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 تقيم األمانة العامة ملجلس األمة حتت رعاية  8 
األمني العام للمجلس عالم الكندري غدا حملة تبرع 
بالدم لصالح بنك الدم املركزي وتستمر يومني.وبني 
الكندري في تصريح له ان قيام االمانة العامة بهذه 
احلملة يأتي انطالقا من اميانها بضرورة تفعيل 
التعاون االيجابي مع مؤسســــات املجتمع املدني 
في الكويت مبا فيه مصلحة البالد، مشيرا الى ان 

هذه احلملة كانت مبادرة من اللجنة االجتماعية 
والرياضية باالمانة بعد اعالن بنك الدم املركزي 
عن حاجته ملتبرعني نظرا لنقص مخزونه، مناشدا 
موظفي االمانة العامة املشاركة االيجابية في هذه 
احلملة خاصة انها تعكس حســــا وطنيا ووازعا 
دينيا للمشــــاركني.من جانبه بني رئيس اللجنة 
االجتماعية والرياضية باألمانة جاسم اجلاسم 

ان اللجنة بدأت التحضير لهذه احلملة منذ فترة 
حيث قامت بتوزيع دعوات لرئيس واعضاء مجلس 
االمة وموظفي االمانة للحضور، كما قامت بتوزيع 
نشــــرات على املوظفني تتضمن الفوائد الطبية 
لعملية التبرع بالدم واآلراء الفقهية التي حتث 
على التبرع كباب من أبواب الصدقة اضافة الى 

توزيع مسابقة حول املوضوع. 

 حملة تبرع بالدم تنظمها أمانة المجلس

 اختتم زيارته والوفد المرافق له إلى أنقرة بتوجيه الشكر على حسن االستقبال وكرم الضيافة

 الخرافي: تطابق الرؤى بين الكويت وتركيا في مختلف القضايا

 موفد مجلس األمة محمد السبيعي
  أعرب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في ختام زيارته للجمهورية 
التركية والتي استمرت أربعة أيام عن ارتياحه لنتائج الزيارة مؤكدا 
حتقيقها لألهداف احملددة لها في توثيق وتعزيز العالقات الثنائية 

بني الكويت واجلمهورية التركية السيما على الصعيد البرملاني.
  وأضاف اخلرافي أن مباحثاته والوفد املرافق له مع املسؤولني في 
تركيا وعلى رأســـهم رئيس اجلمهورية عبداهللا غول شملت العديد 
من املواضيع ســـواء على صعيد العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
أو علـــى صعيد قضايا املنطقة مؤكدا تطابق الرؤى بني البلدين في 

جميع هذه املواضيع.
  وأعرب اخلرافي عن شـــكره اجلزيل وتقديره الكبير للجمهورية 
التركية على كرم الضيافة وحســـن االستقبال اللذين أحاطا بالوفد 
منذ قدومه، كما أعرب عن تقديره للدور الكبير الذي قامت به السفارة 
الكويتية في تركيا وعلى رأسها عميد السلك الديبلوماسي السفير 

عبداهللا الذويخ.

  مـــن جانبهم أكد أعضاء الوفد البرملانـــي املرافق للخرافي جناح 
الزيارة في حتقيق النتائج املرجوة منها حيث وصف أمني سر املجلس 
علي الراشـــد الزيارة باملوفقة مبينا أن هذه الزيارة تعكس حرص 
الكويـــت على تعزيز وتوثيق عالقاتها مع اجلمهورية التركية على 

كافة األصعدة ملا لتركيا من ثقل سياسي وأهمية في املنطقة.
  من جانبه أكد عضو الوفد مخلد العازمي أن الزيارة كانت ناجحة 
بكل املقاييس وعكســـت املباحثات الثنائيـــة التي أجراها الوفد مع 
املســـؤولني األتراك تطابق وجهات النظر بني اجلانبني حول جميع 
القضايا محل البحث معربا عن شـــكره وتقديره لكل من ساهم في 
جناح الزيارة ســـواء من اجلانب التركي ممثال في املجلس التركي 

الكبير أو من اجلانب الكويتي ممثال في سفارة الكويت في تركيا.
  وأكد عضو الوفد شعيب املويزري من جهته على جناح الزيارة 
في تعزيز العالقات الكويتيةـ  التركية على الصعيد البرملاني مشيدا 
بالـــدور الكبير الذي لعبه رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي في 
جناح هذه الزيارة حيث ســـاهم نشاطه وجهده الدؤوب في حتقيق 

الزيارة ألهدافها.
  وقال عضو الوفد سالم النمالن «ان الزيارة كانت موفقة وناجحة 
وتأتي استكماال للزيارات الرسمية التي قامت بها الكويت إلى تركيا 
وعلى رأسها زيارة صاحب السمو األمير  إلى اجلمهورية التركية والتي 
تبعتها زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء» مؤكدا أن مثل هذه الزيارات 

املتبادلة تساهم في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
  وأكـــد عضو الوفد وعضو جلنة الصداقـــة البرملانية الكويتيةـ  
التركيـــة في مجلس األمة ناجي العبدالهادي جناح الزيارة التي من 
شأنها دعم وتعزيز العالقات الثنائية البرملانية إلى آفاق أكبر مشيدا 
باالستقبال احلافل الذي قام به املجلس الوطني التركي الكبير للوفد 
خالل زيارته والذي يعكس حرص واهتمام تركيا على توثيق عالقاتها 
مع الكويت على الصعيد البرملاني، مضيفا في هذا الصدد أن الدعوة 
التي وجهها رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي إلى رئيس وأعضاء 
جلنة الصداقة التركيةـ  الكويتية في املجلس الوطني التركي الكبير 
لزيارة البالد خالل الشهر القادم ستسهم في توثيق عرى الصداقة 

والتعاون بني املجلسني.
  من جانبه أعرب عميد الســـلك الديبلوماسي وسفيرنا في تركيا 
عبداهللا الذويخ عن سعادته بزيارة وفد مجلس االمة الكويتي برئاسة 
رئيس املجلس جاسم اخلرافي إلى اجلمهورية التركية مؤكدا أن مثل 

هذه الزيارات توثق وتدعم العالقات على كافة األصعدة.
  من جانب آخر أقام محافظ مدينة إسطنبول حسني عوني موطلو 
مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والوفد 
املرافق، مت خاللها تبادل األحاديـــث الودية والهدايا التذكارية، كما 
أقـــام قنصل الكويت في اســـطنبول فهد الصبـــاح مأدبة غداء على 

شرف الوفد.
  وغادر مســـاء امس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والوفد 
املرافق له اســـطنبول حيث وصل إلى البالد بعد زيارة رسمية إلى 
اجلمهورية التركية استمرت أربعة ايام ويضم الوفد أمني سر املجلس 
علي الراشد وكال من األعضاء شعيب املويزري وناجي العبدالهادي 

ومخلد العازمي وسالم النمالن. 

 الرئيس جاسم اخلرافي واعضاء الوفد البرملاني علي الراشد وشعيب املويزري وناجي العبدالهادي ومخلد العازمي لدى اجتماعهم مع عمدة اسطنبول 

بالتعاون مع جريدة
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12 - �سخ�سي��ة كرت�ني��ة اأطلقه��ا مرك��ز الك�يت للت�حد 
ك�سديق للفئات اخلا�سة هي:

 الراشد يهنئ الشعب بالذكرى الـ ٦٢ 
  لنشر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 «تماهي»: نؤيد كل التأييد
  «إال الدستور» في استجواب المحمد 

 فهد البريكان: الدعوى الجنائية 
ستطول كل المعتدين على الوسمي

 هنأ أمني ســــر مجلس األمة علي الراشد الشــــعب الكويتي مبناسبة 
الذكرى السنوية الثانية والستني لنشر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
الذي تصادف العاشر من ديسمبر اجلاري والذي اكد فيه على ما جاء به 
ديننا احلنيف أن البشر جميعهم متساوون في احلقوق دون التفرقة بني 
عقيدة او مذهب او لون وامنا ينتمي اجلميع الى ابي البشرية سيدنا آدم 
گ.وأعلن الراشــــد ان ذكرى اليوم متر على كويتنا الغالية وقد قطعت 
شوطا كبيرا في تنفيذ ما جاء في االعالن العاملي حلقوق االنسان وكفلت 
في ذلك الدستور والقوانني املشرعة على ما تضمنه هذا االعالن من قيم 
ومبادئ جديرة بنا جميعا بأن نأخذ ونعمل بها من اجل املواطن الكويتي 
لتعزيز مكانته البشرية وتدعيم مؤسسات املجتمع املدني للسير قدما نحو 
التقدم واالزدهار واالستقرار.وأكد الراشد وبهذه املناسبة فإننا نستلهم 
من ذكرى االعالن العاملي حلقوق االنســــان اليوم.. معاني ســــامية لعل 
جلها التآخي بني أبناء البشر واألجدر بأن يكون ذلك بني أبناء الكويت.. 
أبناء األســــرة الواحدة فال صوت يعلو على القانون الذي وضع القنوات 
واألدوات التشريعية لنشر قيم ومبادئ حقوق اإلنسان من خالل حرية 
التعبير واحترام الرأي اآلخر مهما كان فكرهم ووجهة نظرهم وانتماؤهم 
السياســــي أو العرقي أو الديني أو العقدي، وقال الراشد ايضا يحضرنا 
في هذه املناســــبة القول املأثور للخليفة الراشــــد عمر بن اخلطاب ے 
«متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، ومصداقا لقول اهللا 
تعالى (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير). 

 عبـــر تيـــار املســـار األهلي 
«متاهـــي» عن دعمـــه وتأييده 
املطلق لكتلة «اال الدستور» بهدف 
الدســـتور واملكتسبات  حماية 
الوطن  الشعبية وحفظ حقوق 

واملواطنني.
التام  التيار رفضـــه    وأكـــد 
الســـتخدام العنف بكل اشكاله 
وحتـــت اي مبـــررات للجهات 
النواب واملواطنني  األمنية ضد 
في ندوة ديوان النائب د.جمعان 

احلربش.
  وحّذر التيار من ان ما حدث 
املرة  لـــم يكن  االربعاء املاضي 

االولـــى التي يحدث فيها مثل هذا االمر اخلطير، بل تكرر عدة مرات 
خالل السنوات االخيرة ما يشكل دالئل على النية في قمع احلريات 
الدميوقراطية وفرض منطق القوة والردع ضد املطالب الشـــعبية 

واجلماهيرية.
  ولفت التيار الى ان مشاهد ندوة االربعاء اظهرت الكويت وكأنها 
تعيش في مرحلة احكام عرفية حيث ظهر التعامل األمني هو سيد 
الكلمة وهو ما اثار استغراب ودهشة الكثيرين ممن عهدوا الكويت 

واحة للدميوقراطية واحلريات واألمن واألمان.
  وشدد التيار على حق النواب واملواطنني في التعبير عن آرائهم 
بالطرق الســـلمية ومبا ال يخالف القانون واالجراءات العامة ووفقا 
ملا قرره الدســـتور الكويتي وبحسب املادة ٣٦ منه وايضا املادة ٤٤ 
التي تتيح حق املواطنني فـــي التجمع العام واخلاص من دون اذن 

مسبق من السلطات في الدولة.
  وجدد التيار تأكيده على دعمه لكتلة «إال الدستور» في استجواب 
رئيس الوزراء على خلفية االحداث االخيرة والتي تعمدت فيها احلكومة 
وبشكل سافر مخالفة الدستور والعبث بالنظام الدستوري من خالل 
التسبب في وقف اجللسات وجتميد عمل السلطة التشريعية وهو 
سلوك يفرغ الدستور من محتواه ويضع املسيرة الدميوقراطية في 
مهب الريح وهو ما يستوجب مواجهة النواب في كتلة «إال الدستور» 
لهذا النهج من خالل تفعيل كل االدوات الدستورية ومنها استجواب 

رئيس الوزراء.

 أعلن احملامي فهد عبداهللا البريكان عن نيته لتحريك الدعوى 
اجلنائية ضد كل من قام بالتعدي على اخلبير الدستوري واالستاذ 
اجلامعي عبيد الوسمي وتوجيه تهمة االعتداء بالضرب والشروع 
بالقتل حيث تدل الصور املنشورة بالصحف احمللية الى الطريقة 
االنتقائية في سحبه من داخل املنزل واقتياده للخارج واالنهيال 
عليه بالضرب بالهراوات الغليظة وافقاده الوعي متهيدا لوضعه 
في احدى ناقالت اجلنود وخطفه اال ان تدخل املواطنون واالعضاء 

حال دون حتقيق مبتغاهم.
  وأكد البريكان ان املسؤولية اجلنائية واملدنية ستطول كل من 
اعتدى على الوسمي سواء من قام باالعتداء عليه بشكل مباشر 
وقام بضربه او من اصدر األمر باحضاره من داخل املنزل وخطفه 
امام اجلميع حيث انهم قد ساهموا وشاركوا في جرمية الضرب 
والشـــروع في قتل د.الوسمي، وسيساءلون جميعا امام القضاء 
والشعب والتاريخ وقبل ذلك وبعده امام اهللا عز وجل ما اسرفوا 
فيه على انفســـهم ووطنهم ومواطنيهم متوهمني ان ما ارتكبوه 

سيقربهم زلفى الى من اصدر قرار جرميتهم.
 

 االتحاد العام لعمال الكويت يرفض أعمال العنف واإلرهاب 
ويتمسك بالدستور والنظام الديموقراطي وحرية الكلمة

 اصدر االحتاد العام لعمال الكويت بيانا 
جاء فيه: ان من يطالع الصحف الكويتية 
ويشاهد صور عمليات القمع واالرهاب التي 
مارستها القوات اخلاصة ضد نواب الشعب 
واملواطنني العزل ال يسعه اال ان يتساءل: 
أهذه هـــي الكويت ام اننا نعيش في مكان 
آخر؟ أهذا هـــو نظامنا الدميوقراطي الذي 
كنا نتغنى به امـــام العالم وفي املنتديات 
العربية والدولية ونتفاخر اننا نعيش في 
ظله آمنني مطمئنني نقول كلمتنا بحرية، 
ومنارس انشطتنا السياسية والوطنية بكل 
دميوقراطية، ونعتمد احلوار والكلمة احلرة 
سبيال للتفاهم فيما بيننا ال العصا وال القوة 
اجلسدية! اننا نتساءل قبل كل شيء: الى اين 
نحن ذاهبون؟ وهل هذا مؤشر ملرحلة جديدة 
من التعامل بني السلطة والشعب، خاصة 
انها ليست املرة االولى التي يحدث فيها مثل 
هذا االمر اخلطير، وقد تكرر مرات عديدة في 
اآلونة االخيرة، وان بأشكال مختلفة، اال انها 
كانت جميعها تصب في خانة واحدة هي 
خانة قمع احلريات الدميوقراطية وفرض 
منطق القوة والردع ضد التحرك املطلبي 
الشعبي واجلماهيري، حتى وصل االمر الى 
ردع اعضاء مجلس االمة بقوة العصا، وهم 

ممثلو الشعب حتت قبة البرملان.
  ونتساءل امام هذا املشهد املرعب والصور 
الدامية التي تناقلتها الصحف على صفحاتها 
االولـــى: أهذا هو النظام الذي يريدونه لنا 
بديال عن النظام الدستوري الدميوقراطي 
املبني على حرية الرأي وحرية التعبير عن 
املواقف السياسية املختلفة وعن املطالب 
االقتصادية واالجتماعية واملعيشية، العمالية 
والشعبية، في اطار احلفاظ على الوحدة 

الوطنية والسلم االهلي؟
  ان االحتاد العام لعمال الكويت يستغرب 
ويستنكر في الوقت نفسه اللجوء الى هذا 
االسلوب من العنف والقمع االرهابي ضد 
حرية الرأي وحرية الكلمة، مع كل ما يحمله 
من مخاطر كبيرة على الوطن، وعلى الصورة 
االيجابية التي اكتسبتها الكويت في العالم 
اجمع عبر عشـــرات السنني من املمارسات 
البرملاني  الدميوقراطية احلقيقية للنظام 
واحلريات الفكريـــة والعامة. لقد وصلنا 
الى ما كنا نخشاه ونحذر منه على الدوام، 
حيث تشير عمليات العنف البوليسي التي 
جتري الى نوايا لتحويل الكويت الى نظام 
لقمع احلريات الدميوقراطية وتكميم االفواه 
ووضع حد حلرية الفكر والرأي ذات اجلذور 

العميقة في مجتمعنا الكويتي.
  ان هذا النهج املســـتغرب يتنافى مع ما 
نص عليه دســـتور الكويت من ضمانات 
للدميوقراطية واحلريات العامة، ويتعارض 
مـــع االتفاقيات الدوليـــة واالعالن العاملي 
حلقوق االنسان ومع كل املواثيق الدولية 
املتعلقة باحلريات الدميوقراطية واحلركة 
النقابية الكويتيـــة وفي طليعتها االحتاد 
العـــام لعمال الكويت لن ترضى بديال عن 
النظام الدميوقراطـــي البرملاني احلر لهذا 
الوطن، ولن تتخلى عن حرية الرأي والفكر 
والتعبير، وهي تتمسك بدستور البالد عهدا 
التزمنا به منذ عشرات السنوات وسنستمر 
باالمانة واالخالص له رافضني جميع اشكال 
القمع والعنف واالرهاب البعيدة كل البعد 
والغريبـــة عن عـــادات وتقاليد مجتمعنا 
الدستوري والدميوقراطي، ويدعو االحتاد 
التشـــريعية والتنفيذية  العام السلطتني 
الى اعتماد اســـلوب التفاهم واحلوار فيما 
بينهمـــا والتخلي عن التشـــنج واملواقف 
السياسية االنانية واملتطرفة والعمل معا 
من اجل مصلحة الشعب والوطن ومن اجل 
التنمية االقتصادية واالجتماعية  حتقيق 

في البالد. 

 أصدرت بيانًا مشتركًا مع اتحاد العمال

 جمعيات النفع العام ترفض استخدام العنف
 أصدرت جمعيات النفع العام 
بيانا بشأن أحداث العنف االخيرة 
جاء فيه: «ال كرامة من غير حرية 
وال حرية من غير كرامة» الشيخ 

عبداهللا السالم.
العام  النفع    عقدت جمعيات 
الكويتي  العام لعمال  واالحتاد 
يوم اخلميس املوافق ٢٠١٠/١٢/٩ 
اجتماعا تشـــاوريا في جمعية 
اخلريجني بشأن أحداث العنف 
االخيرة، وصدر عن هذا االجتماع 

البيان التالي:
  ترفض جمعيات النفع العام 
واالحتاد العـــام لعمال الكويت 
املوقعة على هذا البيان استخدام 
العنف بكل أشـــكاله مهما كانت 
مبرراته ومهمـــا كان مصدره، 
وبخاصة عندما يســـتخدم ضد 
العـــزل مـــن قبل قـــوات األمن 
املنـــوط بها حمايـــة األمن، ألن 
هذه االســـاليب ال تنسجم مع 
احلريـــات التي كفلها دســـتور 

الكويت ونظمتها القوانني.
  ويرى املوقعون على هذا البيان 

ان قرار منع الندوات والتجمعات 
يعتبر مخالفة واضحة للمبادئ 
العامة وللمادة ٤٤  الدستورية 
التي تنص على التالي: «لألفراد 
حق االجتماع دون حاجة إلذن أو 
إخطار سابق، وال يجوز ألحد من 
قوات األمن حضور اجتماعاتهم 
اخلاصـــة. واالجتماعات العامة 
واملواكب والتجمعات مباحة وفقا 
للشروط واالوضاع التي يبينها 
القانون، على ان تكون أغراض 
االجتماع ووسائله سلمية وال 

تنافي اآلداب».
  وتعتبر جمعيات النفع العام 
واالحتاد العام لعمال الكويت ان 
استخدام اسلوب القمع واالعتداء 
بالضرب من قبل قوات األمن على 
املواطنني العزل، كما حصل في 
ديوان النائب الفاضل د.جمعان 
احلربش، يتضمن جنوحا خطيرا 
نحو التضييـــق على احلريات 
العامة، وهو مـــا يتعارض مع 
الدستور والقوانني العامة ويعرقل 
تطورنا الدميوقراطي لبناء دولة 

مدنية دستورية حديثة.
  لذا فـــإن اجلمعيات املوقعة 
على هذا البيان تدعو الســـلطة 
التنفيذية الى وقف هذه االساليب 
القمعيـــة وغيـــر القانونية في 
التعامـــل مع ممارســـة الناس 
فـــي  الدســـتورية  حلقوقهـــم 
عقـــد االجتماعـــات العامة غير 
املخالفة للمبادئ الدســـتورية، 
التجمعات  ان قانون  خصوصا 
واالجتماعـــات العامة ألغي من 
قبل احملكمة الدســـتورية نظرا 

لعدم دستوريته.
  كما تدعو أعضاء مجلس االمة 
بصفتهم ممثلني لألمة كاملة الى 
الدفاع عن احلريات الدستورية 
ومحاسبة املقصرين في السلطة 
التنفيذية ممن ينتقصون من هذه 
احلريات بدال من قيامهم بكفالتها 

كما ينص الدستور والقوانني.
  وتطالب جمعيات النفع العام 
واالحتاد العـــام لعمال الكويت 
جميع االطراف بتغليب مصلحة 
الوطن ونبـــذ الفنت واخلالفات 

الطائفية والقبليـــة والعرقية 
املفتعلة التي يراد لها تقســـيم 
املجتمع وتفتيته، فكلنا مواطنون 
لنا نفس احلقوق وعلينا نفس 
الواجبـــات وال فضل ألحد على 
أحد إال مبقدار ما يقدمه كل فرد 

منا لوطنه.
  وفي اخلتام يؤسفنا ان نعلن 
ان اجتماعنـــا هذا قد عقد حتت 
مراقبـــة االجهـــزة االمنية مما 
يؤكد ما ذكرناه عن وجود توجه 
حكومي للتضييق على احلريات 

العامة التي كفلها الدستور.
  اجلمعيات املوقعة على هذا 
البيـــان: االحتاد العـــام لعمال 
الثقافية  الكويـــت، اجلمعيـــة 
االجتماعية النسائية، اجلمعية 
الكويتية للدفاع عن املال العام، 
رابطة أعضـــاء هيئة التدريس 
(الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب)، جمعية أعضاء هيئة 
الكويت)،  التدريس (جامعـــة 
جمعية اخلريجـــني، وجمعية 

احملامني الكويتية. 
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