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»الصحافيين«: رغبات صاحب السمو
أوامر يجب على الجميع تنفيذها

اعلن أمني السر العام جلمعية الصحافيني فيصل القناعي عن 
وقوف اجلمعية وتأييدها لرغبات وأوامر صاحب الس���مو األمير، 
وتدعو اجلميع لتلبية ندائه للحفاظ على أمن واستقرار الكويت 
وحمايتها من الفتنة واالبتعاد عن كل ما من شأنه حتريض الشارع 
وتأجي���ج النفوس واخلروج على النظ���ام العام للدولة واللجوء 
ألساليب اإلثارة وتش���جيع التمرد على القانون والزج باجلموع 
للتصادم مع قوات األمن، ما ينذر بتطورات خطيرة جدا ال يتمنى 

أي مواطن مخلص ان تصل اليها األمور في الكويت. 
وقال ان مجل���س إدارة اجلمعية يتمنى أال تتكرر احداث ندوة 
النائب أحمد السعدون وال احداث ندوة النائب د.جمعان احلربش 
كما متنى ان يسود الهدوء واالستقرار واحلكمة والعقالنية الساحة 
الكويتية وان يعمل اجلميع متكاتفني ومتعاونني من أجل احلفاظ 
على وحدتنا الوطني���ة وعلى نعمة الدميوقراطية احلقيقية التي 

جتمع وال تفرق وتبني وال تهدم. 
وندعو اهلل ان يحفظ الكويت وش���عبها من كل مكروه برعاية 

كرمية من صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد األمني.

العنجري: البد أن نمتثل لتوجيهات صاحب السمو قواًل وفعاًل
شددت الناشطة السياسية نبيلة العنجري 
على ضرورة ان يعي اجلميع فحوى الرسائل 
احلكيمة التي وجهها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد خالل لقائه مع رؤساء 
النواب  حترير الصحف احمللي����ة، مطالبة 
والسياس����يني واإلعالميني بوضع مصلحة 
الكويت فوق كل اعتبار، واحلرص على أخذ 
العب����رة من بعض ال����دول التي كثرت فيها 
الفوضى واالنقس����امات بني أبنائها فزادت 

مشاكلهم وصراعاتهم.
وعبرت العنجري في تصريح صحافي عن 
أسفها لتكرار األحداث الفوضوية في فترة نحن 
في أحوج ما نكون فيها الى التكاتف والترابط 
والسعي بكل قوة إلجناز خطة التنمية وتركيز 
جهودنا على متابعة تنفيذها وحتديد كيفية 
التغلب على اي معوقات تواجهها. وأشارت 
الى ان الدميوقراطية احلقيقية ليست بتحدي 

القانون، وتهييج الش����ارع وإثارة املشاكل، 
مؤكدة ان ذلك يضعف هيبة الدولة ويشجع 
على انتشار اجلرائم والفساد، مما يهدد أركان 
الدولة، لذا فإنن����ا جميعا مطالبون بتنفيذ 
توجيهات صاحب السمو األمير على أرض 
الواقع، وعدم االكتفاء مبقولة »سمعا وطاعة« 
بل يجب ان نعزز ذلك بأفعالنا وإخالصنا، 
مؤكدة ان توجيهات سموه من شأنها ان حتفظ 
البلد من الدخول في صراعات سياس����ية ال 
طائل منها، وتساعدنا على حتقيق ما نصبو 
إليه من تقدم وازدهار. وأشادت العنجري 
بحرص صاحب السمو األمير على استمرار 
الدميوقراطية، وتأكيد سموه على حق النواب 
في »استجواب من يريدون وقول ما يشاءون 
ولكن حتت قبة عبداهلل السالم«، الفتة الى 
ان لهجة احل����زم التي ظهرت في توجيهات 
س����موه تقتضي منا جميعا ان نتمعن في 

أقوالنا وأفعالنا، والتوقف إلعادة حساباتنا 
ومواقفنا لتتوافق مع ما تقتضيه مصلحة 
بلدنا. وفيما أثنت على حرص سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد على 
تطبيق القان����ون على اجلميع دون تفرقة، 
دعت العنجري نواب األمة الى التعامل مع 
االس����تجواب املقدم الى سموه من منطلق 
مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها، ومراعاة 
ما حتققه الدول املجاورة من تقدم كبير نظرا 
لتركيزها على عملي����ة التنمية، مؤكدة ان 
الشعب الكويتي على وعي كامل مبن يعمل 
ملصلحة ومستقبل أبنائه، لذا فإنه لن يغفر 
لكل من يس����تغل منصبه في إعاقة حتقيق 
آماله وطموحات أبنائه. وختمت العنجري 
تصريحها بالتطرق الى ما أكدت عليه جريدة 
»القبس« أمس من ض����رورة دعم أصحاب 
الرأي للمساهمة في تشخيص األزمة التي 

متر بها الكويت وبحث سبل اخلروج منها، 
مشيدة مبا ذكره د.أحمد اخلطيب في مقاله 
من مطالبات بضرورة استرجاع هيبة الدولة 
وإصالح اجلهاز اإلداري، إضافة الى تعيني 
املوظفني والقياديني اعتمادا على كفاءاتهم 
وخبراتهم وليس باحملسوبيات والوساطات، 
كما يجب على أعضاء السلطة التشريعية 
التعامل من منطلق انهم القدوة للمواطنني، 
ف����ال يجوز ان تصدر اي جت����اوزات عن اي 
منهم. ولفتت الى انه اذا كان كل طرف يلقي 
باملسؤولية على اآلخر، فإن سبيلنا للسير 
في الطريق الس����ليم واالبتعاد عن التأزمي 
يكمن في التحلي باحلكمة واالس����تماع الى 
الرأي اآلخر، واألهم من ذلك وضع مصلحة 
الكويت في املقام األول بعيدا عن اي حتزبات 
او تكتالت، معربة عن أملها في ان يعي اجلميع 

نبيلة العنجريخطورة هذه املرحلة.


