغافورية وتطبيقاتها 
اضافة الى استعراض اخلطط الرئيسة لتقنية 

املعلومات. 
ومن املقرر ان يزور الوفد عددا من الهيئات 
والوزارات الس���نغافورية الت���ي تتمتع بخبرة 
عملية في مجال اخلدمات احلكومة االلكترونية 

لالطالع عليها عن كثب.
ويتضمن الوفد ممثلني عن اجلهات احلكومية 
كديوان اخلدمة املدنية والهيئة العامة للتعليم 

العامة لش���ؤون  التطبيقي والتدريب والهيئة 
القصر اضافة الى مشاركني من وزارات اخلارجية 
والصحة والداخلية واملالية والشؤون واألوقاف 
والشؤون االسالمية والعدل والتربية والتجارة 
ووزارة الدولة لشؤون مجلس األمة واالدارة العامة 
للطيران املدن���ي واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات. 
اضافة الى ممثلني عن الهيئة العامة للصناعة 
والدي���وان األميري والبن���ك املركزي واحلرس 
الوطني والهيئة العامة للبيئة واألمانة العامة 
لألوقاف وشركة مخابز الدقيق واملطاحن الكويتية 
ووزارة الكهرباء واملاء والفتوى والتشريع وديوان 
احملاسبة واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
ومكتب الشهيد واملؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعي���ة وبرنامج اع���ادة الهيكلة والقوى 

العاملة.

»الخريجين«تدعو إلى تطبيق 
الدستور قبل التفكير في تعديله

اللجنة النسائية زارت دار المسنين:نسعى للقيام 
بواجبنا تجاه مؤسسات المجتمع المدني

الشمار قدمت درعاً تذكاريةً لمدير اإلدارة 

أصدرت جمعية اخلريجني بيانا اكدت فيه اهمية تطبيق الدستور 
قبل التفكير في تعديله، وجاء في بيان اجلمعية: عاد احلديث عن 
تعديل الدس���تور مجددا وبشكل اكثر تنسيقا بني الداعني اليه، بل 
من املتوقع ان يتحول هذا احلديث الى خطوات عملية بهذا االجتاه، 
فإن كان تعديل الدس���تور امرا مباحا دستوريا ضمن اطر محددة 
وواضحة ومقننة، اال ان احملاولة هذه املرة تأخذ ابعادا خطيرة تذكرنا 
بش���كل او بآخر مبا حدث في مجلس 1981 عندما تقدمت احلكومة 
آنذاك بتعديالتها املقترحة على دستور 1962، وتبني ان الهدف منها 

كان افراغ الدستور من محتواه، والغاء الدور الرقابي ملجلس االمة 
وحتويل دوره التشريعي الى دور هامشي.

ونحن في جمعية اخلريجني اكدنا دائما على موقفنا املبدئي من 
هذا االمر، الذي يتلخص في ضرورة تطبيق الدستور قبل التفكير 
في تعديله، وان اي تعديل مس���تقبلي ال يجوز ان يخرج عما نص 
عليه الدستور من آليات ومبادئ، كتحديد اجتاه التغيير ملزيد من 
ضمانات احلرية واملس���اواة، فضال عن عدم دستورية تعديل عدد 

من مواد الدستور احملصنة من اي تعديل.

اللجنة النسائية خالل زيارتها لدار املسنني

نظمت اللجنة النسائية برابطة اعضاء 
هيئة التدريب بالهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب زيارة للقسم النسائي 
بدار املسنني ومت خالل تلك الزيارة تبادل 
النزي���الت لالطالع على  األحاديث م���ع 
احوالهم املعيش���ية وعما اذا كانت هناك 
اي صعوبات تواجههن، فضال عن التخفيف 
عنهن ومشاركتهن اطراف احلديث ليشعرن 
بالدفء األسري والترفيه عنهن، ومن ثم 
قدمت عض���وات اللجنة للنزيالت العديد 
من الهدايا الرمزي���ة التي القت اعجابهن 

وش���عرن من خاللها أنهن جزء ال يتجزأ 
من املجتمع.

النسائية  اللجنة  وقال�����ت رئيس���ة 
باسمة الش���م�����ار ان هذه الزيارة تأتي 
ضمن األنشطة املتع������ددة التي تقوم بها 
اللجن���ة للتفاعل م������ع املجتمع، خاصة 
مع مثل تلك املؤسس���ات اخليرية بهدف 
زيادة أواصر التراب���ط والتواصل معها، 
مش���ي����رة الى ان أنش���ط�����ة اللجن����ة 
النسائية ال تقتصر فقط على املعاه�����د 
الهيئة ولكنها  التدريبية داخ����ل أسوار 

للق���يام بدورها جتاه مؤسسات  تسعى 
املجتمع املدني والتواصل معها من خالل 

تلك الزيارات. 
وثمنت الشمار اجلهود املبذولة من قبل 
ادارة دار رعاية املسنني وجميع العاملني 
بها من اجل تقدمي افضل اخلدمات املمكنة 
للنزالء، مشيرة الى ان اللجنة قدمت درعا 
تذكارية ملدير ادارة دار رعاي�����ة املسنني 
علي حسن تقديرا جلهوده ف������ي خدمة 
النزالء وحس���ن اس���تقباله لوفد اللجنة 

النسائية.


