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نواب وشخصيات أعربوا عن رفضهم نهج مالحقة الخصوم السياسيين والمعارضين قانونيًا

متضامنون مع الجاسم: كامل االحترام للقضاء.. وندافع عن الحريات وثوابت األمة

رئيس  الب�راك: 
المنش�غل  ال�وزراء 
القضائية  بالمالحق�ات 
ينج�ح  ل�م  لخصوم�ه 
ف�ي أي مل�ف تنم�وي
أجم���ع المش���اركون ف���ي 
أقامته���ا مظلة  التي  الن���دوة 
العمل الكويتي »معك«، مساء 
أمس األول بمقرها في منطقة 
الش���هداء، تحت عنوان »نهج 
المالحقة يسجنني« على خلفية 
المحامي  الحكم الصادر بحق 
محم���د عبدالق���ادر الجاس���م 
بحضور عدد من الناش���طين 
والمهتمين بالشأن العام، على 
كامل احترامهم ألحكام القضاء، 
موضحين أن تجمعهم ال يتعدى 
كونه موقفا سياسيا للدفاع عن 
ثوابت األمة والحريات، معربين 
ع���ن رفضه���م لنه���ج رئيس 
الحكومة في مالحقة خصومه 
السياسيين ومعارضيه قانونيا 
ما يعد مساسا بالحريات فمن 
يتعرض للعمل العام لن يكون 

بمنأى عن االنتقاد.
في البداية أعرب النائب مسلم 
البراك عن أسفه النشغال رئيس 
أكبر سلطة تنفيذية في البلد 
بمالحقة خصومه السياسيين 
ومنتقديه سواء داخل الكويت أو 
خارجها، معلنا رفضه محاولة 
بعض الدجالين ممن ادعوا زورا 
أنهم من حملة القلم الترويج 
المحامي  لتهمة لم يرتكبه���ا 
الجاسم ولم  محمد عبدالقادر 
ترد في مقاله الذي عوقب بشأنه 
مدعين أنه اتهم رئيس الوزراء 
بالعمالة لجهاز استخبارات، 
مطالبا بإعادة قراءة المقال مرة 
أخرى، معربا عن استيائه من 
إع���الن محامي رئيس مجلس 
الحكم قبل  الوزراء لتفاصيل 
أن ينطق���ه القاض���ي، مطالبا 
بتفسير لهذه الواقعة التي تثير 
عددا من عالمات االستفهام من 
السلطة القضائية التي نجلها 

ونحترمها.

أحكام قضائية

وأشار البراك إلى أن وزير 
الداخلية ق���دم خدمة لرئيس 
الوزراء بالقبض على الجاسم 
بعد ساعات من صدور الحكم 
ضده، متسائال عن عدد األحكام 
القضائية التي لم تنفذ لمصلحة 
شيوخ ومتنفذين، الفتا إلى أنه 
ال يلوم من أطلق على نفس���ه 
»حطب���ة دام���ة« اذ يمكن أن 
يفعل أكث���ر من ذلك، موضحا 
أن األمور في الكويت وصلت 
لمرحلة س���يئة ج���دا في ظل 
وج���ود المجلس الحالي الذي 
تحول لمجموعة من المطبلين 
وحملة المباخر لرئيس الوزراء 
وحكومته، الفتا إلى أن هناك 
حكم تمييز صادرا لصالح خالد 
الفضالة وبالتالي ما انطبق على 
الفضالة سينطبق على محمد 
عبدالقادر الجاسم، مشيرا إلى أن 
رئيس الوزراء يريد ان يستفيد 
من كل دقيقة ليضع الجاس���م 
داخل األس���وار، لهذا تحركت 
قوات تنفيذ األح���كام بأوامر 

مباشرة من وزير الداخلية.
وبين أن الكويت تمر بحالة 
من االنحدار منذ تولي الشيخ 
المحمد رئاسة مجلس  ناصر 
الوزراء في عام 2006، الفتا إلى 
أنه إذا كان نفس رئيس الوزراء 
طويال فنفسنا أطول، مشددا 
على أن عضوية مجلس األمة 
ال تهمه إذا لم تحقق مصلحة 
التي  األمة، مستهجنا األخبار 
نمت إلى علمه بخصوص إنشاء 
دائرتين في وزارة العدل لقضايا 
الرأي ورئيس الوزراء، داعيا إلى 
إظهار حقيقة هذا األمر، فاألمور 
تنحدر في الكويت من س���يئ 
ألس���وأ في ظل وجود مجلس 
أم���ة تابع ال أمل له إال بتغيير 
الدستور، مشيرا إلى أن محمد 
عبدالقادر الجاسم قرع أجراس 
الخطر واستشعر خطورة مقاله 
ف���ي نهايته واس���تعد لتحمل 

االقتصادية واإلعالمية وبعض 
الهدف  أن  المناصب، موضحا 
من نهج المالحقات القضائية 
السياس���يين هو  للخص���وم 

تصفيتهم،
مستنكرا إقحام القضاء في 
الخصومة السياسية، مشيرا 
الى خط���ورة مالحقة النواب 
قضائيا على ما يقولون داخل 

المجلس.
وبين أن لجوء سمو الشيخ 
ناصر المحمد للقضاء الجزائي 
يعكس نيته في سجن الناس 
وليس الدفاع ع���ن حقه، فقد 
كان بإمكان���ه الذه���اب ال���ى 
القضاء المدن���ي، موضحا أن 
نهج المالحقة السياسية أساء 
لسمعة البلد والتي ال تهمهم، 
مستنكرا توقيع رئيس الوزراء 
عل���ى كل المراس���يم بما فيها 

مراسيم السلطة القضائية.
وشدد على أنه بالرغم من 
امتالك الحكومة األغلبية النيابية 
داخل المجلس إال أن الفاسدين 
مازالوا يتخوفون من الجانب 
الرقابي ال الجانب التشريعي، 
لهذا فمهم���ا حاولوا محاصرة 
القضايا عبر  النواب وتجميد 
المحاس���بة،  إحالتها لديوان 
فهناك االستجواب وهو األداة 
التي قالوا إنهم حاصروها عبر 
٣٥ نائبا من الموالين للحكومة، 
لكن األغرب اليوم انهم يريدون 
منع النائب حتى من النقاش.

واستطرد قائال: إن إحالتي 
للنيابة على خلفية كالم قلته 
في المجلس كان سابقة واحالة 
القضية إلى القضاء كانت سابقة 
أخرى، وسابقة بالموافقة على 
طلب رفع الحصانة وس���ابقة 
أخرى بصدور حكم قضائي، 

موضح���ا أنه اطلع على كتاب 
اإلحالة وكان السبب فيه هو 
اإلضرار بالسمعة المالية للغير، 
الفتا إلى أن االس���تجواب كان 
على مصروفات مكتب رئيس 
البنك  انتظر  الوزراء فلم���اذا 
ثمانية أشهر بعد ظهور الشيك، 
مشددا على أنه بعد أن فرغت 
أداة االستجواب من محتواها 
باإلحالة للسرية جاء الدور اآلن 
على المناقشات داخل المجلس، 
وذلك ألن الفاسد ال يؤرقه إال 

الرقابة واألحرار الشرفاء.
وبين أن سمو رئيس الوزراء 
لم ينجح في إدارة شؤون البلد 
ووجوده عبء عليها، مطالبا 
سمو األمير بعزله، مشيرا إلى 
أن الكويت بحاجة لكل حر حتى 
يتكلم، مبينا أنه على يقين بأن 
مصير الجاسم سيكون نفس 

مصير الفضالة.

نهج مرفوض

من جهته أكد النائب م.خالد 
الطاح���وس احترامه ألحكام 
القضاء، معربا عن اس���تيائه 
من نهج المالحقات القضائية 
والسياس���يين  للخص���وم 
والمعارضين من الناش���طين 
ولكل من يختلف مع السلطة، 
مشيرا الى يأسه من الحكومة 
الحالية بسبب ضعف البرلمان 
الخانع والذي سلم إرادته لها، 
مش���ددا على أن هذا البرلمان 
لو استمر ل� 6 قادمة فسيكون 

كارثة على البلد.
ودعا الطاحوس آللية عمل 
ش���عبية تحدد منهج التعامل 
مع هذا الوضع الخطير والذي 
يتعلق بالحريات، منتقدا وجود 
الع���ام خارج  المال  لصوص 

األسوار ووجود األحرار داخلها، 
موضح���ا أن الحكومة تعيش 
أجواء الفساد وعاجزة عن تقديم 
أي مش���روع إصالحي فالبلد 
ينهار بس���بب حكومة فاسدة 

ومجلس متخاذل.
بدوره قال المحامي عبداهلل 
األحم���د ان معظم أدلة قضايا 
سمو الشيخ ناصر المحمد يتم 
تقديمها عب���ر أقراص مدمجة 
تقدمها قناة فضائية موجودة 
أمامن���ا اآلن، وأقول لهم أرجو 
القناة  أن تنقلوا طلبي لمالك 
بتغيير اس���م القناة فهم اسم 
عزيز جدا علينا، الفتا إلى أن 
محمد عبد القادر الجاسم توقع 
ما حدث له ف���ي نهاية مقاله، 
مش���يرا إلى أنه في عهد سمو 
الوزراء الشيخ ناصر  رئيس 
المحمد إم���ا أن تقبض أو أن 
تدف���ع ثمن مواقفك، مبينا انه 
سيسترشد بالحكم في قضية 
األخ خالد الفضالة التي صدر 
فيها حكم من محكمة التمييز 
الكويت،  وهي أعلى محاك���م 
ويجب أن تطبق المحاكم األدنى 
أحكامها ومع ذلك جاء حكم أول 
درجة لينس���ف القواعد التي 

أقرتها محكمة التمييز.
وأشار األحمد إلى أنه علم 
بالحكم الصادر ضد الجاسم من 
وسائل اإلعالم قبل أن يصدره 
القضاء وقبل خروج القضاة من 
غرفة المداولة، مبينا أن الحكم 
استند الى نص ألغي عام ١٩6١ 
ومع ذلك التزم موكلي بتنفيذ 
الحك���م وكان عل���ى المحكمة 
التي  األدنى االلتزام بالقواعد 

أرستها محكمة التمييز.
وأعرب عن أمله في ان ينتهي 
المالحقة  عهد الظالم وعه���د 

السياس���ية وإذا كان البعض 
المقص���ود بنهج  ان  يعتق���د 
المالحقة السياسية ليس محمد 
البراك وال  الجاسم وال مسلم 
فيصل المس���لم، بل الدستور 
بأس���ره، خصوصا المادة ٣6 
من الدستور فبئسا لليد التي 
ترفع لرفع الحصانة عن النائب 
فيصل المس���لم في جلسة ٣0 
نوفمبر، مش���يرا إلى أنه نمى 
إل���ى علمه معلوم���ة في غاية 
الخطورة تفيد بأنه تم إنشاء 
دائرتي���ن مختصتين بقضايا 
الرأي، مشيرا إلى أن السبب ربما 
يرجع لحصول محمد الجاسم 
على أحكام البراءة في قضايا 

سابقة.

دفاع عن الثوابت

أكد ناش���ر موقع  ب���دوره 
»اآلن« االلكترون���ي وعض���و 
المكت���ب التنفي���ذي لمنظمة 
العمل الكويت���ي »معك« زايد 
الزيد، أن الهدف من الندوة ليس 
التعرض للقضاء وال مناقشة 
أحكامه ولكنها موقف للدفاع 
عن الثوابت الوطنية والحريات، 
منتقدا نهج سمو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر المحمد والذي 
يعتم���د المالحق���ة القانونية 
إلزعاج المعارضين والخصوم 
السياسيين وإذاللهم، موضحا 
أن هذا النهج المستحدث لم يكن 
متبعا في عهد رؤساء الحكومات 
الس���ابقين، وال يليق بكويت 

الدستور والمؤسسات.
وأشار الزيد الى أن خطورة 
ه���ذا النهج تكمن ف���ي إقحام 
القضاء في القضايا السياسية 
ومشكالتها المتشعبة باإلضافة 
إلى أنه يقترن بممارسات سلبية 

الوزراء على حساب األمة.
الهيلم مخاطبا أسرة  وقال 
الجاسم: ارفعوا رؤوسكم فلقد 
س���طر محمد الجاس���م أروع 
الوطنية في مسيرة  الدروس 
ستمتد للشرفاء ومنهم د.فيصل 
المسلم وزايد الزيد فلتصبري 
يا أم عمر فأنتم بهذه الضراء 
اكتشفتم كيف التف الناس حول 
هذا الرجل الشامخ، ويا خالد 
الفضالة ألم يقف معك البدوي 
والحضري والشيعي والسني 
في مشهد وطني يمتد لدعم كل 

شريف في البلد.
وأضاف ان سياسة رئيس 
ال���وزراء تقوم عل���ى معاقبة 
الشعب الكويتي وهو الشعب 
الذي بايع األسرة الحاكمة في 
مؤتمر جده خالل االحتالل فلم 
يحصل ان بويعت أس���رة في 
المنفى، مبينا أن مستش���اري 
رئيس الوزراء هم من ضيعوه 
ووح���دوا القوى السياس���ية 

ضده.
وقال اننا ندافع عن المبدأ 
س���واء كان محمد الجاسم أو 
غيره فأبناء التيار اإلس���المي 
كانوا حصنا لهذا البلد ما شاء 
البارئ، مق���را بوجود بعض 
أبنائه ولكن  المقصرين م���ن 
بينه���م أيضا من هو ش���امخ 
وش���امة ومن هؤالء د.فيصل 

المسلم.

دائرة االسمين فقط

أم���ا األمين العام الس���ابق 
للتحالف الوطني الديموقراطي 
خالد الفضالة فقال انه بلغني 
ان هناك دائرة قضائية أنشئت 
تضم اسمين فقط هما محمد 
الجاسم وخالد الفضالة فأرجو 
من أصح���اب الضمائر الحية 
التص���دي لذل���ك وأرجو من 
مجلس القضاء األعلى التعامل 

مع األمر.
وبي���ن الفضالة ان محامي 
رئيس ال���وزراء صرح بحكم 
الجاسم قبل صدوره وصرح 
قبل ذلك بأن القضاء سيحكم 
بس���جن الفضال���ة حتى قبل 
تش���كيل المحكم���ة واس���أله 
ش���دراك؟ متسائال كيف يقبل 
المجل���س األعلى للقضاء بأن 
يتكلم أحد باسم القضاء ويصدر 
األحكام. وقال اننا وصلنا الى 
مرحلة فس���اد الضمائر وهي 
مرحلة خطيرة ألنه فس���اد ال 
يعالج ففي الرياضة يتم احتالل 
مبنى اتحاد القدم وال يتحدث 
أحد وكذلك يخرج لنا أحدهم 
ويتمن���ى أن نموت من القهر، 
فكي���ف تتطل���ع للحكم وانت 

تتمنى الموت قهرا للشعب.

مخطط مدروس

وبدوره أعرب ممثل النقابات 
العمالي���ة أن���ور الداهوم عن 
خش���يته من وج���ود مخطط 
للقضاء على الحريات، مشيرا 
إل���ى أن األحرار س���يموتون 
ول���ن يخضع���وا  واقفي���ن 
لمؤسسات الفساد، موضحا أن 
كل من يرعى الفساد هو خصم 
لمحمد عبد القادر الجاسم، الفتا 
إلى أن نقاب���ات عمال الكويت 
سيكون لها موقف واضح في 
حال محاسبة النائب د.فيصل 
المسلم على خلفية كالم قاله 

داخل البرلمان.
أما النائب السابق د.فهد الخنة 
فتوقع أن ينصف االس���تئناف 
محم���د عب���د القادر الجاس���م، 
مشيرا لثقته الكبيرة في القضاء 
الكويت���ي، داعيا النواب للعمل 
على حماية القضاء من االختطاف 
على أيدي المفسدين، موضحا أن 
الكويت اليوم تمر بمرحلة مخاض 
نعيش فيها أكذوبة التنمية التي 

نسمع عنها وال نشعر بها.

تبعاته فهو من رفع سقف النقد 
ف���ي الكويت وما حدث له كان 
سببا مباشرا النخفاض ترتيب 
الكويت على صعيد الحريات 
حسب تصنيف »مراسلون بال 

حدود«.

بث الرعب

أن األمر  الى  البراك  واشار 
األخطر س���تتم مناقشته في 
جلس���ة ٣0 الج���اري لرف���ع 
الحصانة عن النائب د.فيصل 
المسلم على خلفية كالم قاله 
داخ���ل المجلس ف���ي محاولة 
لبث الرعب في نفوس النواب 
الش���رفاء، الفتا إلى أن رئيس 
الوزراء المنشغل بالمالحقات 
القضائية لخصومه لم ينجح في 
أي ملف تنموي ولم نر في عهده 
أي إنج���ازات ويجر البالد من 
فشل لفشل، موضحا أن رئيس 
الوزراء يضحك على الناس فلقد 
التي  العبارات  استخدم نفس 
قالها عقب كارثة مشرف عند 
زيارته لمنطقة األحمدي بعد 

كارثة تسرب الغاز.
وخاط���ب الب���راك، رئيس 
الوزراء قائال نحن ال نستطيع 
إبعادك عن رئاسة الوزراء ولكن 
عليك اتخاذ القرار المناس���ب 
وكف���ى، مختتم���ا كلمته بأن 
العادل س���ينصف  القض���اء 
الجاس���م كما انصف الفضالة 
ألنه أصبح يمثل مبدأ وهو يدفع 

ثمن مواقفه ومبادئه.

انتصار للمبادئ

النائب  ق���ال  ومن جهت���ه 
د.فيصل المسلم انه ال يناقش 
أح���كام القضاء التي يحترمها 
ويجله���ا، موضح���ا أنه جاء 
انتصارا للمبادئ ولتس���جيل 
موقف سياسي ضد نهج غير 
المالحقة  مسبوق يس���تخدم 
الفاسد  السياس���ية، واإلعالم 
ونوابا تحولوا لموظفين لدى 
رئيس الوزراء إلزالة وتصفية 
الخصوم السياسيين، الفتا إلى 
أنه شخصيا مس���تهدف ألنه 
استجوب رئيس الوزراء، مشددا 
عل���ى أنه لو عاد لنفس النهج 
في مصروفات مكتبه فسيصعد 
المنصة غدا، مشيرا إلى أنه على 
من يتولى المناصب العامة أن 
يكون قادرا على المواجهة وقرع 
الحجة بالحجة فلو كان رئيس 
الوزراء ف���ي بيته لما تعرض 

له أحد.
وبين المسلم أن التجنيس 
السياسي أضر البلد فأحدهم تم 
تجنيسه عام 200٣، ويملك اليوم 
صحيفتي���ن ومحطة فضائية 
يالحق بها الش���رفاء وآخر تم 
تجنيسه في السبعينيات وهو 
اآلن يسيطر على المؤسسات 

قائمة على شراء الذمم، أفسدت 
اإلعالم ومجلس األمة وفرغت 
الدستور من محتواه، مشددا 
على أنه على يقين أن القضاء 
الش���امخ سينصف  الكويتي 
المحام���ي محم���د عبدالقادر 

الجاسم.

كرامة الدستور

أكد أس���تاذ  ومن جهت���ه، 
الدستوري  القانون والخبير 
د.عبيد الوسمي ان ما يحصل 
في قضية الجاسم ليس بقانون 
موجها نداء لصاحب الس���مو 
األمير، مشيرا إلى أن ما يحدث 
ه���و امتهان لكرام���ة القانون 
والدستور فال يجوز تفصيل 
القضايا بحس���ب مقاس���ات 
أنه  األشخاص، مش���ددا على 
ال عقوبة إال بنص، مستشهدا 
بعدد من األحكام القضائية منها 
حكم صدر في قضية لس���يدة 
كويتية فوجئت بنشر صورها 
عبر اإلنترنت فجاء نص الحكم 
انه ال يوج���د قانون ينظم ما 
ينشر في الشبكة اإللكترونية، 
الفتا إلى أن الحكم الذي صدر 
ضد الجاسم ليس حكم قضائيا 
بل عمل مادي منعدم ألسباب 
أهمها من ناحية الشكل حيث ال 
يجوز أن يشهد وكيل الشاكي 
نيابة عن���ه فالتفويض يكون 
في الشق اإلجرائي وليس في 
الشكوى حيث ان على الشاكي 
الحضور بنفسه لإلدالء بشهادته 

أمام النيابة.
النواب  وطالب الوس���مي 
بضرورة إجراء تحقيق سياسي 
فيما أث���اره المحامي عبداهلل 
األحم���د من إفش���اء لألحكام 
القضائية قبل انتهاء المداولة 
ولهذا مطلوب من النائب العام 
التحقيق في الموضوع ألنها ان 
ثبتت يعتب���ر الحكم منعدما، 
الفتا إلى النقص التش���ريعي 
فيما يتعلق بجرائم اإلنترنت، 
مشددا على أنه ال يجوز القياس 
في المسائل الجزائية واألحكام 
افتراض جريمة  المبنية على 
تعتب���ر منعدم���ة، مبين���ا ان 
الجاسم  المطلوب من محامي 
الذهاب غ���دا صباحا لرئيس 
المكت���ب الفن���ي لطلب وقف 
نفاذ الحكم ألن المسألة تتعلق 
بالحريات كي ال تهندس الجرائم 

على األشخاص.

تكميم األفواه

وم���ن جهته انتق���د ممثل 
الحركة الس���لفية فهيد الهيلم 
سياسة رئيس الوزراء في تكميم 
األفواه، رافضا نهج المالحقات 
القضائية للخصوم السياسيين، 
مش���يرا إلى ان هناك من يريد 
القداسة لرئيس الوزراء وحماية 

المسلم: المحمد 
إدارة  ف�ي  يوف�ق  ل�م 
ووجوده  البلد  ش�ؤون 
وعل�ى  علي��ه  ع�بء 
األس�رة ونطالب بعزله

الطاح���وس: 
المجل��س  استم�رار 
الحالي ل� 6 أشهر قادمة 
كارثة على البلد ونرفض 
بالحريات مس�اس  أي 

إجراء  الوسمي: 
تحقيق سياس�ي فيما 
أثاره األحمد من إفشاء 
لألح�كام القضائي��ة 
المداول�ة انتهاء  قبل 

علمت  األحم�د: 
ضد  الص�ادر  بالحك�م 
اإلعالم  م�ن  الجاس�م 
القضاة  خ�روج  وقب�ل 
المداول�ة غرف�ة  م�ن 

المالحقة  الزيد: 
للمعارضين  القانوني�ة 
والخصوم السياس�يين 
بكوي��ت  تلي���ق  ال 
والمؤسسات الدستور 

 : لهي�ل���م ا
رئي��س  مستشارو 
ال�وزراء ه���م من 
ضيعوه ووحدوا القوى 
ض�ده السياس�ي�ة 

اليوم  الكوي�ت  الخنة: 
مخاض  بمرحل�ة  تم�ر 
أكذوبة  فيه�ا  نعي�ش 
نس�مع  التي  التنمي�ة 
به�ا نش�عر  وال  عنه�ا 

د.فهد اخلنة فهد الهيلم زايد الزايد عبداهلل األحمد د.عبيد الوسمي م. خالد الطاحوس

)قاسم باشا(الوقوف دقيقة تضامنا مع اجلاسم خالد الفضالة وأنور الداهوم وأحمد الديني ضمن احلضور  

د.فيصل املسلم مسلم البراك

الخالد: ال يمكن للسجن أن يكون عقوبة للكلمة 
وندعم أسيل في تحركها

رف��ض أمني عام التحال��ف الوطني خالد 
اخلالد نهج التضييق على احلريات وأسلوب 
املالحقة السياس��ية ألصح��اب الرأي، مؤكدا 
ان الدميوقراطية ال تستقيم مع ضيق صدر 
احلكومة وشاغلي املناصب العامة لالنتقادات 
التي توجه لهم، مش��يرا الى ان استمرار هذا 
املنوال من املالحقات يضر بس��معة الكويت 

دوليا.
وقال اخلالد في تصريح صحافي ان اللجوء 
ال��ى القضاء حق مكفول جلميع األفراد وهو 
املالذ األخير للفصل في اخلالفات، مشيرا الى 
ان إقحام القضاء في امللفات السياسية إساءة 
للجس��د القضائي، داعيا في الوقت ذاته الى 

النأي به من التدخالت السياس��ية وخطورة 
محاوالت التأثير على سير عدالته، وأكد اخلالد 
موقف التحالف الداعم للحريات، مشيرا الى ان 
حرية التعبير جناح للدميوقراطية وال ميكن 

ان يكون السجن عقوبة للكلمة.
وأضاف اخلالد ان التحالف س��بق وأعلن 
عن عزمه بالتحرك والتنس��يق م��ع النواب 
ومؤسسات املجتمع املدني والقوى السياسية 
إللغاء عقوبة السجن في قضايا الرأي، مؤكدا 
دعم التحالف لتحرك النائبة د.أسيل العوضي 
لتعديل قوانني »املطبوعات والنشر« و»املرئي 
واملسموع« و»اجلزاء« في هذا االجتاه لتعزيز 

خالد اخلالدالدميوقراطية.


