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»من تعجبه دعوة طرد النواب فلينقل صوته عند من يدعو لذلك« دعا إلى عدم إقحام الطائفية في الخالفات الشخصية

خالل اجتماع مع الشركات المسؤولة عن تسويق المنتج المحلي

الميع: أسلوب الضغط بتحريك المجاميع 
فاشل ومكشوف ولن يغير من قناعاتنا اتحاد المحامين يطلق مبادرة لتقريب وجهات النظر 

ورأب الصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الصديقي: آلية لتسهيل العمل بـ »الفرضة«
 وتأهيل شركات فرز وتعبئة المنتج المحلي

عقدت الشركات المسؤولة عن تسويق 
المنتج المحلي بسوق الخضار والفواكه 
بمنطق���ة الصليبية )الفرضة( اجتماعات 
برئاسة نائب المدير العام لشؤون الثروة 
النباتية م.فيصل الصديقي وحضور مراقب 
الدع���م النبات���ي ومدير إدارة التس���ويق 
واالس���تثمار وذوي االختصاص بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 
حيث تم اس���تعراض معوق���ات العمل ب� 
»الفرضة« ومراكز تجميع المنتج المحلي 

بالمناطق الزراعية بالوفرة والعبدلي.
وناقش الحضور جدول األعمال المكون 

من 12 بندا تم وضع الحلول المثلى لها.
وأكد م.الصديق���ي ان االجتماع يهدف 
الى وضع آلية تسهيل العمل بالفرضة مع 
إيالء سرعة العمل األهمية القصوى سواء 
كان بتنزيل المنت���ج بالفرضة او عملية 

التحريج بعد ورود عدد 
من الش���كاوى من قبل 
المزارعين فيما يخص 

بطء العمل بالشبرة.
وأضاف الصديقي ان 
جميع الحضور سواء 
م���ن الش���ركات او من 
موظفي الهيئة لهم الحق 
في مناقشة بنود جدول 
األعمال مع اعتباري ممثل 
المزارعين في االجتماع، 
حيث طالب شركة وافر 
بسرعة إنجاز معامالت 
وتس���هيل  المزارعين 
إجراءات معرفة سعر بيع 

المنتج وتسليم فاتورة المزارع بالسرعة 
الممكنة وتخصيص موظفين من قبل شركة 

واف���ر لتلبي���ة طلبات 
المزارعين واإلجابة عن 

جميع استفساراتهم.
وأض���اف الصديقي 
ان الهيئ���ة تقوم حاليا 
بدراس���ة تشكيل لجنة 
لتأهيل الشركات تعمل 
على نقل وفرز وتعبئة 
المنتج المحلي بالمناطق 
بالوف���رة  الزراعي���ة 
والعبدلي وتحديد مواقع 
تجميع المنتج على ان 
تكون مجهزة الستقبال 
إنتاج المزارعين والربط 
فيما بينها وبين الفرضة 
عن طريق الحاسب اآللي إلنجاز المعامالت 
بالس���رعة الممكنة وأكد ان الهيئة تدرس 

حاليا المواصفات الخاصة بالعبوات لتوحيد 
األوزان داخل العبوات للمنتج ولتسهيل 
عملية تس���لم المنتج سواء بالمناطق او 

بسوق الفرضة.
كما أكد الصديقي ان الهيئة تعمل جاهدة 
لما فيه مصلح���ة المزارعين ورفع قيمة 
فاتورة البيع وتسهيل اإلجراءات وكل ما 
من ش���أنه رفع مع���دالت اإلنتاج الزراعي 
واالكتفاء الذاتي ودعا الصديقي المزارعين 
بالتع���اون مع الهيئة للوصول الى أفضل 
السبل لتس���ويق المنتج المحلي، كما اكد 
ان س���وق الفرضة تم إنش���اؤه لمصلحة 
المزارعين وخير دلي���ل على ذلك ارتفاع 
أسعار البيع مقارنة بأسعار البيع لنفس 
الفترة عن الس���نوات الس���ابقة بالنسبة 
للمزارعين واعتدال األس���عار بالنس���بة 

للمستهلك.

مؤمن المصري
أكد رئي����س احت����اد احملامني 
الكويتيني احملامي ناصر الهيفي 
أن كثيرا من النواب مبن فيهم من 
ش����ارك في احلمالت التصعيدية 
األخيرة غي����ر مبرئني من انتهاك 
القانون وتقدمي املصالح الشخصية 
على املصلحة العامة، موضحا أن 
عموم الشعب الكويتي يعلم حقيقة 
هذا األمر وي����رى هذه االنتهاكات 
رأي العني، ولكنه حّمل احلكومة 
أيض����ا جزءا من املس����ؤولية عما 
يحدث إذ ان بيدها مقومات السلطة 
التنفيذية وعليها مبدئيا في هذه 
املرحلة على األقل حسن االلتزام 
بالقواعد الدستورية والقانونية 

روحا ونصوصا.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده احتاد احملامني الكويتيني 
مبقره الكائ����ن مبنطقة اخلالدية 
بحض����ور نائب رئي����س االحتاد 
احملامي سقاف السقاف، وأمني السر 
احملامي سعد اخلنة، وعضو مجلس 
إدارة االحتاد احملامي رائد الوهيب 

وعدد من احملامني الكويتيني.
ووص����ف الهيفي م����ا يحدث 
على الساحة الكويتية بأنه شيء 
معيب ويهدم أركان الدميوقراطية 
التي تتباهى بها الكويت بني دول 
املنطقة والعالم، واصفا ما يحدث 
بأنه تش����ويه للدستور وللنظام 
الدميوقراطي، وهناك من يستغل 
تل����ك األح����داث خدم����ة ألجندات 
سياس����ية خاصة ومعلومة لدى 
اجلميع، مش����يرا إلى أن االحتاد 
وبصفته احدى مؤسسات املجتمع 
املدني فإنه يهمه استقرار املجتمع 
وتطوره وسيادة القانون فيه، ومن 
هذا املنطلق االختصاصي البحت فإن 
االحتاد قد عقد هذا املؤمتر الصحافي 
لالعالن عن انطالق مبادرته لنزع 
فتيل هذه األزمة، مؤكدا أننا أمام 
فتنة ولسنا أمام أزمة، موضحا أنه 
ال دخل لالحتاد باألمور السياسية 
ومن يتعاطاها، وإمنا هذا التحرك 
ما هو إال موقف وطني مطلوب من 

اجلميع في تلك الظروف.
من جانبه، أشاد احملامي محمد 
السبتي مببادرة االحتاد ووصفها 

باملب����ادرة الوطنية للحفاظ على 
الكويت وشعبها من الفتنة، وقال 
ان البالد متر بظرف عصيب جدا 
واختل����ط صوت احل����ق بصوت 
الباطل، وأصبح����ت احلقيقة هي 
الضحية األولى لدى املجتمع، متمنيا 
ان جتد تلك املبادرة آذان صاغية 
لدى املس����ؤولني من الس����لطتني 
التنفيذية والتش����ريعية، مشيرا 
إلى أن كرامة الشعب أمر ال يقبل 
النقاش، فالدستور بروحه ومواده 
غير قابل للنقاش ألنه حق مكتسب 
للشعب وليس صدقة يستجديها 
من نواب األمة أو من غيرهم، محمال 
احلكومة جزءا كبيرا من املسؤولية 
جتاه ما آلت إليه األمور ألنها سلطة 
تنفيذية وبيدها تطبيق القانون، 
حي����ث أخفقت ف����ي 3 نقاط: عدم 
حزمها في تطبيق القانون ووقف 
العبث من خالل وس����ائل اإلعالم، 
فاإلعالم مسؤولية قبل أن يكون 
حرية فهو السلطة الرابعة في أي 
مجتمع ما، وأخفقت في تعاونها مع 
مجلس األمة سواء اتفقت اآلراء أو 
اختلفت، وفي املقابل فإن النواب 
الذين شاركوا في احلمالت األخيرة 
إذا كانوا يدعون أنهم حماة للدستور 
فهذا من غير املسلم به، بل إن أيادي 
كثير من نواب مجلس األمة ملوثة 
بالطعن في الدستور وعدم احترام 

القانون، فهم شركاء في املسؤولية، 
وما ينسب للحكومة من عدم احترام 
للقانون ينسب كذلك لبعض أعضاء 
مجلس األمة، ومن احلقائق أيضا 
ومن االنصاف للحكومة البد من 
االعتراف بأن أسلوب احلوار لدى 
بعض نواب مجلس األمة أصبح 
متدنيا ملستوى ال يقبله الشعب، 
فالنقد في القانون مباح مهما اشتدت 
لهجته، ولكن االهانة ومهما قلت 
عباراتها فهي مجرمة في القانون، 
وقال رسالتنا لنواب مجلس األمة أن 
النقد مباح ولكن االهانة والتجريح 

غير مباحني في القانون.
وأكد السبتي أن حتريك الشارع 
وفق ما هو معمول به اآلن أمر في 
غاي����ة اخلطورة، مناش����دا جميع 
النواب وجميع مؤسسات املجتمع 
املدني وكذلك األفراد عدم التحرك 
في هذا االجتاه أو تلبية أي دعوات 
للخروج إلى الشارع ألن ذلك فيه 
خطر كبير على كياننا االجتماعي 
والسياسي، فالغوغاء ال تضمن ردة 
أفعالهم، وهناك مؤسسات دستورية 
وقانونية يجب على النواب اللجوء 

إليها.
من جهته، ناشد احملامي محمد 
املاجدي أطي����اف املجتمع وعلى 
رأس����هم أعضاء مجل����س األمة أال 
يقحموا الطائفية في هذه الصراعات 

واالختالفات في اآلراء وهذا التناحر 
السياس����ي، وطالبهم بعدم وضع 
الطائفية في غير موضعها احلقيقي، 
فالطائفية تعني التعبد وال يجب 
إقحامها في اخلالفات الشخصية، 
وال االختالف في الرأي، كما ناشد 
النواب أال يستخدموا القبلية في 
غير موضعها الصحيح، فالقبلية 
إن تعدت صلة األرحام فإنها تصبح 
هدامة ومدمرة ويكون لها آثار سلبية 
خبيثة ميكن أن تعصف باملجتمع 
ومتزق النسيج االجتماعي، وقال 
نناشد نواب األمة بكل غال ونفيس 
في هذا البلد الطاهر التوقف عن 
دعوة اجلماهير للنزول إلى الشارع 
ألن ذلك ميثل خطورة كبيرة على 

استقرار الكويت وأمنها.
بدوره أوضح أمني سر االحتاد 
احملامي سعد اخلنة أن الشعب لديه 
الوع����ي الكافي ملعرفة خطورة ما 
يجري حاليا من أحداث مؤسفة، 
مشيرا إلى ضرورة التزام وسائل 
اإلعالم باملهنية الصادقة والبعد 
ع����ن كل ما ميك����ن أن يثير الفنت 
والضغائن، مش����يرا إلى أن الفرد 
رمبا يأخذه االنفعال أمام وسائل 
االعالم فرمب����ا يعبر ع����ن آرائه 
بأس����لوب مته����ور نتيجة وجود 
اجلمهور واحلماس، واستش����هد 
باملثل القائل »الكلمة بني صدرك 

أنت سيدها، وإن تفوهت بها صرت 
أسيرها« فكم من الكلمات صدرت 
من مسؤولني أفاضل كانت لها آثار 
سلبية لدى املواطنني، والشك أن 
املتابع لتل����ك األحداث تألم كثيرا 
للفوضى التي باتت تعم البالد، ومن 
اخلطأ قيام البعض باستغالل تلك 
الفوضى واستخدام شعارات معينة 
لتخدم أجندات سياسية معينة، 
ونناشد جميع املسؤولني وجميع 
أفراد الشعب أن يجعلوا مصلحة 
الكويت غايتهم وديدنهم والبوصلة 
التي توصلهم للمكان الصحيح.

وتساءل اخلنة كم مرة استغلت تلك 
الفوضى لفرض أسلوب اإلسفاف 
والتجريح باسم احلرية، وكم مريد 
لفرض مفاهيمه وتطبيقاته اخلاطئة 
للدستور باسم حماية الدستور، 
وكم من استخدم اإلرهاب الفكري 
ملعارضيه باس����م ممارسة النظام 
الدميوقراطي، كم من قفز على نتائج 
األحداث وترك األسباب واملسببات 
التي أدت لهذه النتائج وقد يكون 
هو أحد أس����بابها، كم من اختزل 
صورة من األحداث وأصبحت مادة 
إعالمية دسمة يكررها على أنظارنا 
لتكون له شعارا لتحقيق أجندته 
السياسية، كم من يريد استغالل 
فوران الدم لدى الشباب وحميتهم 

ألغراضه السياسية.

عادل حيات قدّم أوراق اعتماده سفيراً لدى پولندا

جائزة سالم العلي نظمت ورشتي عمل 
حول نظام  فهرس المختصين

»العون المباشر« أتمت مشروع الحج 
لـ 108 حجاج بتكلفة 409 آالف دوالر

بنجاح كبي���ر أتمت جمعية 
العون المباش���ر مشروع الحج 
لهذا العام، حيث أرسلت الجمعية 
عدد 108 أفراد الى بيت اهلل الحرام 
باألراضي المقدسة ألداء مناسك 
الحج، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 
409 آالف دوالر. وقالت جمعية 
العون المباشر ان مشروع الحج 
لهذا العام أنجز على أكمل وجه، 
مؤكدة ان رحلة الحج رغم مشاقها 
المعروفة والمرتبطة بها اال انها 
كانت ميسرة ومسهلة أمام الحجاج 
وأتموا مناسكهم بطمأنينة وأمان 
ودون ان يتعرضوا ألي صعوبات 
أو منغص���ات، وهذا بفضل من 

اهلل تعالى.
الجمعية ان مشروع  وأكدت 

الحج من المش���اريع المتميزة، 
والتي تعد جمعية العون المباشر 
التي  القليل���ة  الجمعي���ات  من 
تنفذه، مؤكدة على انها ستعمل 
عل���ى تكرار هذا المش���روع في 
أكبر  القادمة بشكل  الس���نوات 
انها  وأوسع.وأضافت الجمعية 
كانت أول من بدأ برنامج »حج 
السالطين« منذ سنوات طويلة، 
حيث كانت ترسل قادة المجتمع 
الى الح���ج، ألن هؤالء عبادتهم 
أو حجهم في العرف الفقهي أو 
الشرعي عبادة متعدية، بمعنى ان 
اثرها ال يقتصر عليهم فقط، بل 
يتعداهم الى غيرهم، فبهدايتهم 
يهتدي من خلفهم، ويس���يرون 
معهم في طريق الهداية واإلسالم.

وأشارت الى ان كثيرا من الحجاج 
الذين تم ارس���الهم وهلل الحمد 
اس���تطاعوا ان يتركوا بصمات 
عل���ى مجتمعاتهم، فالحج الذي 
هو بالنس���بة لن���ا مجرد رحلة 
إيمانية، يعتبر بالنسبة لهؤالء 
االخوة من افريقيا تغيير منهج 
حياة بالكامل، مبينة انه عندما 
يعود السلطان من مكة � شرفها 
اهلل � ويبدأ ف���ي ذكر القصص 
عن الحج وما شاهده من مساواة 
وتآخ بين المسلمين، فإن ذلك قد 
يس���هم في إسالم اآلخرين، وقد 
رأينا العشرات من هؤالء الذين 
ارسلناهم يعودون ويسلم على 
ايديهم أعداد كبيرة بفضل اهلل 

سبحانه وتعالى.

 اسامة دياب
اقامت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية ورشتي عمل عن فهرس املختصني في 
مقره���ا حضرتهما مجموعة من جمعيات املجتمع 
املدني في الكويت، وذلك تنفيذا التفاقيات فهرس 
املختصني التي وقعتها اجلائزة مع جمعيات املجتمع 
املدني في الكويت ف���ي مايو املاضي، واجلمعيات 
التي شاركت في الورشتني هي: اجلمعية التاريخية 
الكويتية، واجلمعية الكيميائية الكويتية، وجمعية 

الكويتية لتقنية  الكويتية، واجلمعية  املهندسني 
املعلومات، وجمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية، 
واجلمعية االقتصادية الكويتية، وجمعية املعلمني 

الكويتية.
وتضمنت الورش���ة مواد نظرية وعملية حول 
نظام فهرس املختصني الذي يتألف من برنامجني: 
برنامج االدارة وبرنامج املستفيدين، وجرى تطبيق 
مباش���ر على كيفية اس���تخدام الفهرس في ادارج 

وتسجيل وقبول املختصني.

قال النائب غامن امليع ان من تعجبه دعوة البعض لطرد النواب من 
الدواوين األولى به نقل صوته عند من يدعو لذلك.

واض����اف امليع ف����ي تصريح صحافي ان اس����لوب الضغط بتحريك 
املجاميع التابعة اس����لوب فاشل ومكشوف لن يخيفنا ولن يربكنا ولن 
يغير م����ن قناعاتنا.واختتم حديثه قائال عل����ى اجلميع ان يخافوا اهلل 
بالكويت فهي ال تس����تحق منا ما يفعله البعض فيها وأدعو اهلل العلي 

القدير ان يحميها من بعض ابنائها.

السفير  � كونا: قدم  وارسو 
عادل محمد حيات أوراق اعتماده 
الى رئيس اجلمهورية الپولندي 
برونيس���وف كوموروفس���كي 
سفيرا للكويت لدى جمهورية 

پولندا.
وتسلم الرئيس كوموروفسكي 
في مراسم رس���مية في القصر 
الرئاسي أوراق اعتماد السفير 
الكويتي الذي نقل إليه حتيات 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ومتنياته للشعب 

الپولندي الصديق.
وأكد الس���فير ف���ي بيان ل� 
»كونا« »ح���رص الكويت التي 
يتشرف بتمثيلها على تطوير 
عالقاتها الثنائية مع جمهورية 
پولندا الصديق���ة في املجاالت 
الرئي���س  كافة«.وأض���اف ان 

كوموروفس���كي حمله حتياته 
ومتنياته الى صاحب الس���مو 
األمير ولشعب الكويت، معربا 
بهذه املناسبة عن تقديره لدعوة 
سموه التي تلقاها ملشاركة الكويت 

أعيادها الوطنية مبناسبة الذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشرين للتحرير ومرور خمسة 
أعوام على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
الپولندي  الرئيس  وأش���اد 
بالعالقات الثنائية، مشددا على 
حرص ب���الده على تعزيز هذه 

العالقات املتينة وتطويرها.
وأكد دور الكويت البارز الذي 
قال انه يعد بوابة للعالقات مع 
العالم العربي، متمنيا للسفير 

التوفيق في أداء مهامه.
وقام السفير حيات بوضع 
اكلي���ل من الزهور على ضريح 
اجلندي املجهول في )س���احة 
املارشال بيوسكودسكي( بعد 
مراسم تقدمي أوراق االعتماد في 

القصر اجلمهوري.

غامن امليع

السفير عادل حيات

ناصر الهيفي ومحمد السبتي ومحمد املاجدي وسعد اخلنة خالل اللقاء

جانب من املشاركني في ورشة العمل

مناشدة لجميع األطرافضرورة حفظ كرامة الناس وعدم امتهانها

وزع االحتاد بيان صحافي في ختام املؤمتر الصحافي 
هذا نصه: ملا كان احتاد احملامني مؤسسة من مؤسسات 
املجتمع املدني وأطياف من احملامني املخلصني لهذا البلد 
تش��اركت همومهم حول هذا الظرف العصيب الذي متر 
به الب��الد، ورأوا من واجبهم الوطني بيان املوقف احلق 
بشأن هذه األحداث آملني أن  يسمع وتسعه الصدور وتعيه 
العق��ول، ولم نكن جنرأ على طرح هذه املبادرة الوطنية 
لوال الوضع العصيب الذي متر به حياتنا االجتماعية قبل 
السياسية في البالد، ولعلنا نكتب هذه املناشدة واملبادرة 
بدماء قلوبنا ال بأحرف أقالمنا إحساسا منا باملسؤولية، 
وقد أردناها رسائل مختصرة واضحة املعاني للمسؤولني 
في البالد ومن بأيديهم إخماد هذه النار ودرء الفتنة عن 

املجتمع:ورسائلنا هي:
1 � غن��ي عن البيان أننا مع حفظ كرامة الناس وعدم 
امتهانها واحلفاظ على احلريات واملكتسبات الدستورية 
وفق األطر الصحيح��ة وأن معاقبة املخطئ ال تكون إال 
وفق القانون، ونؤكد على أننا مع احلفاظ على الدستور 

روحا قبل احلفاظ على نصوصه.
2 � نعتقد جازمني أن احلكومة تشارك في املسؤولية 
عما حدث وعما قد يحدث في البالد، إذ إن بيدها مقومات 
الس��لطة التنفيذية وعليها مبدئي��ا في هذه املرحلة على 
األقل حسن االلتزام بالقواعد الدستورية والقانونية روحا 
ونصوصا، واحلس��م في تطبيق القانون على اجلميع، 
واألخذ بيد اإلعالم بكل انواعه مبا لديها من سلطة للتوقف 

عن االسفاف املتبادل وكف يد العبث به.

3 � كم��ا أننا نعتقد أن كثيرا م��ن النواب مبن فيهم 
من ش��ارك في احلمالت األخيرة غير مبرئني من انتهاك 
القانون وتقدمي املصالح الشخصية على املصلحة العامة، 
والشعب عموما يعلم حقيقة هذا األمر ويرى هذه االنتهاكات 
رأى العني، وإنه من املعيب تش��ويه الدس��تور ونظامنا 
الدميوقراطي واستغالل االحداث خدمة ألجندات سياسية 

خاصة معلومة لدى اجلميع.
4 � وللحقيقة واإلنصاف يجب االعتراف بأن أسلوب 
اخلط��اب من قبل كثير من النواب خرج عن حدود النقد 
إلى حد التجريح واإلهانة املمق��وت.. وإن كنا نعتقد أن 
حق النقد مهما اش��تد مباح، إال أن التجريح واالستهزاء 

غير مقبولني في حق أي من كان.
5 � اننا ومع استنكارنا الشديد ملا حدث حني امتهنت 
كرامة املواطنني والنواب وردود األفعال التي تلت ذلك، إال 
أنه ومن املؤسف أن ردود األفعال تلك صاحبتها نزعات 
قبلية وطائفية قد تكون أخطر بكثير من الفعل ذاته.. وهذه 
النزعات متى انتش��رت في مجتمعنا فقد تصبح خطرا 
داهم��ا يجب التصدي له وبقوة وحزم من جميع أطياف 
املجتمع، وهو ما ال نرضاه أن يفرق املجتمع بني اطيافه، 

فنحن أبناء وطن واحد ال تفرقنا األنساب وال املذاهب.
6 � يجب أن يش��اركنا االعالمي��ون جميعا في هذه 
االحداث، مع ان االعالم مس��ؤولية قبل أن يكون حرية 
وعليهم تقع مس��ؤولية االبتعاد عن كل ما يفرق املجتمع 
ويهدم أساسه االجتماعي، فوطننا ومجتمعنا أغلى وأهم 

من وجهات نظرنا السياسية.

ناشد املشاركون في االجتماع التوقف عن حتريك 
الشارع ووقف الندوات بشكلها احلالي نهائيا، وذلك 
ألن خطورة األمر تكمن في ان مثل هذه الدعوات ال تعي 
ما ميكن حدوثه لو حترك الشارع بالصورة احلالية 
م���ع ما يحيط بنا من ظروف وأخطار اقليمية، ومع 
امياننا بأهمية دور املؤسس���ات املدنية في املجتمع 
وأهمية دور الفرد كذلك وضرورة مشاركته في احلياة 
العامة وحقه في التأثي���ر على جهات القرار، إال ان 
ه���ذه احلقوق واألدوار يجب ان تعمل وفق أس���س 
وضوابط، فليس لش���خص ما ان يقوم بدور القائد 
في حتريك الشارع، وان كان فإن خطرا محدقا على 
كيان املجتمع قد يطل برأس���ه علينا من خالل هذه 
الفوضى من حيث ال نشعر وقد نعطي فرصة ذهبية 
للعابثني بخلق اجلو املناس���ب لهم ببث س���مومهم 
وأفعالهم املشينة واخلبيثة في مجتمعنا والتي بدت 
ظواهرها تطفو على السطح، مما يتوجب علينا جميعا 
االلتفاف حول األطر الدستورية واألدوات القانونية 
وان نرتضي نتائج الدميوقراطية مهما كانت ومهما 

كان اخللل في ادائها.
كما دع���ا النواب واجله���ات اإلعالمية الى وقف 
االسلوب غير الالئق في التجريح ببعضهما البعض 
وقبول وجه���ات النظر املخالفة دون أعمال اإلرهاب 

الفكري إللزام اآلخرين بآرائنا.
وناشدوا احلكومة استخدام أدواتها القانونية لكف 
يد التطاول على فئات املجتمع وأفراده في أي جهة 

إعالمية حفاظا على كيان مجتمعنا واستقراره.

م. فيصل الصديقي

سفارتنا في روما اتخذت االحتياطات 
الالزمة إزاء الطرود المفخخة

روما � كونا: أكد القائم باألعمال 
في سفارتنا لدى ايطاليا املستشار 
الس���عيدي أن السفارة  عيادة 
اتخذت االحتياطات الالزمة بعد 
انفجار طردين مفخخني تلقتهما 
سفارتا سويسرا وتشيلي في 
روما وحتذيرات وزارة اخلارجية 

وسلطات األمن االيطالية.
وقال السعيدي في تصريح 
هاتفي ل� »كونا« ان الس���فارة 
بادرت باتخاذ التدابير االحتياطية 

وتش���ديد اإلج���راءات األمنية 
وتوجيه تعليمات للعاملني في 
السفارة بتوخي احلذر وعدم تلقي 

أي طرود ورسائل مشبوهة.
وأوضح السعيدي الذي ادان 
االنفجاري���ن اللذين وقعا أمس 
األول وأصابا اثنني من العاملني 
في سفارتي سويسرا وتشيلي 
أن س���فارتنا تتاب���ع باهتمام 
جمي���ع التطورات بالتنس���يق 
مع السلطات االيطالية وتقوم 

بااللت���زام بالتعليمات األمنية 
املتبعة.

وقد أجرت اخلارجية االيطالية 
التي ش���ددت على جسامة هذه 
التهديدات التي تستهدف البعثات 
الديبلوماسية اتصاالتها مع جميع 
السفارات والبعثات األجنبية في 
روما لتحذيرها فيما عجلت بعض 
السفارات بإغالق أبوابها مبناسبة 
عطالت أعياد امليالد وتش���ديد 

اإلجراءات األمنية داخلها.


