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 الصالح أمينًا عامًا لـ «الميثاق الوطني»:

  روح األسرة تربط المواطنين بمؤسسة الحكم

 عبدالهادي الصالح محمد بهبهاني

 الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني

 السيد محمد باقر املهري

 فايز العنزي

 اجتمع المكتب السياسي لتجمع 
الميثاق الوطني وذلك بعد انتخابه 
من قبل الجمعية العمومية للتجمع 
للســـنتين المقبلتين ٢٠١٠ـ  ٢٠١٢ 
علما بأن الجمعية العمومية للتجمع 
قـــد انتخبت أيضـــا أعضاءها في 
المكاتب األخرى، وقد تم تشكيل 
السياســـي للتجمع على  المكتب 
النحو التالي: عبدالهادي الصالح 
األمين العام، د.يوسف الزلزلة نائب 
األمين العام، محمد  بهبهاني أمين 
الســـر، وكل من عبدالكريم سليم 
وعبدالمطلـــب الوزان ويوســـف 
المسقطي أعضاء  رمضان ونبيل 

في المكتب السياسي.
  وبعد االجــتماع صرح األمين 
العام الجديد للتــجمع عبدالهادي 
الصالـــح بأن المكتب السياســـي 
انتهجها  التي  المســـيرة  سيكمل 
المكتب السابق للتجمع وذلك من 
خالل الرؤية التي رسمتها الجمعية 
العمومية للتجمع وتتلخص في 

النقاط التالية:
  ـ المحافظـــة وتطبيق ما جاء 
الكويتي لسنة ١٩٦٢  بالدســـتور 
بحيـــث يكون أساســـا في جميع 
القرارات والنظم التي تتخذها جميع 
مؤسسات الدولة من الحفاظ على 
وحدة الوطن واستقراره والمحافظة 
علـــى التعاليم االســـالمية وعلى 
روح األســـرة الواحدة التي تربط 

الحاكمة  المواطنين مع األســـرة 
وتطبيـــق مبـــدأ المســـاواة بين 

الجميع.
  ـ العمل علـــى االرتقاء في اداء 
الدولة وذلك باالعتماد  مؤسسات 
على مبدأ تكافؤ الفرص واالبتعاد 

عن اي منحى آخر.
  ـ االلتزام بمبدأ  فصل السلطات 
بحيـــث يكون مجلـــس األمة أداة 
تشـــريعية ورقابية وخلق آليات 
للرقابة مستمدة من روح الدستور، 
التعاون للحد من االصطفاف  مع 

السياسي.
  ـ تعزيز روح المواطنة الصالحة 
واالبتعاد عن كل ما يثير النعرات 
الطائفيـــة والقبلية بحيث يكون 
الخطاب الموجه وخصوصا لفئة 

 بشرى الزين
  في الوقت الـذي أصدر مجلس األمـن الدولي قراره 
املتعلق برفع بندين مـن العقوبات املترتبة على احتالل 
العراق للكويت متهيدا خلروجه من الفصل السـابع، جاء 
تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ليؤكد انه ال وجود لقضايا «عالقة» مع العراق، 

ومجددا بالقول:
  قلنا مرارا وتكرارا إننا نساعد العراق في استكمال تنفيذه 
لقرارات الشـرعية الدولية ونرحب بأن يكون لنا تواجد 
مستمر ونعمل مع اخواننا العراقيني للبحث عن املفقودين 

واألسرى واألرشيف الوطني.
  كما تطرق الشيخ د.محمد الصباح لدى مغادرته الكويت 
ظهر امس في زيارة الى تونس والسـودان ومصر الى ان 
جولته هذه سـيترأس خاللها الوفد الكويتي في اجتماع 
اللجان املشـتركة بني الكويت والـدول العربية الثالث 
لتعزيز املوقف الكويتي ضمن املنظومة العربية خصوصا 
ان الكويت التزال ترأس القمة العربية االقتصادية وستسلم 

هذه الرئاسة جلمهورية مصر في مطلع العام املقبل.
  وفيما يلي أجوبة الشـيخ د.محمد الصباح عن أسئلة 

الصحافيني:

 دعا وكيل املرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر املهري وزارة 
الداخلية الى التشــــدد في منع التجمعات الكيدية، مؤكدا ان عالج املشكلة 
قبل وقوعها اسهل من بعد وقوعها، وقال املهري في تصريحه: انطالقا من 
مسؤوليتي الوطنية وواجبي الشرعي، اطالب وزارة الداخلية مبنع جتمعات 
الفتنة واالثارة واالستفزاز، ألنها خالف ارادة صاحب السمو االمير وحتد 
سافر الرادة الكويتيني الشرفاء الوطنيني وألنها تتسبب في زعزعة االمن 
واالســــتقرار في البالد وتصنف الناس الى معارض للحكومة وموال لها 
وتوجــــب ان يحمل املجتمعون احلقد والبغضاء والكراهية وغير ذلك من 
اآلثار السلبية من هذه التجمعات الكيدية البغيضة، فعلى وزير الداخلية 
تطبيق القانون وتنفيذ توجيهات صاحب الســــمو االمير، حلفظ سالمة 
املواطنني والستتباب االمن واالستقرار يجب منع هذه التجمعات ألن في 
ذلك مصلحة العباد والوطن، وعلى احلكومة اال ترضخ لهذه اجلماعات فإن 
احلق احق ان يتبع واال ستندم احلكومة على السماح لهم وعالج املشكلة 

قبل وقوعها اسهل من بعد وقوعها ألن في السماء غيوما داكنة. 

الشباب تجاه وحدة الوطن ورفع 
شأنه في جميع الميادين، وبحيث ان 

تحترم الخصوصيات المذهبية.
الحكومية  الجهـــات    ـ مطالبة 
باإلسراع في تنفيذ الخطة التنموية 
والتي اعتمدها مجلس األمة وذلك 
المالـية  الفوائض  باالستفادة من 
الكبـيرة للدولة والتي انـعم اللـه بها 

علينا ضمن آليات رقابية فاعلة.
  ـ اعطـــاء االولويـــة للتنميـــة 
البشرية خصوصا في مجال التعليم 

في جميع مراحله.
  ـ التأكيـــد على مبـــدأ احترام 
العالقات الدوليـــة الودية ما بين 
دولة الكويت ودول الجوار والعمل 
على توثيق العالقات وخصوصا مع 

دول مجلس التعاون الخليجي. 

 المهري: آثار سلبية كثيرة تخلفها 
  التجمعات الكيدية ضد مصلحة الكويت

 محمد الصباح: ال ملفات «عالقة» مع بغداد..
  بل قرارات أممية يحتاج العراق إلى استكمال تطبيقها

 تغيير المناهج العراقية بعد سقوط المقبور
  خطوة لتصحيح أفكار القمع والقهر والدكتاتورية

 ديوانية الوحدة اإلسالمية: ندعو النواب
  لتحمل واجباتهم في الدفاع عن الحريات والدستور

 بغدادـ  كونا: التغيير كان العالمة 
الفارقة األكبـــر في تاريخ العراق 
احلديث وان كانت كلمة تغيير في 
حد ذاتها ال متثل الصورة احلقيقية 
ملا مرت به البالد ورمبا تكون كلمة 
انقالب جذري هي األكثر جتسيدا 
للحالـــة التي مر بها العراق خالل 

السنوات الثماني األخيرة.
  التغيير في العراق لم يتوقف 
البائد وما  النظـــام  عند تغييـــر 
حلقه من تغير جذري في احلالة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والتنموية والثقافية بل تعداه ليطال 
االيقونة األهم في البالد وهي تغيير 
احلالة الثقافية واالدراكية لطلبة 
املـــدارس في العـــراق. ويبدو ان 
العراق الذي القى خلف ظهره تاريخ 
القمع والقهر والكبت والدكتاتورية 
بدأ ينظر الى مستقبل أكثر إشراقا 
من خالل تغيير املناهج الدراسية 
لطلبته لتواكب املناهج الدراسية 
في دول العالم املتطور ولتبتعد عن 
التنظير االقصائي والفكر االحادي 
املتخلف. وقال املشـــرف التربوي 

عزيز ســـمير لـ «كونا» ان تغيير 
الدراسية جاء مبحورين  املناهج 
موضحا ان احملـــور األول يبتعد 
باملناهج الدراسية عما كان النظام 
البائد يرســـخه من افكار تعبوية 
خاطئة جرت على البالد ما جرت من 
خراب وويالت. وأضاف ان احملور 
الثاني يتركز حول مغادرة أساليب 
التعليم القدمية والتحول بها نحو 
مناهج دراسية حديثة ومتطورة 
مواكبة ملا تنتهجه احدث املؤسسات 

التربوية في العالم.

 أصــــدرت ديوانيــــة الوحــــدة 
اإلســــالمية بيانا صحافيا بشأن 
االعتــــداء على املواطنني في ندوة 
النائب د.جمعان احلربش، جاء فيه: 
تابعنا بصدمة وألم تسارع األحداث 
في ندوة «إال الدستور» في منزل 
النائب د.احلربش، واذ تســــتنكر 
الديوانية حادثة االعتداء بواسطة 
القوات اخلاصة بالضرب وامتهان 
الكرامة ملجموعة من أعضاء مجلس 
األمة واألكادمييني واملواطنني العزل، 
بل كل إنسان تعرض لهتك حرمته 

وكرامته اإلنســــانية التي ضمنها 
اهللا سبحانه وتعالى بقوله (ولقد 
كّرمنا بني آدم)، وكفلها الدستور 
وأضاف البيان ان ديوانية الوحدة 
اإلســــالمية من منطلقها الوطني 
واإلسالمي لتتوقع من كل أعضاء 
مجلس األمة ان يقوموا بواجبهم 
بالدفاع عن كرامة الشــــعب الذي 
انتخبهم وااللتزام بقسمهم بالدفاع 
عن احلريات والدستور، نيابة عن 
الديوانيــــة د.عمران محمد  رواد 
النقراشي (أمني عام ديوانية الوحدة 

اإلسالمية).
  املوافقون على البيان:

  خليفة مساعد اخلرافي (عضو 
املجلس البلدي السابق) والكاتب 
الصحافي. د.علي يحيى بومجداد 
(عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة الكويت).
  أنور عبدالقادر الرشيد (الكاتب 
الصحافــــي). أحمد عبــــداهللا أبل 

(شركة نفط الكويت).
  باســــل الزير (ناشط سياسي 

وكاتب صحافي). 

 غادر إلى تونس والسودان والقاهرة لرئاسته الوفد الكويتي في اللجان المشتركة

 وزير الخارجية استقبل 
المستشار الخاص 

لرئيس الوزراء اإليطالي
  

  استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
د.محمد  ــيخ  الش ووزير اخلارجية 
ــار اخلاص لرئيس  الصباح املستش
الوزراء االيطالي، انطونيو كابوانو، 

وذلك مبناسبة زيارته الى البالد. 

ــكيل جلنة   دعا األمني العام بان كي مون لتش
مشتركة كويتيةـ  عراقية الستكمال انهاء امللفات 

بني البلدين كيف تنظرون الى هذه الدعوة؟
  نحن رحبنــــا بالقرار ٥٨/٥٧/١٩٥٦ املتعلق 
بصندوق تنمية العراق، وكذلك البند اخلاص 
بأسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل 
الغذاء وســــعدنا كثيرا بكلمة وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري والتزامه وتأكيده على 
تنفيذ القرارات املتبقية من القرارات الدولية 
واألممية بخصوص الكويت، وكذلك ســــعدنا 
أكثــــر بالكلمات التي ألقيت خالل هذه اجلولة 
من اجتماع مجلس األمن وتأكيد جميع الدول 
األعضاء في املجلس على انه كي يتمكن العراق 

من ان يخرج بشكل كامل من الفصل السابع يجب 
ان يستكمل تنفيذ القرارات املتعلقة به، لذلك 
نحن قلنا مرارا وتكرارا إننا سنساعد العراق في 
هذا الشأن، ونرحب بأن يكون لنا تواجد بشكل 
مستمر ونعمل مع اخواننا العراقيني للبحث 
عن رفات أسرانا وكذلك البحث عن األرشيف 

الوطني الكويتي وهذا أمر نرحب به.
ــس البرملان العراقي دعا الى حل القضايا    رئي

العالقة مع الكويت أخويا، ما تعليقكم؟
  ال توجد قضايا عالقة.

  امللفات العالقة؟
  ما في ملفات عالقــــة.. «أكو» هناك قضايا 

يحتاج العراق ان يستكمل تطبيقها.

  كيف ميكن تطبيقها أخويا؟
  اســــتكمال تطبيقها كقــــرارات أممية ماني 

عارف شلون.
  هل من ضمانات معينة لتطبيق القرارات؟

  القرارات صادرة عن املجلس حتت الفصل 
السابع القرار ٨٣٣ وصدر أكثر من ١٥ مرة.

ــي علي أكبر  ــر اخلارجية اإليران   صرح وزي
صاحلي بأن األولوية في سياسة بالده اخلارجية 
ــا، ماذا  ــعودية وتركي ــات مع الس ــز العالق تعزي

تقرأون في هذا التصريح؟
  إذا كان هــــذا صحيحا، فهذا شــــيء مرحب 
به ومعنى ذلك ان شــــاء اهللا فاحتة خير على 

أمور أخرى. 

 دعا تيار املســـار األهلي «متاهي» إلى مناقشـــة اســـتجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس األمة في ٢٨ اجلاري عالنية 
وعدم حتويل اجللســـة الى ســـرية. وقال رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان اننا نؤيد اســـتجواب ســـمو رئيس مجلس الوزراء وندعم 
النواب املاضني قدما في هذا االستجواب من اجل كشف احلقائق أمام 
الشـــعب. وأضاف الصوان في تصريح صحافي ان احلكومة مدعوة 
الى مواجهة االستجواب وكشف احلقائق أمام الشعب والنواب بشكل 
علني، رافضا حتويل جلســـة املناقشة الى سرية او تهرب احلكومة 
من املواجهة بإحالة االستجواب الى احملكمة الدستورية أو غير ذلك. 
وأمل الصوان أن يشكل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء محطة 
دميوقراطية راقية في املناقشة لالنطالق نحو تعاون  منشود ومأمول 
بني احلكومة ومجلس األمة للسير قدما نحو استكمال تنفيذ مشاريع 
خطة التنمية التي التزال تســـير بعجلة بطيئة التتماشى والسرعة 

املطلوبة في مواكبة التطورات واملتغيرات احمليطة بنا.
 

 «تماهي» يرفض سرية االستجواب ويطالب 
  الحكومة بتسجيل سابقة ديموقراطية جديدة

 م.عبداملانع الصوان 

 العنزي لعدم التهاون في البحث 
عن األسرى والمفقودين

 أسامة دياب
أهالي    أكد رئيـــس جمعيـــة 
الشهداء األسرى واملفقودين فايز 
العنزي ان اجلمعية تابعت باهتمام 
بالغ اصدار مجلس االمن للقرارات 
رقم ١٩٥٦ـ  ١٩٥٧ـ  ١٩٥٨ واخلاصة 
بالعراق واملتعلقة برفع العقوبات 
املتبقية على العراق ومن ضمنها 
صندوق تنمية العراق واسلحة 
الدمار الشـــامل وبرنامج النفط 
مقابل الغذاء. واضاف ان اجلمعية  
تشير الى ان هذا التطور الطبيعي 
لعالقة العراق مع املجتمع الدولي 
كان متوقعـــا اال انها تؤكد على 

ضرورة االخذ بعني االعتبار ما جاء في بيان مجلس االمن الرئاسي 
والذي يدعو العراق الى تطبيق كافة التزاماته املتبقية مع الكويت 
والتي متثل لنا أهمية قصوى بوجوب تطبيقها بالســـرعة املمكنة 
وهي الكشف عن مصير اسرى الكويت في االراضي العراقية وإعادة 
االرشيف الوطني واستكمال التعويضات الكويتية. وناشد العنزي 
وزارة اخلارجيـــة متابعة هذه امللفات والتي اكد العراق التزامه بها 
مـــن خالل كلمة وزير خارجيته في مجلس األمن كما ندعو العراق 
الى االســـتجابة لقرارات مجلس األمن املنظمة للعالقة مع الكويت 
والتـــي من اهمها توفير االمن للفريق الفنـــي الكويتي للبحث عن 
رفات اســـرانا في االراضي العراقية الفتا الى ان وتيرة البحث عن 
رفات االســـرى في العراق توقفت منذ اكثر من خمسة اعوام دون 
نتيجـــة ونحن نعتقد في اجلمعية ان اســـباب التوقف غير مقنعة 
ولذلك ندعو مرة اخرى وزارة اخلارجية واللجنة الوطنية لشؤون 
االســـرى واملفقودين التي هي ممثل الكويت في اجتماعات اللجنة 
الثالثيـــة، ندعوهم الى عدم الركون والتهـــاون في هذا اجلانب، ملا 
له من اهمية بالغة لدى اهالي االســـرى واملفقودين، واضعني كافة 
امكانيـــات اجلمعية للتعاون الى اقصى احلدود للوصول الى احلل 

النهائي لهذه املعضلة الطويلة. 

 مثقفون خليجيون: نأسف
   للجوء الشرطة الكويتية 

للعنف في مواجهة المعارضة
  أ.ف.پ: أعرب مثقفون خليجيون في عريضة نشرت 
امس عن أسفهم للجوء الشرطة الكويتية الى العنف خالل 
التظاهرة التي نظمتها املعارضة، وكذلك إغالق مكتب قناة 

اجلزيرة في الكويت بسبب تغطيتها لتلك األحداث.
ــا مثقفون وحقوقيون  ــي الوثيقة التي وقعه   وجاء ف
ومهتمون بالشأن العام في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ــفة التي جرت في  انهم «تابعوا بقلق بالغ األحداث املؤس
ــي متثلت في قيام  ــالل الفترة املاضية، والت الكويت خ
القوات األمنية اخلاصة باستخدام العنف خالل اعتدائها 
ــك  ــواب ومواطنني خالل ندوة عن اهمية التمس على ن

بالدستور الكويتي».
ــتنكارنا    واضاف املوقعون «نعبر عن عميق أملنا واس
ــفنا  ــي لم تعهدها الكويت» وعن «أس ــذه األحداث الت له
واستنكارنا ملا حصل من استخدام للعنف املفرط سواء 

ضد مواطنني او نواب البرملان».
  وأكد املوقعون ان اسفهم «ميتد ليشمل كل ما نشهده 
من تراجعات على مستوى اإلصالح الدميوقراطي وحقوق 
اإلنسان، في دول مجلس التعاون اخلليجي وفي العديد 
ــت وتيرة تكميم األفواه  من الدول العربية، حيث ارتفع
ــن الرأي والزج باحلقوقيني  ومصادرة حرية التعبير ع
واملهتمني بالشأن العام واملدونني في املعتقالت بدون وجه 
حق». ونددت العريضة خصوصا مبا وصفته «أسلوب 
التعتيم اإلعالمي الداخلي حلجب معرفة احلقيقة او سماع 
ــرى، وإغالق مكاتب فضائية اجلزيرة  وجهة النظر األخ

التي غطت األحداث» التي وقعت في ٨ ديسمبر. 

 عبّروا عن ألمهم لتراجع «اإلصالح الديموقراطي» 


