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الديوانية في الكويت منتدى سياسي وثقافي 

واجتماعي، وملتقى دوري ملناقشة أهم قضايا الساعة 
وفيها يصنع جزء من تاريخ الكويت على جميع 

االصعدة.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على نقل نبض 

الشارع وآراء الشعب في القضايا التي تشغل 
املواطنني تخصص صفحة أسبوعية تصدر كل أحد 
لزيارة إحدى دواوين الكويت ورصد هموم وشجون 

روادها، وصوال الى نقل أمني لهذه الهموم.

الديوانيات

رواد ديوانية مشبب اجلالل يتبادلون األحاديث

جانب من احلضور سطام اجلالل واحلميدي اجلالل

احلديقة الزراعيةممشى منطقة هدية

الكابنت جالل اجلالل والزميل حسني البريكان ومشبب اجلالل ومختار العقيلة حزمي اجلالل

رواد ديوانية مشبب الجالل لـ »األنباء«: لنعمل جميعًا على تحقيق 
رغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا

طالبوا باالبتعاد عن الطروحات السلبية والغريبة عن مجتمعنا الكويتي

التعـاون بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذية يحقـق إنجاز المشـروعات وتنفيذ خطـة التنمية لمصلحـة المواطنين في جميـع المجاالت

التجنيد اإللزامي يكسب الشـباب السـلوكيات والقيم اإليجابية ويعزز مفهوم المواطنة والوالء ومحاربة المظاهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا
ف����ي البداي����ة أش����اد صاحب 
الديواني����ة مش����بب اجلالل بدور 
الش����يخ  الس����مو األمير  صاحب 
الدؤوب  صباح األحمد وبحرصه 
على التمسك بالنهج الدميوقراطي، 
وتعزيز الوحدة الوطنية وحتقيقه 
النهضة والتنمية الشاملة في البالد 
مبختل����ف املجاالت م����ن اجل ان 
يعيش ابناؤنا واالجيال املقبلة في 
سعادة ورخاء وان ينعموا باألمن 

واالستقرار.
واكد اجلالل ان صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد هو االب 
احلاني على اجلميع، وقد ضرب 
املثل عبر تاريخه الديبلوماس����ي 
والسياس����ي في احلكمة والعمل 
اجلاد واملخلص من اجل ابناء وطنه 
وبفضل اهلل ثم بفضل جهود سموه 
برز دور الكويت عامليا في مجاالت 
كثيرة واصبحت تتمتع بعالقات 
متين����ة مع العديد من دول العالم 
وهو االمر الذي يلقي على ابنائها 
مسؤولية كبيرة في احلفاظ على 
هذه االجنازات بكل اخالص وصدق 

وتفان.
واش����ار الى اننا جميعا نعلم 
ان الوحدة الوطنية هي الهاجس 
الرئيس����ي لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد، فال يكاد 
يخلو خطاب من خطاباته واحاديثه 
املوجهة الى ابن����اء الوطن أو مع 
الذين يلتقيهم س����موه بني الفينة 
واالخرى م����ن التأكيد على وحدة 
الوطني وع����دم االلتفات  الصف 
ال����ى صغائر االمور، والتش����ديد 
على ضرورة االلتفات الى حتقيق 
التنمية واالجناز، وها هي القوى 
السياسية تستجيب لدعوات سموه 
املتكررة وتؤثر التهدئة واالحتكام 
الى العقل واالبتعاد عن التأجيج، 
هذا ما يجب ان يكون عليه ديدننا 
نحن ابناء الكويت، السيما ان هناك 
اشارات خطيرة تلوح في االفق، وان 
املنطقة مقبلة على اوضاع قد تكون 
عصيبة على خلفي����ة النزاع بني 
الواليات املتحدة االميركية ومعها 
الدول االوروبية وايران، االمر الذي 
يتطلب من����ا ان نكون يدا واحدة 
خل����ف قيادتنا من اجل حفظ امن 

واستقرار كويتنا احلبيبة.

التعاون والتنسيق

واضاف اجلالل ان اسرة الصباح 
متتاز بعالقة طيب����ة بني احلاكم 
واحملكوم يحسدنا عليها الكثيرون 
من ابناء املنطقة فعلينا صيانتها 
الدوائر  وتعزيزها واخلروج من 
الضيق����ة واملصال����ح واالجندات 
اخلاصة للعمل في الدوائر الرحبة 
من اج����ل رفعة الكوي����ت واعالء 
القاطع  بالدليل  شأنها، النه ثبت 
ان االجنازات تتحقق والتنمية تعلو 
رايتها في ظل التعاون والتنسيق 
والتكاتف وتضافر اجلهود، وان 
التنمي����ة تتراجع ف����ي ظل اجواء 
االحتق����ان والتوت����ر والش����حن 
ومحاوالت التكسب من قبل البعض، 
وقد شهدنا خالل الفترة املاضية ان 
التعاون بني السلطتني اسفر عن 
بعض املشاريع املهمة من ابرزها 
اعتماد خطة التنمية والتوافق حول 
قانون املعاقني ويتطلع ابناؤنا الى 
املزيد من االعمال واالجنازات كما 

مجلس الوزراء اعادة العمل بقانون 
التجنيد االلزامي في دور االنعقاد 
املقبل بعد تقدمي بعض التعديالت 

على القانون.
وش����دد اجلالل على الضرورة 
واحلاجة امللحة الى تعزيز مفهوم 
املواطنة والوالء والوحدة الوطنية 
ومحاربة بعض املظاهر السلبية 
التي طرأت على سلوك بعض أبناء 
اجلي����ل اجلديد، مبين����ا أهمية ما 
تغرسه املؤسسة العسكرية من قيم 
ومبادئ من شأنها احلد من تفشي 
املظاهر السلوكية السلبية مبا يعزز 

الوحدة والوالء الوطني.
وقال انه على علم بأن احلكومة 
على دراية بأن العديد من أعضاء 
التش����ريعية سيؤيدون  السلطة 
هذه اخلطوة، بعد تنامي املخاوف 
على الوح����دة الوطنية نتيجة ما 
شهدته البالد من أحداث في اآلونة 

األخيرة.
ومتنى ان يكون هناك قانون 
راق جدا يراعي مسألة التخصص 
بالنس����بة للمجندين، بحيث يتم 
تسكني كل مجند في موقع تخصصه 
العلمي وليس كما كان متبعا في 
السابق، اضافة الى مساواة رواتب 
املجندين م����ع مواقع عملهم دون 
نقصان باالضافة الى تقصير مدد 

اخلدمة.

من دون اي حس����يب ورقيب من 
جانب احلكومة، كما ان الشدة تكون 
مفيدة في بعض االحيان وتعود 
بالفائدة على املجتمع، ففي بعض 
الدول اذا شاهدوا ان االمور خرجت 
عن اطارها احلقيقي وعن املألوف 
يقومون بتطبيق القوانني والضرب 
بيد من حديد ليحفظوا األمن بشكل 
جيد لفترة الى ان يستقر الوضع 
وتهدأ االمور، خصوصا ان الوضع 
احلال����ي يتطلب مثل هذه االمور، 
الننا نعيش حالة ترقب ملا هو قادم 
في املنطق����ة واالخطار من حولنا 
تكاد حتدق بنا، فيجب على الشعب 
االلتفاف حول نفسه وان يكون يدا 
واحدة ض����د الطامعني وان نكون 
صفا واحدا مبتعدين عن التشاحن 

والبغضاء.

شعب واحد

وبدوره قال سالمه اخلشيبان 
احلكومة الكويتية بإغالق بعض 
القنوات الفضائية التي تثير الفنت 
والتي ليس منها فائدة وتعود على 
الشعب واملجتمع الكويتي بالضرر 
وتخلق مشاكل وتناحرًا فيما بينهم 
من اجل بع����ض االمور واملصالح 
الشخصية لتحقيق مكاسب ضيقة 

او لالساءة الى اآلخرين.
فنحن شعب واحد ومتكاتف في 

وأهل الكويت الذين عرفوا بحبهم 
لوطنهم، اعتزازهم ومتس���كهم 
بوحدته���م الوطني���ة والتزامهم 
بثوابتهم الوطنية وان يعملوا على 
تفويت الفرصة على من يهدف الى 
بث الفتن���ة والبغضاء بني أبناء 

األسرة الكويتية الواحدة.
وأكد أنه على ثقة تامة بوعي 
أه���ل الكويت بجمي���ع طوائفهم 
وشرائحهم، في التصدي ألي من 
الطروحات الغريبة على مجتمعنا 
وبلدنا وما حتمله تلك الطروحات 
من تهديد ألمننا الوطني وش���ق 
للصف���وف، مؤك���دا ان اجلهات 
املعنية باشرت باتخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة في شأن جميع 
املسائل واملخالفات التي يطولها 
القانون، ومتنى اجلالل االلتفات 
الى حتقيق املشروعات التنموية 
وتطوير البالد في مختلف املجاالت 
وكذل���ك االهتم���ام بالتعليم في 
مختلف مستوياته وتلبية جميع 
مستلزماته مبا يعود بالنفع على 

أبنائنا الطلبة.
واختتم اجلالل كالمه بالدعوة 
االلتزام باحلكم���ة واليقظة  الى 
وجتنب االجن���رار خلف مثيري 
الفتن���ة وأصح���اب املخططات 
املشبوهة وترك األمور للجهات 
الرسمية املعنية التخاذ ما يلزم 

ان هذا التعاون يجنبنا الكثير من 
االخطار احملدق����ة ببالدنا ويترك 
البنائنا ميراثا تاريخيا مش����رقا 

وزاهرا وحافال باملواقف.

الرقابة األمنية

وم����ن جانبه قال م.مس����اعد 
الس����بيعي يجب عل����ى احلكومة 
التركيز على القضايا االمنية في 
البلد الن قضية األمن يترتب عليها 
قضاي����ا عدة مثل األم����ن الغذائي 
واألمن السياسي واالمن االجتماعي 
والتعليمي والبيئي واالقتصادي 
فيجب على احلكومة التركيز عليها 
النها هي مبثابة االس����اس يجب 
االرت����كاز عليها لتحقيق االهداف 
املوضوعة الي خطة عمل او مشروع 

تنموي.
واشار السبيعي الى ان هناك 
نقصا في الرقابة االمنية في اآلونة 
البعض  ن����رى  االخيرة اصبحنا 
يتطاول ويتشاجر مع رجال األمن 
في البلد مما يفقد رجل األمن هيبته 
ي����دل على الضعف  وقوته وهذا 
الرقابي واخلوف وان هناك ايدي 
خفية وراء هذا الوضع املتردي وقال 
السبيعي ان من امن العقوبة اساء 
االدب فأصبح الكل يناقش في امور 
البلد وصار الظهور االعالمي لكل من 
هب ودب عبر بعض وسائل االعالم 

كذلك متنى االهتمام بالوضع 
الرياض����ي ودعم األندية لتحقيق 
أفضل النتائج وان يتم رفع علم 
الكويت في جميع احملافل الدولية 

والبطوالت اإلقليمية العاملية.

خلط األوراق

كما عبر مختار منطقة العقيلة 
السكنية حزمي اجلالل عن قلقه 
واس����تيائه وعما تشهده الساحة 
احمللية من تصريحات وتصريحات 
مضادة تناقلتها بعض وس����ائل 
اإلعالم املختلفة والتي تنطوي على 
مساس مرفوض بوحدتنا الوطنية 
اإلثارة والشحن وتأجيج  وتعمد 
العواطف حول مسائل وموضوعات 

شديدة احلساسية.
وزاد بأن م����ا يحدث ال يحقق 
املصلحة العامة للوطن، وال يأتي 
مبعاجل����ة موضوعية مدروس����ة 
التي ال  املثارة  ملختلف املس����ائل 
تتم عن طريق اس����تخدام وسائل 
اإلعالم وتسخيرها الستقبال وبث 
ونشر كل ما من شأنه زيادة اإلثارة 
والتصعيد واالس����تفزاز وخلط 

األوراق.
التحلي  ال����ى  ودع����ا اجلميع 
باحلكم����ة وبع����د النظ����ر وروح 
املس����ؤولية وجتنب االنس����ياق 
وراء من ال يري����د خيرا للكويت 

السراء والضراء فلماذا مثل هذه 
االمور ونتمن����ى من احلكومة ان 
تغلق هذا الباب ومتنع اي اضرار 
تأتي من خالله تس����يء للكويت 

وللكويتيني.
ومن جهته قال فيصل الرويس 
ان املواط����ن الكويتي اصبح مثل 
»الذي يرم����ي ويصيب وليس له 
في املدح نصيب«، وهذا ما جعل 
البعض اتكاليا ولديه مطالب كثيرة 
واملجل����س لم يع����د يفي مبطالب 
الظهر«  الشعب. »وال يش����د فيه 

في اللغة احمللية.
وزاد بأن املجلس أصبح مشغوال 
مع نفسه بدال من ان يكون الشعب 
ملتهيا مع احلكومة في املساومات 
التي تفيد  والصفقات السياسية 
النائ����ب وتع����ود بالض����رر على 
املواطنني. ومتنى االلتفات الى البناء 
والعمل واإلجناز وتشجير املناطق 
وشق الطرقات وانشاء املشروعات 

الكبيرة واملفيدة.

التجنيد والشباب

من جهته، ناشد احلميدي اجلالل 
احلكومة الكويتية العودة الى نظام 
التجنيد االلزامي ليكسب الشباب 
السلوكيات اجلادة، ولتعزيز القيم 
والسلوكيات اإليجابية، واحلفاظ 
على الوحدة الوطنية، ومتنى من 

بشأنها سائال املولى القدير ان يدمي 
على وطننا نعمتي األمن واألمان 
في ظل قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
الوزراء  وس���مو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر احملمد.

الوحدة الوطنية

وفي النهاية شدد سطام اجلالل 
على ضرورة تعزيز روح الوحدة 
الوطنية التي عرف بها املجتمع 
الكويتي الى جانب ما عرف به حكام 
الكويت من تواصل مس���تمر مع 
أبناء شعبهم، لكي يفهموا مثل هذه 

األمور الرئيسية واحلساسة.
وأش���ار الى اننا جميعا أبناء 
لهذا الوطن وعلينا أمانات يجب 
الوفاء بها واحلفاظ على استقرار 
الكويت ورفاه شعبها ونسترشد 
بتوجيهات صاحب السمو األمير، 
وتكريس أعمالنا بالعهد والوالء 
لقيادتنا وبالدنا التي تستحق منا 
بذل كل جهد حلفظ استقرارها في 

ظل وحدة وطنية راسخة.
ودع���ا اجل���الل الصحاف���ة 
والقن���وات الفضائي���ة وجميع 
وسائل اإلعالم الى االلتزام بالنهج 
اإلصالحي بعيدا عن اإلثارة والفنت 
وان يك���ون اجلميع مع احلرية 
والفكر الذي يعود بالفائدة على 
املجتمع الكويت���ي ولكن ضمن 
إطار عاداتنا وتقاليدنا ونهجنا 

اإلسالمي العظيم.
واختتم اجلالل حديثه داعيا 
اجلميع لترك الشائعات واألقاويل 
التي تعود على املجتمع الكويتي 
ال���ى اخللف  بالض���رر برميها 
والتقدم الى األمام ملواكبة قطار 
التنمية واالجنازات والعمل على 
الس���مو  حتقيق رغبة صاحب 
الى  الكويت  األمي���ر بتحوي���ل 
مركز مال���ي وجتاري لنقل هذه 
الرغبة الى أرض الواقع بحيث 
تصبح ش���يئا ملموسا يستفيد 
من���ه أبناؤنا واألجي���ال املقبلة 
ليعيشوا في رخاء وتعود الكويت 
الى الريادة كما كانت وفي جميع 
املجاالت، ويجب االلتفاف أيضا 
على بعضنا اآلخر في ظل هذه 
الظروف الصعبة التي تعيشها 

املنطقة في الوقت الراهن.

حسين البريكان

طالب رواد ديوان مشـبب اجلالل الكائن في منطقة هدية بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لتحقيق التنمية وتأمني الراحة ألبناء الشـعب واالبتعاد عن 

البغضاء والشحن والتناحر، واألمور الغريبة التي بدأت تظهر من خالل  الطروحات التي بدأنا نقرأها ونشاهدها على بعض وسائل اإلعالم والتي تعطي انطباعا 

سلبيا وسيئا عن الكويتيني املعروف عنهم عبر تاريخهم محبتهم لبعضهم وتوادهم وتراحمهم وعدم التمييز بني أبناء مجتمعهم وتسامحهم الكبير حتى 

مع اآلخرين. كما أكدوا أهمية التفاف اجلميع حول قيادتنا احلكيمة وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد وسمو رئيس الوزراء الشـيخ ناصر احملمد، والتركيز على العمل البناء واإليجابي ملا فيه خير الكويت والكويتيني وان نتمسك بشكل دائم بالنهج 

الدميوقراطي الذي ترسخ في نفوس الكويتيني منذ عشرات السنني بعيدا عن كل ما من شأنه ان يسيء الى أبناء الوطن الواحد. كما أشار رواد الديوانية الى 

أهمية القضية التعليمية واالهتمام بها وتوفير جميع مستلزمات تطويرها بدءا باملعلمني واملناهج واألبنية املدرسية وغيرها من األمور التي تسهم بإعطاء 

أفضل املخرجات تعليميا وتربويا. ومتنوا من أعضاء السـلطتني التشريعية والتنفيذية تلبية رغبة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد جلعل الكويت 

مركزا ماليا واقتصاديا وان تشهد الكويت نهضة متميزة كما كانت في بداية ثمانينيات القرن املاضي وان ترجع الكويت الى سابق عهدها عروس اخلليج وان 

يسـير قطار التنمية الواجب علينا دعمه ومراقبته. واشاروا الى ان التعاون بني السلطتني يثمر ويأتي بالنتائج اإليجابية مشددين على ضرورة دعم الشباب 

واشـراكه في عملية التنمية حلصد الكثير من اإلجنازات وان تشمل املشـاريع التنموية جميع مناطق الكويت لتحقيق عملية التنمية الشاملة في جميع 

املجاالت. وأشاد احلضور بالعالقة املتميزة التي تربط أبناء أسرة آل الصباح بأبناء الشعب الكويتي على مختلف أطيافه وفئاته، وفيما يلي التفاصيل:


