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بني البلدين يلحظ وبش����كل جلي 
ومكشوف سعي بعض مؤسسات 
االعالم الفاسدة إلى انتهاز أي فرصة 
لإلساءة إلى الشقيقة اململكة العربية 
السعودية وإغفال دورها وموقفها 
التاريخ����ي من احلق الكويتي في 
عام 1990 والتي لوال اهلل سبحانه 
وتعالى ث����م دور اململكة العربية 
السعودية املشرف في تسخيرها 
الموالها وأراضيها وجميع امكاناتها 
لقضيتنا والدور املشهود للمغفور 
ل����ه ب����إذن اهلل خ����ادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
يرحمه اهلل ال����ذي تلخص آنذاك 
في مقولته الش����هيرة »إما ترجع 
الكويت أو تروح معها السعودية« 
وكذلك ال ننس����ى دور أشقائه في 
القيادة السعودية آنذاك. ودعا هايف 
احلكومة الى التدخل الفوري جتاه 
هذه املمارسات املشبوهة واملكشوفة 
التي متارس����ها مؤسسات االعالم 
البعض بعد  املوجه وادواتها من 
ان بلغت مبلغا خطيرا في الفترة 
االخي����رة بانتقالها م����ن التلميح 
التصري����ح واختالق معارك  إلى 
وهمية وزائف����ة وادعاءات فارغة 
من خالل جه����از أمن الدولة الذي 
ميلك التحقيق مع هذه املؤسسات 
االعالمية بناء على تتبع وغربلة 
تقاريره����ا االعالمية التي تتناول 

الشأن السعودي بني حني وآخر.

الذي تركته احلكومة لتنحره بعض 
هذه البنوك واملؤسسات املالية من 
الوريد ال����ى الوريد ومبباركة من 
البنك املركزي. وقال ان زيادة رواتب 
املواطنني وعالوة االبناء ليس����ت 
محال للمساومة مع اي قانون آخر 
حيث يفرض القانون على احلكومة 
مراجعة رواتب املواطنني وعالوة 
االبناء كل عامني وهذا ما لم تقم به 
احلكومة منذ اكثر من عشرين عاما 
ضاربة ع����رض احلائط بالقوانني 
امللزمة لها بذلك وتاركة املواطنني 
محدودي ومتوسطي الدخل فريسة 
سهلة جلشع بعض البنوك والتجار 
وحتاول ان تساوم على قانون مقابل 
اخر دون ادنى احساس او مسؤولية 

جتاه ما يعانيه املواطنون.

على الش����قيقة اململك����ة العربية 
الس����عودية بني حني وآخر والتي 
بدأت مالمحها تتضح بشكل قبيح 
في اآلونة االخيرة ومبا ال يدع مجاال 
للش����ك حول اغراض هذه احلملة 
واهدافها الرامية إلى االساءة الى 
العالق����ة التاريخية واالجتماعية 
واالستراتيجية بني الكويت واململكة 
العربية السعودية حتقيقا ملصالح 
دول خارجية ال تريد لهذه العالقة 
االستمرار وتسعى بأي شكل من 
االش����كال وفي أي مناس����بة الى 
تعكير صفوها من خالل  التصعيد 
االعالمي غير املبرر واالساءة إلى 
هذه الدولة الشقيقة«. واشار هايف 
إلى أن املتتبع لتعاطي بعض وسائل 
االعالم مع جميع القضايا املشتركة 

هذا االمر خالل اجللسة وبني انها 
مجرد مراسالت.

وتاب���ع البراك ان���ه في يوم 
23 نوفمبر 2010 كانت االولوية 
بالنسبة لسمو الشيخ ناصر احملمد 
هي كيفية احلصول على اصدار 
موافقة املجلس االعلى للدفاع بقرار 
من رئيسه، ومن ثم احالة القضية 
برمتهما بع���د ان احذت املوافقة 
الى ديوان احملاسبة، مشيرا الى 
ان املجلس االعلى للدفاع رفض 
قبل شهرين عملية الشراء السباب 

فنية ذكرها املختصون.
وش���دد البراك على ان األهم 
للحكومة في هذه الصفقة ليس 
التنمية وامن���ا إرضاء اصحاب 
الشركة، وتعزيز حتالفاتهم مع 
رئيس الوزراء على حساب املال 
العام، مشيرا الى ان املسؤول عن 
استخدام هذه األجهزة هو النائب 
األول ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، معتبرا ان حكومة سمو 
الشيخ ناصر احملمد لم تضع أي 
اعتبار أو قيمة ملجلس األمة، السيما 
ان هناك طلبا موقعا من 28 نائبا 
مدرج على جدول أعمال جلس���ة 

ميالدية باعتباره سن النضوج الذي 
تضمنته احكام اتفاقية األمم املتحدة 

اخلاصة بحقوق الطفل.
واشتملت املواد من املادة 3 الى 
املادة 8 حتديدا على حقوق الطفل 
األساس���ية والتزامات الدولة في 
شأن حمايتها والعمل على تنفيذها 
حيث نص على االلتزام باحلماية 
في جميع أشكالها وتأكيد احلق في 
احلياة للنشء في بيئة صاحلة تكفل 
له فيها الرعاية والتربية والتعليم 
والرعاي���ة الصحية واحلماية من 
كل أشكال االس���تغالل أو اإلهمال 
بالنظر الى ان هذه احلماية ترتبط 
بحق���وق األطفال وتس���اعد على 

وما كان يدور عن ممارسة رئيس 
الوزراء لضغوط من أجل مترير 
هذه الصفقة سواء أثناء وجوده 
داخل الكويت او خارجها صحيح 
لألسف الش���ديد، الفتا الى انه 
يعزز حتالفاته على حساب املال 
العام من خالل مترير صفقات 

مشبوهة.
وقال البراك مخاطبا النائب 
األول وزير الدفاع الشيخ جابر 
املب���ارك: »ال يوهق���ك رئيس 
ال���وزراء ويورط���ك من أجل 
تعزي���ز حتالفات���ه، فوفق ما 
لدي من معلومات فإنه ال ناقة 
وال جمل لك في هذا املوضوع، 
فلماذا تتحمل املسؤولية؟ حيث 
ان مسؤوليتك قائمة، السيما 
ان من قدم التقرير الفني األول 
الذي رفض الش���راء هم حتت 
قيادتك، كذلك من قدموا التقرير 
الفني اآلخ���ر املغاير بعد ذلك 
حتت قيادتك أيضا ويقعون في 

دائرة تضارب املصالح«.
وأض���اف الب���راك مخاطبا 
الش���يخ جابر املبارك: »إذا لم 
يتم وقف صفقة شراء طائرتي 
الشحن املشبوهة فسنستخدم 
أدواتنا الدستورية، وأكرر »ال 
يورطك رئي���س الوزراء« فلن 
نتوانى في السعي وبكل قوة 
من أجل إيقاف هذه الصفقة التي 
تعّبر عن قوة املتنفذين، والتي 
أصبحت حكومة الشيخ ناصر 

احملمد أداة بأيديهم«.
وقال البراك موجها حديثه 
الى سمو الشيخ ناصر احملمد: 
»يا م���ن حرصت على مالحقة 
منتقديك، وعل���ى عدم التفرغ 
إلدارة البلد، عليك إيقاف هذه 

الصفقة«.

املادة األولى منها عقاب املخالف 
بالغرامة التي ال تقل عن مائتي 
دينار وال تتجاوز خمسمائة دينار 
مع مضاعف���ة الغرامة في حال 
تكرار املخالفة، وتناولت املادة 18 
عقاب كل من يلزم قانونا برعاية 
الطف���ل وجتاوز حق التربية أو 
التهذيب بغرامة ال تزيد على ألف 
دينار ويعاقب بذات العقوبة كل 
من علم بهذا التجاوز ولم يخطر 
السلطات املختصة بشأنه وذلك 
دون االخالل بأي عقوبة أشد نص 

عليها قانون آخر.
وش���دد اجلزاء في املادة 19 
ليصبح حب���س مدة ال تتجاوز 
سنتني أو الغرامة التي ال تزيد 
على 2000 دينار لكل ش���خص 
يلتزم برعاي���ة أحد من األطفال 
وأهمل ف���ي رعايته أو لم يتخذ 
اجراءات العناية املطلوبة نحوه. 
واش���تملت امل���ادة 21 و22 و23 
التنفيذية حيث تنص  األحكام 
امل���ادة 21 على ان يصدر الوزير 
التنفيذية  الالئح���ة  املخت���ص 
للقانون خالل ثالثة أش���هر من 
املادة  العمل به، ونصت  تاريخ 
23 على نشر القانون في اجلريدة 
الرسمية والعمل به اعتبارا من 

تاريخ صدوره.

على الكابنت، الفتا الى ان الطائرة 
نفسها في رحلة اخرى عقب هذا 
احلادث مت انزال اطارتها بطريقة 
يدوي���ة ونؤكد بوجود طلب من 
22 طيارا قدم في الس���ابق بعدم 
صالحية الطائرة رغم نفي وزير 
انهم  البراك  املواصالت. وكشف 
سيتقدمون بطلب تشكيل جلنة 
حتقي���ق خالل جلس���ة الغد في 
موضوع الطائرة، وكذلك التحقيق 
في طائرة صاحب السمو االمير 
التي كادت تتص���ادم مع طائرة 
قادمة من بنغالديش في اول ايام 
عيد الفطر، والتي لم تنه الوزارة 
التحقيق بشأنها رغم مرور اكثر 
من شهرين، مشيرا الى ان احلكومة 
وصلت الى مرحلة تعتقد فيها انها 

لن حتاسب.
وفي موضوع آخر، قال البراك 
موجها حديثه الى الشعب الكويتي: 
انه في يوم 1 يوليو 2010 اصدرت 
كتلتا العمل الش���عبي والتنمية 
واالصالح بيان���ا حتدثا فيه عن 
قضيتي طائرتي الشحن والرافال، 
ووجهن���ا فيه حتذيرا مباش���را 
الدفاع على  للحكومة ولوزي���ر 
وجه التحديد في حال امتام هذه 
الصفقات التي نعتبرها صفقات 
مش���بوهة، وعندما نتحدث عن 
صفقات مشبوهة ال نتحدث عن 
فراغ، فطائرتا شحن مدني يريدون 

حتويلهما الى شحن عسكري.
واش���ار الى انه مت طرح هذا 
املوضوع في اجللس���ة السابقة، 
واش���رنا الى ان هن���اك محاولة 
واتفاقا سيتم بني الشركة املالكة 
لطائرتي الشحن املدني من اجل 
حتويلهما الى ش���حن عسكري، 
وهو غير جائ���ز فنيا، الفتا الى 
ان الوزير محمد البصيري نفى 

احلكومة الكويتي���ة بااللتزام بها 
وتنفيذ احكامها مبا ال يتعارض مع 
القوانني الوطنية وأحكام الشريعة 
االس���المية ويفرض على املشرع 
مسؤولية كاملة في تبني قضايا 

حقوق األطفال وحمايتهم.
املذك���رة االيضاحية:  وذكرت 
وعم���ال عل���ى حتقي���ق االهتمام 
باألطفال وتأمني وسائل حمايتهم 
وحقوقهم كان هذا االقتراح بقانون 
ليحقق لألطفال حقوقهم وعندما 
نقر حقوق األطفال يكون االعتراف 
لهم بالكرامة واإلنسانية وتوفير 
حاجاتهم املعيشية الالزمة لنموهم 
وحياتهم، وفي ه���ذا اخلصوص 
نصت املادة األول���ى من االقتراح 
على سريان احكامه على األطفال 
الكويتيني ومن أبناء األسر الكويتية 
وما يراد باألسر الكويتية في هذه 
املادة ليس من مقتضاه عدم رعاية 
األطفال غير الكويتيني املقيمني في 
البالد ولذا جاء ذكر هذا للتحديد 
امتداد  باعتباره األصل الى جواز 
احكام احلقوق واحلماية الى األطفال 
من غير الكويتيني سواء ألم كويتية 
تتزوج من غير كويتي أو لألطفال 
املادة  الوافدين، وحددت  من أسر 
الثانية تعريف ما هو الطفل بأنه 
ملن لم يتجاوز الثمانية عشر عاما 

الغد يطلب���ون فيه التحقيق في 
رغبة احلكومة في شراء الطائرتني، 
اال انه وفقا للمعلومات فإن سمو 
الشيخ ناصر احملمد حرص على 
القيام بحركة استباقية قبل عقد 
اجللس���ة، حتى يقول بأن القرار 

قد اتخذ.
ورأى البراك ان هناك ترتيبا 
حدث بإدارة الشيخ ناصر احملمد، 
بدأ مبحاولة إدخال الديوان األميري 
كطرف في شراء الطائرتني بعد 
عدم قدرتهم على مترير الصفقة 
من خ���الل وزارة الدفاع لرفض 
املجلس األعلى للدفاع الش���راء، 
اال ان صاحب السمو األمير دائما 
يشعرنا بالفخر واالعتزاز، حيث مت 
االيعاز ملصدر في الديوان األميري 
بعدم شراء الطائرتني على حساب 
الديوان األميري، األمر الذي جعلهم 
يرجعون الى اتخ���اذ القرار من 
خالل املجلس األعلى للدفاع، ألن 
رئي���س الوزراء يريد ان يضرب 
عصفورين بحجر واحد، من خالل 
إبعاد نفسه عن املسؤولية بالرغم 
من انه رئيس املجلس األعلى وهو 
الذي ميارس الضغوط، ويضع 
القرار بتبعاته في رأس وزير آخر، 
ويعزز في الوقت نفسه حتالفه مع 
هذه األطراف وهم مالك الشركة، 
دون اي اعتبار للمال العام الذي 
يخسر جراء هذه الصفقة ما يقارب 
500 مليون دوالر، مستغربا من 
ان احلكوم���ة الت���ي تبحث عن 
مصادر متويل إلنشاء مستشفيات 
ومدارس تسعى الى شراء طائرتي 
ش���حن وكأننا في حرب، مشددا 
على ان احلكومة لم تصنع شيئا 

سوى اإلضرار باملال العام.
وأوضح البراك ان خطوات انهاء 
الصفقة تأخذ خطوات سريعة جدا، 

نضوجهم واعدادهم للقيام بدور 
فعال باملجتمع.

وتأكيدا للدور الفاعل واحليوي 
لألمومة في تربية الطفل ومتابعة 
شؤونه وفي حتقيق حماية ورعاية 
الطفل وتنشئته والوفاء باحتياجاته 
األساس���ية ومتابع���ة حتصينه 
بالطع���وم واألمصال ضد أمراض 
الطفول���ة واس���تخراج البطاقات 
اخلاصة مبتابعة احلالة الصحية 
املقررة وفق���ا للنظم احملددة لها، 
امتدت الرعاية لألمومة والى املرأة 
احلاملة والعاملة بأي من وزارات 
الدولة ومؤسساتها أو القطاع األهلي 
ووضعت اجازات محددة لرعاية 

األطفال وتربيتهم.
وتضمنت املادتان 13 و14 على 
األحكام اخلاصة بتشكيل املجلس 
األعل���ى للطفولة وق���د روعي في 
تشكيله ان يكون من بني أعضائه 
ممثلون للجه���ات احلكومية ذات 
العالقة بتحقي���ق رعاية الطفولة 
وحماية النشء باإلضافة الى احلكام 
اخلاصة باختصاص املجلس املادة 
14. واشتملت املادتان 17 و19 على 
العقوبات حيث نصت املادتان 18 
و17 على اجلزاء اجلنائي الذي يوقع 
عل���ى كل من يرتك���ب فعال ميثل 
القانون وتناولت  مخالفة ألحكام 

الناطق الرسمي باسم  طالب 
كتلة العمل الشعبي النائب مسلم 
البراك النائب االول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
بايق���اف صفقة ش���راء طائرتي 
الشحن التي وصفها باملشبوهة 
والتي تهدف الى تعزيز حتالف 
سمو رئيس الوزراء مع اصحاب 
الشركة على حساب املال العام، 
مح���ذرا النائ���ب االول في حال 
امتامها فإنه سيقوم باستخدام 
ادواته الدستورية بغض النظر عن 
احالة الصفقة الى ديوان احملاسبة 
التي لم تتم اال بعد اخذ املوافقة 

املبدئية.
البراك ف���ي تصريح  وق���ال 
صحاف���ي مبجل���س االمة امس: 
نعتقد ان ما تش���هده مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية هذه 
االي���ام وضع���ا طبيعيا لوضع 
غير طبيعي تعيش���ه املؤسسة، 
من خالل ترك وزير املواصالت 
احلبل عل���ى الغارب، االمر الذي 
جعل قيادات املؤسسة تتصرف 

حيثما تشاء.
واضاف البراك: على من تضحك 
احلكومة ف���ي تبريرها للهبوط 
االضطراري للطائ���رة، علما ان 
كابنت الطائ���رة اثناء هبوطه لم 
يجد س���يارات اسعاف ومطافئ 
في انتظاره، وكانت اول سيارة 
حضرت بعد هب���وط الطائرة ب� 
35 دقيقة، عقب س���قوط مساعد 
الكابنت، مشددا على ان كل نتائج 
التحقيق غي���ر صحيحة  جلان 
ومحاولة خللط االوراق وابعاد 
املس���ؤولية، الفتا ال���ى انه في 
السابق كانت املسؤولية تلقى على 
»فراش البلدية«، ونالحظ اآلن ان 
املسؤولية تلقى في »الكويتية« 

النائبة د.روال دش���تي  قدمت 
اقتراحا بقانون بشأن »حقوق الطفل« 
يقع في 24 مادة، وأوضحت املذكرة 
الدستور  ان  االيضاحية للقانون 
أكد على ان »األسرة أساس املجتمع 
قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، 
يحف���ظ القانون كيانه���ا ويقوي 
أواصرها ويحمي في ظلها األمومة 
والطفولة«. ولم يقف الدستور عند 
حد التزام الدولة برعاية األس���رة 
بل أك���د على امت���داد الرعاية الى 
األموم���ة والطفول���ة باعتبارهما 
ان  األولى بالرعاية وحرص على 
تراعى الطفول���ة في ظل الروابط 
األسرية واعتبر ذلك أحد واجبات 
الدولة الرئيسية وامتدت الرعاية 
بالنص الدستوري الى رعاية الدولة 
للنشء وحمايته من االس���تغالل 
ووقايته من اإلهمال اجلس���ماني 
واألدبي والروح���ي واالجتماعي 
»املادت���ني 9 و10«، ورأت املذكرة: 
لتحقيق مزيد م���ن رعاية حقوق 
األطفال قام���ت الكويت بالتوقيع 
على اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة 
بحقوق الطفل والبروتوكوالت ذات 
الصلة باملصادقة عليها باعتبارها 
ميثاقا عامليا يبني احلقوق املدنية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
لألطفال يندرج في حتقيقها قيام 

الق����روض هو حل لهذه املش����كلة 
اوجده ن����واب مجلس االمة الذين 
الكويتي  احسوا مبعاناة املواطن 

دعا النائب محمد هايف احلكومة 
ممثلة في جهاز امن الدولة بإجراء 
حتقيق موسع وفوري إزاء احلملة 
املنظم����ة الت����ي تقوده����ا بعض 
مؤسسات اإلعالم املوجه في البالد 
لالساءة الى العالقات الكويتية � 
السعودية على الصعيدين الشعبي 
واحلكوم����ي من خ����الل تضخيم 
بعض القضاي����ا والتصعيد فيها 
بش����كل مفتعل دون حس����يب أو 
رقي����ب وانتقالها من التلميح الى 
التصري����ح في تنفيذ هذه احلملة 
نتيجة عدم قيام االجهزة احلكومية 
بدورها الوطني واألمني جتاه هذا 
املخطط اخلطير مؤك����دا ان هذه 
احلملة التي بدأت تتضح مالمحها 
وأهدافها الرامية الى  فصل الكويت 
عن محيطها االستراتيجي ونسف 
عالقاتها االجتماعية والتاريخية مع 
الس����عودية جاءت تنفيذا الجندة 
استخبارات احدى الدولة املجاورة 
والتي ال تريد اخلير لدول مجلس 
التع����اون اخلليجي بش����كل عام 
واململكة بش����كل خ����اص ملكانتها 
الديني����ة وبعدها االس����تراتيجي 
العربي  بالنس����بة لدول اخلليج 

والعالم اإلسالمي بأسره.
وقال هايف في تصريح صحافي 
»نستغرب حقيقة الصمت احلكومي 
حيال احلملة املنظمة التي يقودها 
االعالم املوجه في البالد ورموزه 

ص����رح النائ����ب د.ضيف اهلل 
ابورمية بأن ما تسوق له احلكومة 
من مساومات جلعل زيادة الرواتب 
وعالوة االبناء بديال لقانون شراء 
فوائد القروض هو خلط لالوراق 
وعبث غير مقبول. واضاف ابورمية 
ان قضية ق����روض املواطنني هي 
من صنع احلكومة بس����بب اهمال 
البن����ك املرك����زي ملراقب����ة بعض 
البنوك واملؤسسات املالية وتركها 
تتحايل عل����ى املواطنني من خالل 
العروض الوهمية التي كانت تقدم 
وخلق مسميات جديدة للقروض 
وتقدمي تس����هيالت خيالية جعلت 
املواطن البسيط يقع في فخ هذه 
البنوك التي جعلته اسيرا لها مدى 
حياته وان قانون اس����قاط فوائد 

أكد رئيس جلن����ة املعاقني البرملانية النائب علي 
الدقباسي ان عدم تطبيق قانون املعاقني يسبب التأزمي 
السياس����ي داعيا الشعب الكويتي الى معرفة حقيقة 

ان املؤزمني هم الذين ال ينفذون القانون.
وقال الدقباس����ي في تصري����ح للصحافيني عقب 
اجتماع اللجنة امس انه اذا كانت لديها اية مالحظات 
او مثالب فلتقدمها مكتوبة واملجلس على اس����تعداد 
للتعاون الن عدم التطبيق سيخلق حالة من الصدام 

الننا لن نتراجع عن قانون احلكومة وافقت عليه.
وقال الدقباس����ي ان اللجنة تناولت في اجتماعها 
الثالث املخصص لالس����تماع الى مالحظات رؤساء 

اجلمعيات التطوعية خلدمة املعاقني.
واش����ار الى ان رؤس����اء اجلمعيات ابدوا تذمرهم 
واس����تياءهم بس����بب عدم تطبيق قان����ون املعاقني، 
الس����يما في جانب عدم ايج����اد مجلس اعلى وهيئة 
تضم مجلس ادارة يرسم االهداف ويضعون اخلطط 

لتحقيق الغايات. وذكر ان هناك ايضا استياء عاما من 
معاملة املعاقني مبا يليق بهم وتعذيبهم في كثير من 
االجراءات املتعلقة بتجديد البيانات رغم ان احلكومة 
متلك كل املعلومات اخلاصة بكل انواع االعاقة االمر 
الذي تس����بب في املعاناة للمعاقني واولياء امورهم 
في ظل املراجعات للمجل����س االعلى للمعاقني الذي 
اساس����ا يحتاج الى اش����خاص اصحاء للتعامل معه 
خصوصا انه ال يوجد مكان منبسط الستقبالهم او 
يراعي احتياجاتهم اخلاصة. واكد ان هذا االس����تياء 
العام يؤكد مخاوف اللجنة من عدم تطبيق القانون 

وهو االمر الذي سبب لنا الكثير من األلم.
واش����ار الى ان اللجنة مستمرة في عملها ملتابعة 
القانون من خ����الل لقاء الوزراء املعنيني مثل وزيرة 
التربية ووزير املالية ووزير االسكان ووزير البلدية 
ووزير الداخلية للوقوف على اخلدمات املقدمة للمعاقني 

ومدى تطورها وتنفيذ احكام القانون.

البراك يطالب المبارك بوقف صفقة طائرتي الشحن
استغرب أن تبحث الحكومة عن مصادر تمويل إلنشاء مستشفيات ومدارس1

التبني محظور بكل صوره أو أسبابه أو وسائله
في اقتراح بقانون بشأن »حقوق الطفل« قدمته روال دشتي:

)قاسم باشا(الوعالن متحدثا في ندوة »الدستور بني التعديل والتعطيل«

من جانبه قال ممثل حزب 
االمة سيف الهاجري ان هناك 
سؤاال واحدا يجب ان يوجه الى 
اجلميع يتمثل في ضرورة وجود 
معيار حقيقي يكشف عن االزمة 
السياسية التي تعيشها الكويت 
والتي انعكست على كل شيء 
سواء كانت في التربية والصحة 

واحلياة االجتماعية.
واضاف ان احلياة السياسية 
وضعت في دائرة مغلقة جعلت 
انحصار العمل داخلها س����مة 
دائمة بطبيعة الشارع السياسي 
السياس����ي املتحرك  واحلراك 

داخل املجتمع الكويتي.
وتاب����ع ان املجلس احلالي 
اصبح حاله كح����ال املجالس 
املعينة فهو منتخب ومعني في 
نفس الوقت م����ا جعل االمور 
ومعاجلة القضايا داخل املجلس 
تسير وفق اهواء احلكومة فما 
نعيشه هو هامش من احلرية 
والدميوقراطي����ة الن الق����وى 
السياس����ية لم تبلور الرؤية 
الناس من  السياسية الخراج 
هذه االزمة التي التزال مستمرة 
فما تريده احلكومة يتم تطبيقه 
ولهذا فإن الوضع متأزم وخطر 

جدا.
أما احملامي عبداهلل األحمد، 
فقال ان هناك من يريد الهيمنة 

الكاملة على مقدرات البلد دون 
حسيب أو رقيب ولهذا يريدون 
تعديل الدستور وتفريغه من 

محتواه وأدواته الرقابية.
وأض����اف ان هن����اك بعض 
األط����راف تريد ان تعمم فكرة 
التعديل وإقناع الرأي العام بأن 
فكرة تعديل الدستور ما هي إال 
نتاج الش����عب ورغبته امللحة 
ولهذا نريد ان نؤكد ان الشعب 
يقف مع التعديل اذا كان ملزيد 

من احلريات.
النائب  ق����ال  ومن جانبه، 
الس����ابق احمد باقر ان جميع 
مح����اوالت التعديل التي متت 
خالل ال� 50 سنة املاضية فشلت 
ألن توجهات السلطتني لم تتفق 

على اي تعديل.
وأضاف ان الشعب الكويتي 
أكثر وعيا بحقوقه الدميوقراطية 
وهو ما أكدت عليه في مجلس 
2006، ولهذا لي����س هناك اي 
تخوف من تعديل الدستور إال 
ان اخلوف يكمن في تش����ويه 

الدستور.
وبني ان النظام االقتصادي 
الكويتي ح����ر ال يخضع للربا 
أنواع����ه، فهن����اك بن����وك  او 
الكويت،  إس����المية تعمل في 
ولهذا هوجم����ت حني حرمت 
التي متارس  بعض األعم����ال 

في العمليات الربوية.
وم����ن جانبه ق����ال رئيس 
حترير جريدة »اآلن« زايد الزيد 
ان التطاول على الدس����تور ال 
يعد جديدا فهو يعود لتاريخ 
قدمي تزامن مع إعداد الدستور 
حني خرجت مجموعة من أبناء 
األسرة الرافضة لهذا الدستور، 
كما مت تزوير انتخابات 1967 
والتي تعد اول محاولة لالعتداء 

على الدستور.
وأضاف ان محاوالت تنقيح 
الدستور هي الهدف األساسي 
ملجموعة من الش����يوخ الذين 
يريدون السيطرة على األموال 
واألراضي ولهذا فهي محاولة 
صريحة للس����يطرة على املال 

العام.
ومن جانبه، ق�ال األمني العام 
الدس�����تورية ناصر  للحركة 
الصان����ع ان الفكر اإلس����المي 
الواقع،  يس����تجيب ملتطلبات 
الس����لفية  ولهذا جند احلركة 
تتداع����ى لألح�����داث احلالية 
وعملت على تبني الدفاع عن 
دس����تور 62 الذي يصبح امام 
محاوالت التن�قيح الى األس�وأ 
وه����و ما يع����د مخالفة لن�ص 
الدستور الذي أكد ان التعديل 
ال ميكن ان يت����م إال ملزيد من 

احلريات.

على محامي احلكومة التوقف 
عن الدف����اع األعمى، فاخلطوة 
اجلدي����دة اآلن هي التش����كيك 
في كل موقف يتبناه أي نائب 

للدفاع عن املال العام.
وقال الوع����الن ان األحرار 
لن تنحي رقابهم، فأنا تقدموا 
علي بأكثر من 12 قضية، فهناك 
زوجة وزير تقدمت بإحدى هذه 
القضايا، لكن العجلة والتيار 
سائران الى اخلير وهذه األسرة 
هي صمام األم����ان، لهذا البلد 
كما هو حال املجلس الذي آمنا 

به.

أسامة أبوالسعود
ش����دد املتحدثون في ندوة 
التعدي����ل  ب����ني  »الدس����تور 
والتعطيل« التي أقامتها احلركة 
السلفية مس����اء أمس بديوان 
رئيس احلركة بدر الش����بيب 
عل����ى ان الدس����تور الكويتي 
هو عقد اجتماعي بني احلاكم 
واحملكوم، ولهذا يجب رفض 
أي تعديل إن لم يأت مبزيد من 
احلريات. وطالب املتحدثون 
بوقف التطاول على الدستور 
وتفريغ����ه من محت����واه الذي 
أعطى لكل نائب حق مساءلة 
رئيس وأعضاء احلكومة في 
حال وجود أي خلل في االعمال 

املوكلة اليهم.
من جانبه، قال رئيس املكتب 
السياس����ي للحركة السلفية 
فهيد الهيلم ان الدس����تور مر 
مبراحل عدة في الكويت بدأت 
االولى بالصياغة واالعداد ولهذا 
أصبح����ت لنا مواق����ف عديدة 
منها مس����ألة تعديل الدستور 
والتي جاءت ضمن مواده، فهو 
قد وضع لها ش����روطا محددة 
ال ميك����ن جتاوزه����ا. وأضاف 
ان احلرك����ة الس����لفية أرادت 
هذه الن����دوة حتى تضع أمام 
اجلميع ان هذا الدستور هو عقد 
اجتماعي بني احلاكم واحملكوم، 

وله����ذا قد يأتي م����ن يقول ان 
االس����الميني يري����دون تعديل 
الدستور ولهذا نقول ان تعديل 
املادة الثانية هو مطلب جلميع 
التيارات االسالمية، ولهذا لن 
نضع أيدينا بأيدي علي الراشد، 
فاملادة الثانية التي عدلت في 
مصر ولم يتغير شيء، ولهذا 
نريد أعل����ى من ذلك، فاملذكرة 
التفسيرية جعلت االصل هو 
االخذ بأحكام الشريعة، أما اليوم 
فتوسعت العملية حتى أصبح 
االستثناء هو االصل ولهذا ال 
نريد ان يضحك علينا في هذا 

التعديل.
وأشار الى أن النائب فيصل 
املسلم أدخل الكويت والبرملان 
الى التاريخ حني قام باستجواب 
رئيس احلكوم����ة بالرغم من 
انتمائه لألسرة احلاكمة. وقال 
الدس����تور  ان محاولة تفريغ 
من محتواه هو أمر مرفوض، 
فاحلكومة التي ان أرادت التفكير 
بأي شيء خرج لنا بعض النواب 
مطبل����ني بتوجهات احلكومة، 
فمن خرج لنا بتصريحات غير 
منطقية حني قال ان اإلرهابيني 
ال يريدون رفع احلصانة عن 
النائب فيصل املسلم، فهؤالء هم 
أبواق للحكومة وال يصدق عليك 
اال صحافي البرملان الكويتي.

قصير ج����دا مقارنة مع الدول 
االخرى.

الفساد  وأضاف ان أطراف 
أصبحوا ينزعجون من مواقف 
بعض النواب، وان الدس����تور 
ليس قرآنا منزال، فهو خاضع 
للتعديل لكن ال نريد التطاول 
عليه، ولهذا نعتقد ان هناك من 
يريد االنقالب على الدستور الذي 

منحنا مساحة من احلرية.
النواب  وتابع: ان بع����ض 
أصبح����وا يتحدثون باس����م 
احلكومة، لكن علينا ان ننتقد 
العم����ل ال االش����خاص، ولهذا 

وأكد الهيلم ان كويت العدل 
واحلرية واالستقالل لن تزول ما 
دام هناك رجال أبرياء وأقوياء 
ال يخافون لوم����ة الئم، ولهذا 
فإن التيار االسالمي يرفض ان 
تدخل املادة الثانية ألي مقايضة 
سياسية في الكويت بالرغم من 
رغبتنا في تعديل هذه املادة.

من جانبه، قال النائب مبارك 
الوعالن ان هناك من النواب أو 
التكتالت التي تعمل بكل نزاهة 
وشرف وحرية، فما نعيش به 
اآلن هو مخ����اض طبيعي ألن 
عمر الدميوقراطية في الكويت 
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