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أكد خالل ندوة »قراءة في المشاكل المستقبلية« أن صندوق المعسرين هو الحل الناجح لقضية المقترضين

باقر: سنحتاج لبيع برميل النفط بـ 130 دوالرًا لمواجهة
تزايد الميزانية إلى 43 مليار دينار خالل الـ 12 عامًا المقبلة

زواجهم بعد مراجعتهم اللجنة 
التنفيذية، وآخر س���نة ترأس 
فيها وزارة العدل عام 2005 مت 
توثيق أكثر من 800 حالة زواج 
بعقود من وزارة العدل، ولكن 
هناك أقلية ج���دا ال يتم عملية 
توثيق عقودهم ليسوا باألصل 
بدون ولديهم جناس���ي أخري 
وفق س���جالت وزارة الداخلية 
واللجن���ة التنفيذي���ة، ووزارة 
العدل في النهاية ليست مختصة 
وليس لديه���ا أي حق في إبداء 
رأي أو تعقيب على رأي اللجنة 

التنفيذية.
أما بالنسبة إلى دور مجموعة 
26 جتاه بع����ض القضايا التي 
تعص����ف باملجتمع ق����ال باقر: 
»نحن كمجموع����ة 26 ال منلك 
النصيح����ة، وتركيزنا  س����وى 
على األمور املالية جاءت نتيجة 
اختالف التوجهات السياس����ية 
لألعض����اء املنتس����بني إلى هذه 
املجموع����ة، وله����ذا يس����تحيل 
االتفاق على األمور كل ش����يء 
مثل احلزب السياسي، ولكن ما 
جمعنا هو مصلحة الكويت في 
األمور املالي����ة ألنها في النهاية 
هي أمور رقمية يتفق عليها كل 
التجمعات السياس����ية، وممكن 
في النهاية إيصال رسالة قوية 
من قبل كل املشاركني، والدليل 
رسالتنا األولى املتعلقة بالقروض 
لقيت ترحابا كبيرا وصدر قرار 
بقانون من مجلس األمة باإلضافة 
إلى جتاوب كبي����ر من صاحب 

السمو والسلطتني«.
ولفت إل����ى أن كل املواطنني 
الدستور  متس����اوون حس����ب 
والقانون وقبل ذلك في الشريعة 
اإلسالمية، وأن ما يحدث حاليا من 
املفاضلة بني الطوائف واملذاهب 
والقبائل هو كالم خطير وخطأ 
كبير، موضحا أن الدول يقاس 
تقدمها مببدأ مساواة اجلميع أمام 
القانون، مشددا في الوقت نفسه 
على أن الكل في املواطنة متساو 
أمام القانون وال يجوز اللجوء إلى 
أي جهة أو طرف غير القانون ألنه 
هو من ينصفهم وليس العصبة 
التي ينتمون اليها، قائال »الفخر 
باالنتماء شيء والعصبية شيء 
آخر«، مش����يرا إلى أنه إذا كان 
هناك خطأ في القانون فنستطيع 
تعديله ولكن ال نصنف الناس 

على أساس انتمائهم.

النفط كما حدث في مجلس 1992 
حني متت تغطية امليزانية أول 3 
سنوات اي نغطي امليزانية من 
احتياط األجيال املقبلة ألن برميل 
النفط كان 8 دوالرات، وهذا ما 
أدى أيضا إلى أخذ الكويت أول 
وآخر قرض بحياتها )اجلامبو 
لون( وهو 5 مليارات، ويرى أن 
هذا هو اخلطر احلقيقي القادم 
باإلضافة الى خطورة أن يساهم 
التوسع السكاني في املستقبل 
إلى التهام دخل الدولة في حال 
عدم ايجاد بديل لإليراد النفطي، 
وان احلل الوحيد هو اإلصالح 

االقتصادي.
واس���تغرب مم���ا وصف���ه 
بتهاف���ت الكثير م���ن األعضاء 
التي بها صرف  وراء املشاريع 
مالي دون النظر إلى املش���اريع 
التي وراءها إيراد للدولة، وذلك 
لضمان أن تنعم األجيال القادمة 
في أوضاع معيشية جيدة وتنعم 
بالبحبوحة املالية التي نعيشها 
نحن حالي���ا، مؤكدا في الوقت 
نفسه أننا نحتاج فعال إلى بديل 
لإلي���راد النفطي، قائال: »بعض 
االقتراحات املالية املوجودة في 
مجلس األمة لو أخذ بها فسترفع 
بند املصروفات إلى مبالغ ضخمة 
جدا وستكون عبئا كبيرا على 

أجيالنا املقبلة«.

عقود زواج البدون

وحول منع وزارة العدل في 
عهده عق���ود زواج البدون قال 
باقر »ه���ذا كذب، لم يحدث أبدا 
أن من���ع زواج البدون، وهناك 
إحصاءات عجزت عن ان أنشرها 
الذين تزوجوا سنويا  للبدون 
وأنا وزير الع���دل، ألن اللجنة 
التنفيذية التي تأسست مبرسوم 
رقم 58 لسنة 1996 نصت على 
ان كل الوزارات عليها أن حتيل 
أي عمل يتعل���ق بالبدون اليها 
أوال للتأكد م���ن صحة بيانات 
األشخاص هل هم بدون أو ممن 
القرارات طبقها  يدعون، وهذه 
كل الوزراء الذين سبقوني، وأنا 
لم أصدر تلك القرارات، وكل ما 
هو مطلوب من البدون الراغبني 
في الزواج هو إحضار اثبات من 
اللجنة التنفيذية على أنه بدون، 
وطبقت تل���ك القرارات بنجاح 
وباستمرار وكان أكثر من 75% من 
املتقدمني كانوا يتزوجون ويعقد 

أو الفائدة أو املدة على املدين، 
قائال »الصن���دوق عادل وكرمي 
وناجح جدا، وهناك إقبال شديد 

عليه«.
وقال »املصروف الفعلي في 
ميزانية الدولة قبل 10 سنوات 
حس���ب احلس���اب اخلتامي 4 
ملي���ارات و40 مليونا، أما في 
امليزاني���ة احلالية التي صوت 
عليه���ا مجلس األم���ة وصلت 
املصروفات إلى 16 مليارا و200 
امليزانية  أن  مليون، هذا يعني 
س���تتضاعف في األعوام ال� 12 
املقبلة بشكل كبير في ظل تزايد 
عدد الكويتيني، وستصل إلى 43 
مليارا وتشكل الرواتب منها 20 
مليارا، ولتحقيق هذا الرقم فاننا 
نحتاج الى بي���ع برميل النفط 
بسعر 130 دوالرا وإنتاج يومي ال 
يقل عن 3 ماليني برميل، والسؤال 

ملطروح هل هذا ممكن أم ال؟«.
وأش���ار الى أن تقرير بلير 
تضمن أن الكويت ستشهد العجز 
واالختناق خالل مدة تتراوح بني 
5 و8 سنوات إذا استمررنا بهذه 
الطريقة ما لم نتخذ اإلجراءات 
واإلصالحات املطلوبة، وهذا ما 
دعمه أيضا البنك الدولي، وأضاف 
أن اخلطر ال���ذي يهدد ميزانية 
الكويت يكمن في انخفاض أسعار 

لم حتصل على األغلبية، الفتا 
الى أن التصعيد في بعض األمور 
شيء طبيعي في كل البرملانات في 

العالم وذلك حسب الدساتير.
وي���رى أن دور االنعق���اد 
املقبل سيشهد عرض املزيد من 
القضايا اخلالفية التي ستؤدي 
إلى االس���تجوابات والتحقيق 
خصوصا ان هناك تهديدا ب� 3 
اس���تجوابات، مؤكدا في الوقت 
املالية هي  القضايا  نفس���ه أن 
أخط���ر األنواع الت���ي تواجهه 
السلطتان ومن املمكن أن تعصف 
باملجلس في دور االنعقاد املقبل، 
قائال »االس���تجواب والتحقيق 
وارد، وهذه صالحيات املجلس 

وسيستخدمها بالتأكيد«.

صندوق المعسرين

وش���دد عل���ى ان صندوق 
املعس���رين برغم من حتفظات 
البعض عليه إال أنه نال إشادة من 
قبل كل االقتصاديني، فهو احلل 
املناس���ب والناجح حلل قضية 
املقترضني، وخصوصا بعد أن 
أضاف أحمد السعدون املواد 15 
و16 و17 التي جاءت متماش���ية 
مع كل ما كان يريده املعارضون 
مثل حتمل البنك بنفسه تبعات 
أي خطأ نت���ج عن زيادة الدين 

تشريع مستقى من الدين.
وقال »كل منا لديه انتماءات 
مختلفة وهذا ال يعني أننا لسنا 
وطنيني، وه���ذه االنتماءات في 
النهاية هي عبارة عن وس���يلة 
الدول  الوطن، وف���ي  خلدم���ة 
املتقدمة تأسس���ت األحزاب من 
خالل التنافس فيما بينها لتحقيق 
أهداف وخدمة البلد، ومبا أننا في 
الكويت ضد قيام األحزاب بشكل 
منظم حتى اآلن لكن لدينا مدارس 
وكتل وجتمعات كلها تتنافس 
في مجلس األم���ة خلدمة البلد 
واملواطنني، ولهذا يجب أال يأخذ 
االنتماء شكل التعصب والتشدد 
مع األخذ بعني االعتبار أن سيادة 
القانون واملساواة تساهمان في 
انصاف الناس وإعطائهم حقوقهم 

بشكل منصف.
وتوقع باقر ان يكمل مجلس 
األمة احلالي الفترة املتبقية من 
عمره البرملان���ي وذلك في ظل 
وج���ود ما وصف���ه بالتنازالت 
من قبل الس���لطتني في سبيل 
إكمال املس���يرة وأيضا وجود 
أغلبي���ة برملانية لدى احلكومة 
داخل املجلس، وأضاف أن هناك 
أيضا توجها شعبيا ضاغطا ضد 
التصعيد في بعض األحيان بدليل 
أن االستجوابات التي مت تقدميها 

وإيكال املوضوع جلمعيات النفع 
العام بالرغم من أنه أمر محرم 
ش���رعا، موضحا أن هذا امللف 
يسيئ للكويت في اإلعالم العربي 
واإلسالمي وكذلك احلال في قضية 
النسائية،  االختالط والرياضة 
مبينا أن هناك أسس���ا معينة 
وثوابت يجب أن يحافظ عليها 
املجتمع، واملشرع الكويتي وضع 
مجموعة من األسس نص على 
أنها تشكل جرمية وبالتالي فإن 
اخلوض فيها قد يسبب عددا من 
املشكالت في دور االنعقاد القادم 
من خالل جدل سئمنا منه مع أننا 
لو رجعنا إلى قواعد الشريعة 
ونص املادة الثانية من الدستور 
التفسيرية جند أن  املذكرة  في 
املشرع جعل الشريعة اإلسالمية 
مصدرا رئيسيا للتشريع وهذا 
يحمل مجلس األمة أمانة األخذ 
بأحكام الشريعة اإلسالمية ما 
وس���عه ذلك، رافضا ما يقوله 
انن���ا دولة مدنية  البعض من 
ولسنا دولة إسالمية، موضحا أن 
الفقه اإلسالمي ثروة كبيرة وغني 
بالتشريعات واألحكام التي من 
املمكن أن نختار منها ما يناسب 
البلد ويحقق املصلحة العامة، 
الفتا إلى أننا لو تصفحنا دساتير 
كل الدول العلمانية فلن جند أي 

يسجن، وفي أستراليا كاد مينع 
مفتي أستراليا من اخلطابة ألنه 
قال في أحد خطبه أن اللحم احلي 
يغري املغتصبني قاصدا بذلك 
مش���اهد العري، كما أن مظاهر 
التطرف العرقي مثل النازية وما 
إلى ذلك تعتبر جرمية في أوروبا، 
أضف إلى ذل���ك أن القس الذي 
هدد بحرق القرآن من عارضوه 
أقروا لألسف بأن عمله قانوني 

وحق دستوري.
وأعرب عن فخره بالقانون 
الذي قدمه في مجلس 85 والذي 
يجرم التع���رض للذات اإللهية 
واألنبياء والصحابة ورفضته 
جلنة شؤون الثقافة واإلعالم في 
مجلس األمة بسبب أن املادتني 111 
و112 من قانون اجلزاء تكفيان، 
وقال: وقتها قمت بزيارة نائب 
رئيس مجلس الوزراء في ذلك 
الس���مو األمير  الوقت صاحب 
الشيخ صباح األحمد وعرضت 
عليه القان���ون فوافقني الرأي 
التعديالت في  وأجريت بعض 
صياغة وشكل املادة وأعلن وزير 
اإلعالم آنذاك الشيخ ناصر احملمد 
القانون  موافقة احلكومة على 
وص���وت عليه مجل���س األمة 
باإلجم���اع، موضحا أنه يروي 
هذه احلادثة ألنه منذ أيام قليلة 
كادت تعصف بالبالد فتنة من 
أمهات املؤمنني  شخص س���ب 
وبع���ض الصحاب���ة ولهذا فإن 
ما توقعته قبل 25 س���نة حدث 
وكاد يتحول لفتنة وعليه مثلما 
تفتخر دول العالم مثل فرنسا 
وأملانيا وبلجيكا بقواعدها الثابتة 
وحتافظ عليها علينا أن نفتخر 
بثوابتنا ونتفق لنحافظ عليها 
ونكف ألسنتنا عنها وننشغل 

بالقضايا األهم.
وأشار إلى أنه لم نكد ننتهي 
مما قاله ياس���ر احلبيب حتى 
الكتب املمنوعة،  ظهرت قضية 
مس���تغربا تصريح���ات بعض 
النواب الذين اعتبروا منع الكتب 
نوعا من الوصاية فماذا لو كانت 
الكتب املمنوع���ة حتتوي على 
تصريحات مشابهة لتصريحات 
ياسر احلبيب أو أشد منها؟! فهل 
يوافق النواب على نشرها بني 
الناس بالرغم من أنها تش���كل 
جرمي���ة في بلدن���ا؟ كما أعرب 
عن اندهاشه من رفض البعض 
الثالث  للعقوبات على اجلنس 

أسامة دياب
أكد الوزير والنائب السابق 
أحمد باقر ان اس���تقرار الهوية 
االجتماعية والقيم األساس���ية 
للمجتم���ع من أه���م التحديات 
التي ستواجه النواب في الفترة 
املتبقية من عمر املجلس، موضحا 
انه لكل مجتمع في العالم سمات 
معينة يس���عى للحفاظ عليها، 
وق���ال ان الكويت تخوض هذه 
األيام حالة مخاض ليس جتاه 
الع���ادات والتقاليد ولكن جتاه 
القضايا املتفق عليها من ثوابتها 
وقيمها اإلسالمية وليس القضايا 
اخلالفية ولذلك فإن من مصلحة 
املجتمع ان يلتفت للقضايا األكبر 
واألهم وال يش���تت جهوده في 
صراعات ال جدوى منها وال يجب 

اخلوض فيها.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
الندوة التي أقامها  ألقاها أثناء 
ديوان الوحدة الوطنية )ديوان 
املعطش( مس���اء أم���س األول 
مبنطقة الصليبيخات بعنوان 
»قراءة في املشاكل املستقبلية« 
بحضور رواد الديوان ولفيف من 
اإلعالميني والناشطني واملهتمني 

بالشأن العام.

إجراءات جديدة

واستعرض باقر مجموعة من 
االجراءات التي اتخذها عدد من 
دول العالم للحفاظ على سماتها 
مثل ما قام به البرملان الفرنسي 
منذ ما يقرب من أسبوعني مبنع 
النقاب في الشوارع ونزعه عنوة 
عمن تلبسه وتغرميها 150 يورو، 
مش���يرا الى ان تبرير القيادات 
الفرنسية أفاد بان مظهر النقاب 
يتنافى م���ع مبادئ اجلمهورية 
الفرنسية، كما ان أي نقد أو تقليل 
من شأن احملرقة الهتلرية لليهود 
يعتبر جرمية في فرنسا ولذلك 
منعت كتب جارودي وكذلك منع 
دخول احملجبات اجلامعات أصبح 
قانونا في فرنسا وبلجيكا وبعض 
الوالي���ات في أملاني���ا، وقضية 
املآذن واألذان في سويسرا، وفي 
اسبانيا عندما ألف إمام اسباني 
كتابا باللغة االسبانية عن أحكام 
الزواج والطالق في اإلسالم وجاء 
في معرض الكتاب بشكل هامشي 
الناش���ز  الزوجة  جواز تأديب 
بالهجر والوعظ والضرب عوقب 
على استخدامه كلمة الضرب وكاد  

مجلـس األمـة سـيكمل دورتـه الحاليـة فـي ظـل تنـازالت السـلطتين .. ودور االنعقـاد المقبل سيشـهد العديـد من االسـتجوابات
االقتصـادي اإلصـالح  هـو  والحـل   .. سـنوات  و8   5 بيـن  تتـراوح  مـدة  خـالل  واالختنـاق  العجـز  ستشـهد  الكويـت  أن  تضمـن  بليـر  تقريـر 

 جميـع المواطنيــن متســاوون حسـب الدسـتور والقانـون 
وما يحدث من المفاضلة بين الطوائف والمذاهب والقبائل كالم خطير

أحمد باقر والزميل سامي النصف وعدد من احلضور

»السكنية« بدأت توزيع بطاقات 
القرعة لـ 370 قسيمة بالقيروان

مختار النعيم: تخصيص فرع
تعاونية لخدمة أهالي المنطقة

حمد العنزي
بدأت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس عملية 
توزي��ع 370 بطاقة لدخ��ول القرعة على املواطنني 
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى تاريخ 16 سبتمبر 
1993 وم��ا قبله من الذين خصصت لهم قس��ائم 

حكومية في مدينة القيروان.
وقالت املؤسس��ة في بيان صحاف��ي ان عملية 
التوزيع التي ستستمر حتى اليوم ستعقبها عملية 
توزي��ع بطاقات االحتياط األحد املقبل، مضيفة ان 
إجراء قرعة عملية التوزيع سيكون بتاريخ الثالث 

من الشهر املقبل.

أكد مختار منطقة النعيم طالل القحص انه متت 
املوافقة من جميع اجلهات احلكومية على تخصيص 
مس��احة 600 متر إلقامة س��وق مركزي وأنشطة 
أخرى تخدم أهالي قطعة 4 مبنطقة النعيم واملناطق 

القريبة منها.
وصرح القحص بأنه بناء على رغبة أهالي املنطقة، 
وحلاجة املنطقة لتخصيص س��وق مركزي يخدم 
املنطقة عموما وأهالي قطعة 4 خصوصا قمنا بالتعاون 
مع جمعية النسيم التعاونية مبخاطبة ومراجعة جميع 
اجلهات املختصة، وبفضل اهلل متت املوافقة عليه، ومت 
رفع املوافقات للمجلس البلدي حتت رقم 2010/63 

ألخذ املوافقة النهائية عليه للبدء في التنفيذ.
وشكر القحص مساعد مدير ادارة هندسة املرور 
ممدوح شخير، ورئيس قسم الطرق بالوكالة ببلدية 
الكويت م.حمود عايض املطيري، وجمعية النسيم 
التعاونية ممثلة في رئيس مجلس االدارة واعضاء 

اجلمعية احملترمني.

دعت الحكومة إلى أخذ الحيطة من الحكومة العراقية المعلنة

قوى »11/11«: تصريحات أطراف عراقية حول الحدود
تهدف للتكسب االنتخابي على حساب مستقبل العالقات بين البلدين

بعض األحزاب السياس���ية في 
العراق والت���ي بدأت تعيد فكرة 
األطماع العراقية في الكويت حيث 
استش���هد بصور عديدة من هذه 
األطماع والتي كانت على مراحل 
تبدل تاريخ العراق السياسي كلها 
تتفق على جتسيد فكرة االدعاءات 
الكاذبة بحق الكويت، مشيرا الى ان 
الضعف كان من جانبنا ككويتيني 
وذلك بسبب عدم حتركنا السريع 
والفعال في استخدام كل االمكانات 
املتاحة لوأد هذه األطماع واخراس 
هذه األلسنة املتطاولة على حرمة 

حدود الكويت وسيادتها.
وعلى الصعيد نفس���ه أعلن 
رئيس مكتب ذوي االحتياجات 
اخلاصة في قوى 11/11 عايد الشمري 
ال���ى مقاطعة اح���دى الفعاليات 
ب���ذوي االحتياجات  املختص���ة 
اخلاصة في الع���راق والتي كان 
مقررا املشاركة فيها بوفد من ذوي 
االحتياجات اخلاصة من الكويت 
معربا عن غضب الشعب الكويتي 
من هذه التصريح���ات املتكررة 
من بعض األصوات النش���از في 
البرملان العراقي وسياسييه وقال 
الشمري ان الكويتيني لن ينسوا 
الغزو العراقي الغاشم ولن يقبلوا 
بأي دعوة الى الغاء ذكرى الغزو 
العراق���ي من الذاك���رة الكويتية 
حت���ى يعلم أجيالن���ا حقيقة ما 
ج���رى ويتعظوا منه جيدا حتى 

ال يضيع الوطن.

القادمة وذلك بسبب تصريحات 
بعض الن���واب العراقيني الذين 
العراقية من  تتش���كل احلكومة 
أحزابهم مشددا على عدم جدية 
العراق في تنفيذ القرارات الدولية 
والتي ج���اءت ضامنة وحافظة 
حلرمة احل���دود بني البلدين مما 
أكسبها بعدا أمميا ودوليا غر قابل 

للنقاش أو التفاهم.
من جانبه استغرب األمني العام 
في قوى 11/11 ناصر الشليمي من 
هذه األصوات الصادرة من جانب 

التيارات السياسية  اس���تيعاب 
العراقية لل���دروس املاضية في 
تاريخ العالقة بني البلدين مشككا 
في الوقت نفس���ه في عدم جدية 
العراقيني في نسيان املاضي وفتح 
صفحة جدي���دة لعالقات ثنائية 
قوامها االحترام املتبادل وتنفيذ 

القرارات الدولية.
وفي السياق نفسه دعا عضو 
املكتب السياسي  لقوى 11/11 فيصل 
الطويح احلكومة الى أخذ احلذر 
العراقية  القيادات  واحليطة من 

البلدين بدءا مبفقودينا وانتهاء 
مبلف التعويض���ات حتى يعلم 
العراقيون جيدا ان ذكرى الغزو 
العراقي لبلدنا احلبيب لن متحى 
من ذاكرتنا ما حيينا مع حرصنا 
على بناء عالقات طيبة بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
من جانبه أعرب رئيس املؤمتر 
العام في ق���وى 11/11 ضيف اهلل 
نهار عن استنكار الشعب الكويتي 
للتصريح���ات العراقية األخيرة 
والت���ي جاءت لتؤك���د على عدم 

دورها الوطني في الرد على أي 
أطراف خارجية تش���كل خطرا 
على س���يادة الوطن واستقالله 
معربا في الوقت نفسه عن أسفه 
الشديد لردود األفعال اخلجولة 
من قبل بعض أعضاء السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية والتي 
ما كانت لتطفئ غضب الش���عب 
الكويتي وامتعاضه من التحرشات 
العراقية املتكررة في حق سيادة 
الكويت وش���دد العبيسان على 
ضرورة فتح امللفات العالقة بني 

 حمد العنزي
حملت ق���وى 11/11 االدعاءات 
التي أطلقتها أطراف سياس���ية 
ونيابية في العراق حول مسألة 
احلدود بني البلدين واتهمت تلك 
األصوات بالتكس���ب السياسي 
على حس���اب مستقبل العالقات 
الكويتية – العراقية وانها تسعى 
فقط الثارة الناخبني العراقيني من 
أجل اس���تحواذ على أكبر نسبة 
من املقاعد في البرملان العراقي. 
جاءت ه���ذه التصريحات خالل 
مؤمتر صحافي أقامته قوى 11/11 
أول من أمس في مقرها وبحضور 
قيادات التيار من املؤمتر واألمانة 

العامة.
وأكد األمني املساعد ورئيس 
املكتب السياسي مطلق العبيسان، 
ان ملف أطماع العراق في الكويت 
صداع لن ينته���ي مادامت ردود 
التصريحات  أفعالنا على ه���ذه 
الصادرة من اجلانب العراقي، ال 
ترقى الى القوة والى إجلام الطرف 
اآلخ���ر والذي امته���ن واحترف 
أدوار االبتزاز واالس���تفزاز رغم 
اليد املمتدة من الكويت دائما نحو 
امتداد  العراقيني على  األش���قاء 
تاريخ العالقات بني البلدين واشار 
العبيسان الى الصمت املتخاذل من 
بعض التيارات السياسية الكويتية 
والتي انشغلت في صراعات داخلية 
الطائفية  عصفت بالبالد مث���ل 
وأزمة الكتب املمنوعة ونس���يت 

)محمد ماهر(احلضور في ندوة قوى 11/11

)سعود سالم(


