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النائ���ب س���الم  ق���دم 
النم���ان اقتراح���ا برغبة 
جاء فيه: نظ���را لاضرار 
الصحية واالجتماعية آلفة 
املخدرات، ورغبة في العمل 
على ارشاد وتنبيه جميع 
املواطنني واملقيمني واالطفال 
والشباب وذلك عن طريق 
املناهج التعليمية وتكثيف 
البرامج االسامية حملاربة 

آفة املخدرات.
اتق���دم  فإنن���ي  ل���ذا 
باالقتراح برغب���ة للعمل 
على ابراز االضرار الصحية 

واالجتماعية آلفة املخدرات في مناهج التعليم وتكثيف البرامج 
االعامية املتخصصة في محاربة هذه اآلفة.

الخرافي: أتفق مع اإلعالميين على عدم التوسع في العقوبات المقيدة للحريات

رحب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
امس بالتعاون مع رؤس���اء التحرير وتلقى 
ماحظاتهم عل���ى التعديات املقترحة على 
قانون املطبوعات والنش���ر وقانون املرئي 
واملسموع، مؤكدا في الوقت ذاته اتفاقه مع 
االعاميني على ضرورة عدم التوس���ع في 

العقوبات املقيدة للحريات.
جاء ذلك خال لقاء اخلرافي صباح امس 
مع اللجنة اخلماسية املش���كلة من رؤساء 
التحرير ملتابعة التعديات احلكومية املبالغ 
في غلظتها وقسوتها على قانوني املطبوعات 

واملرئي واملسموع والتي يرى رؤساء التحرير 
انها تش���كل عائقا امام اداء االعام لرسالته 
ومصدر تهديد دائم وتقليص خليارات القضاء 
في األحكام الصادرة، ناهيك عن التوسع في 

أحكام احلبس والغرامات.
وقد حض���ر اللقاء كل من رئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني ونائب 
رئي���س حترير جري���دة »األنب���اء« عدنان 
الراشد ورئيس حترير جريدة »عالم اليوم« 
عبداحلميد الدعاس، ورئيس حترير جريدة 
»املستقبل« د.زهير العباد، ورئيس مجلس 

إدارة »تلفزيون الوطن« ونائب رئيس حترير 
جريدة »الوطن« وليد اجلاسم.

وقد أعرب اخلرافي عن استعداده لتلقي 
كتاب في وقت الحق من رؤس���اء التحرير 
يشمل دراسة مقارنة توضح بدقة متناهية 
املثالب واألخطاء التي يراها رؤساء التحرير 
في القانونني مع االقتراحات البديلة، وقال 
إنه اذا تلقى مثل هذه الدراسة املقارنة سيقوم 
التعليمية لدراس���تها  اللجنة  الى  بإحالتها 
وبالتالي االلتقاء مع ممثلي رؤساء التحرير 

والتحاور معهم في رؤاهم.

ولم يرفض اخلرافي فكرة صدور قانون 
شامل لإلعام يشمل اإلعام املرئي واملسموع 

واملطبوعات والنشر واإلعام اإللكتروني.
وحث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
االعاميني على مراعاة »أال يعمم الشر، في 

التعديات املقترحة وأسلوب العمل.
الكامل لضرورات الصحافة  واكد تفهمه 
والتنافس واحلرص على تس���جيل حاالت 
السبق الصحافي لكنه حث على دعم االستقرار 
والوحدة الوطنية، وتفادي ما من شأنه ان 

يؤدي الى االثارات واحلساسيات.

كما رحب اخلراف���ي بانتقادات الصحافة 
للمؤسسة التشريعية وقال انتقدني وانتقد 
غيري وهذا امر مشروع ونرحب به، ولكن 
اخلط���ر واحلرج في حتفي���ز التصريحات 
املتضادة، فتجد هذا يصرح هنا وذاك يصرح 
هناك، انش���روا ما بدا لك���م من موضوعات 
تتعلق بالرأي وال���رأي اآلخر، ولكن تفادوا 

اثارة احلساسيات.
وعن خدمات الرسائل الهاتفية قال اخلرافي: 
انها مختصرة ج���دا وبالتالي قد ال تعكس 
الص���ورة الكاملة احيانا تكون خارج نطاق 

الس���يطرة وأحيانا تكون مثل )وال تقربوا 
الصاة(.

وابدى اخلرافي ماحظت���ه على اصرار 
الصحافة على نشر ما يتم شطبه من املضبطة 
بل والتركيز على ما يشطب حتديدا وقال ان 
»النشر حق لكم حتى اللي نبي نطمطمه ولكن 
نريد للمجلس ان يك���ون قدوة في احلوار، 
ونحن كنواب ايض���ا لنا اخطاء ومن حقكم 
ان تنش���روا فأنتم الرقابة علينا، ولكن البد 
ان يكون النقل دقيقا وسليما وان كان كذلك 

فلن يزعل احد«.

بعد لقائه مع اللجنة الخماسية الممثلة لرؤساء التحرير 

الدويسان: »حقوق اإلنسان«
 التقت موفدين من المفوضية السامية

الخرينج يدعو الدول إلى احترام
 الحقوق المدنية للشعوب

أكد املس���ؤول االعامي للحركة الدس���تورية 
االس���امية احملامي اسامة الشاهني ان تصريحات 
النائب د.جمعان احلربش خال ندوة »استجواب 
الداخلية واالصاحات االمني���ة« قد اخرجت عن 
سياقها بسوء نية، لتشتيت االنتباه عن القضية 
االساسية وهي مقتل مواطن حتت التعذيب على يد 

رجال امن يفترض بهم السهر على حمايته.
وقال املس���ؤول االعامي للحرك���ة ان النائب 
د.احلربش قد حذر من احتمال عقد آخرين لندوات 
جماهيرية في احتف���االت فبراير املقبل، وقد جاء 
حتذير النائب الفاضل م���ن باب احاطة احلكومة 
بوزرائه���ا ونوابها بالتداعيات الس���لبية الواردة 
حملاوالت تعطيل مجلس االمة وتأجيل املس���اءلة 

السياسية املستحقة.

كما بني احملامي اسامة الشاهني ان االمني العام 
للحركة الدستورية االسامية د.ناصر الصانع كان 
له امس تصريح منشور يبني وجوب دعم االحتفاالت 
الوطنية التي تبرز وجه الكويت احلضاري، واكد 
االم���ني العام ان احلركة تعتب���ر ضيوف صاحب 
السمو االمير في اعيادها ضيوفا للكويتيني جميعا 
بجانب التوضيح الذي ادلى به النائب د.احلربش 

حول ذات اخلصوص.
وشدد احملامي اسامة الشاهني، املسؤول االعامي 
للحركة الدستورية االس���امية، على ان احلركة 
وجماهيرها قد اعتادوا حمات التشويه املوسمية، 
حيث يكرر بعض االعاميني الفاسدين اسطوانة 
التخوين املشروخة وهذا ثمن بخس مقابل مواقفنا 

الوطنية والدستورية الصلبة والصريحة.

عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه الدوري ظهر 
امس برئاسة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 

وحضور أعضاء املكتب.
وق����ال أمني س����ر مجلس األم����ة العضو علي 
الراش����د في تصريح صحافي له عقب االجتماع 
ان مكتب املجلس التقى مع وزير األشغال ووكيلها 
واملهندس����ني واملقاول االستشاري املشرف على 
مشروع املبنى اجلديد لألعضاء للوقوف على آخر 
التطورات بش����أن تسليمه، مضيفا انه مت وضع 
خطة للتسريع في اإلجناز وتقصير املدة بالرغم 

من تأخر املقاول.
من جانب آخر، قال الراشد ان مكتب املجلس 
وافق على رغبة رئيس البرملان اجلورجي داڤيد 
باكر أوزة زيارة الباد على ان يحدد املوعد الحقا 
بالطرق الديبلوماسية، كما وافق املكتب على الدعوة 
املقدمة لرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي من 
نظيره رئيس برملان غينيا بيساو رميونر برير 
شاكرا له هذه الدعوة على ان يحدد املوعد الحقا 
بالطرق الديبلوماسية، كما وافق املكتب على زيارة 

وفد برملاني بلجيكي الى الباد الشهر املقبل.

اي من املاحظات اخلاصة بحقوق 
االنس����ان ف����ي الكويت اوضح 
الدويس����ان انه لم يتم التطرق 
نهائيا له����ذا اجلانب خاصة ان 
الوفد اكد انه ليس جهة مراقبية 

وامنا جهة تعاونية.
وفيما يخص الديوان الوطني 
حلقوق االنسان ومتى سيرى 
الن����ور، اكد الدويس����ان انه مت 
توزي����ع املقترح بش����أنه على 
اجلمعي����ات اخلاص����ة حلقوق 
االنسان في الكويت وايضا مت 
ارس����اله الى اجلهات الوزارية 
ذات الشأن، مشيرا الى انه من 
املق����رر ان جتتم����ع اللجنة في 
ش����هر مارس املقبل للنظر في 
مقترح هذا القانون مع اجلهات 

املعنية.

الدول العربية ومناقشة كل ما يدور 
في الساحة الش����عبية باعتبار ان 
النواب ممثلو الش����عوب. وأكد ان 
»هذا املؤمتر يهدف الى االس����تماع 
لآلخ����ر واإلدالء بأصواتنا وآرائنا 
ومناقشة ما هو حاصل في الساحة 
العربية واألفريقية واجراء لقاءات 
الدول  البرملانيني من مختلف  بني 
لتبادل وجه����ات النظر خصوصا 
فيما يتعلق بالتشريعات بالدول 

العربية«.
 وثمن مجه����ودات الكويت في 
تفعيل دور مجلس األمة األمر الذي 
يساهم في فتح النقاشات على أوسع 

املجاالت.
من جانب آخ����ر، دعا اخلرينج 
ال����ى تعميق  الكويتيني  الن����واب 
عاقاتهم مع نظرائهم اجلزائريني 
عن طريق تبادل الزيارات في إطار 
جلنة الصداقة البرملانية اجلزائرية 
� الكويتية لتبادل اخلبرات ووجهات 
النظر.كم����ا وجه الش����كر اجلزيل 
لسفارة الكويت وعلى رأسها السفير 
فيصل سعود الدويش الذي ساهم 
في متثيل الكويت باجلزائر وتقدمي 
املساعدات لوفودها للمشاركة في 

مختلف املؤمترات.

عضوا في اللجان التابعة لألمم 
املتحدة في هذا األمر.

وحول تعرض املوفدين الى 

وناشد في السياق ذاته جميع 
احلكومات العربية واإلسامية »ان 
تعمل على منع ومحاربة هذا النوع 
من اإلرهاب حماية لش����عبها وأال 

تتحول الى حكومات طاغية«.
واش����ار الى ان الكويت أثبتت 
انها في مصاف الدول التي تضمن 
احلقوق املدنية لشعبها من خال 
النقاش الق����وي والصريح والذي 
يكفل حرية التعبير خصوصا حتت 

قبة مجلس األمة الكويتي.
من جان����ب آخر، ق����ال النائب 
اخلرينج انه من الضروري تعميق 
العاقات بني البرملانات في مختلف 

قال النائب فيصل الدويسان 
ان اجتماع جلنة حقوق االنسان 
اليوم شهد جتاذب اطراف احلديث 
بني اعضاء اللجنة مع عدد من 
املوفدي����ن التابعني للمفوضية 
السامية حلقوق االنسان حول 
مسألة التعاون واعاء الثقافة 
اخلاصة بحقوق االنسان بعيدا 

عما يحدث.
وأضاف الدويسان انه مت وضع 
عدة نقاط مش����تركة للتعاون، 
مشيرا الى ان املوفدين استمعوا 
الى ان هن����اك مقترحا بقانون 
حول انش����اء الديوان الوطني 
حلقوق االنس����ان والذي ميثل 
هيئة مستقلة وفقا ملبادئ باريس 
بأال تكون للس����لطة التنفيذية 
يد عليه على ان يكون الديوان 

طالب عضو مجلس األمة النائب 
ال����دول باحترام  مبارك اخلرينج 
احلقوق املدنية للشعوب وحتقيق 
األمن والتنمية لها. وقال اخلرينج 
في تصريح خاص ل� »كونا« أمس 
األول انه شارك بكلمة خال املؤمتر 
الدولي ح����ول البرملانات الوطنية 
والبرملان����ات القاري����ة واجلهوية 
)اإلقليمية( باجلزائر حذر فيها من 
هضم تلك احلقوق املدنية ما سيؤدي 
الى نتائج وخيمة بإمكانها أن تعكر 
استقرار الدول وتعيدها الى الوراء.

واشار الى انه أعرب في الكلمة التي 
ألقاها باملؤمتر عن أسفه للممارسات 
التي تطول الشعوب سواء من رجال 
ونس����اء والتضييق عليهم، مذكرا 
باحلالة التونسية التي قال عنها ان 
الشعب التونسي أثبت انه قادر على 
االنتفاضة وتغيير املجتمع. ورأى ان 
هذه املمارسات ارهاب فكري ونفسي 
يجعل هذه الدول تتأخر وال تتقدم.

ودعا اخلرينج احلكومات الى »اطاق 
سراح الشعوب عن طريق ممارسة 
حقوقهم املدنية واإلنس����انية التي 
كفلها ديننا اإلس����امي والدساتير 
والقوان����ني باعتبارها قضية هامة 

يجب التركيز عليها«.

الرئيس اخلرافي متوسطا الزمالء عدنان الراشد وعبداحلميد الدعاس وأحمد بهبهاني ووليد اجلاسم ود.زهير العباد

فيصل الدويسان 

مبارك اخلرينج

سالم النمالن

المطوع يقترح زيادة مكافأة الطلبة 
الكويتيين داخل الكويت

النمالن إلبراز األضرار الصحية 
واالجتماعية آلفة المخدرات

قدم النائ���ب عدنان املطوع اقتراحا برغب���ة لزيادة مكافأة 
الطلبة الكويتيني في اجلامعات واملعاهد داخل الكويت، جاء في 
مقدمته: ملا كان���ت الدولة ترعى ابناءها الطلبة وتعامل طالبي 
العلم مببدأ املس���اواة سواء كانوا في الداخل او اخلارج حينما 
خصصت لهم مكافأة ش���هرية لتغطية جزء من مس���تلزماتهم 
واحتياجاتهم الدراسية في وقت اضحت الظروف املعيشية اكثر 
عبئا وكلفة ملا نش���هده من غاء شمل كافة اوجه احلياة اثقل 
كاهل اسر واولياء امور ابنائنا الطلبة الكويتيني الدارسني في 

اجلامعات واملعاهد داخل وخارج الكويت.
وإميانا من املبدأ اإلنس���اني والدستوري بالعدل واملساواة 
بني املواطنني الدارسني في الداخل واخلارج وتشجيعا لطلبتنا 
طالبي العلم ملواصلة حتصيلهم العلمي والثقافي دومنا مصاعب 
وتخفيفا لألعباء التي يتحمله���ا أولياء امورهم اقترح التالي: 
زيادة املكافآت الشهرية لعموم الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اجلامعات واملعاهد داخل الكويت مبا يتناسب مع غاء املعيشة 
اسوة بالزيادة التي اقرت إلخوانهم واخواتهم الطلبة الدارسني 

باخلارج.

الشاهين: »حدس« اعتادت حمالت التشويه 
الموسمية فهي ثمن بخس مقابل مواقفنا الوطنية

مكتب المجلس لإلسراع في إنجاز مبنى األعضاء الجديد

تصريح النائب الحربش أُخرج عن سياقه ليكرر اإلعالم الفاسد أسطوانة التخوين

من خالل المناهج التعليمية

)متين غوزال(الرئيس اخلرافي مع الزميلني عدنان الراشد وأحمد بهبهاني

رئيس مجلس األمة: عالقة الحاكم بالمحكوم في الكويت مميزة يغبطنا عليها الكثيرون
 وواجبنا تحقيق أمنيات سمو األمير لالرتقاء ببلدنا في مختلف المجاالت

اعرب رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
عن بالغ تهانيه الى صاحب السمو األمير 
مبناسبة الذكرى اخلامس���ة لتقلد سموه 
مقاليد احلكم، س���ائا اهلل لسموه موفور 

الصحة والعافية وطول العمر.
واضاف في تصريح الى الصحافيني ان 
العاقة ب���ني احلاكم واحملكوم في الكويت 
الكثيرون،  عاقة مميزة، يغبطن���ا عليها 
مؤكدا انها عاقة أب بأبنائه، وأخ باخوانه، 
وهي قائمة على احلب والتقدير واالحترام 
املتبادل، وهو ما يغمرنا جميعا بالسعادة 
في مثل ه���ذه الذكرى العزيزة على قلوب 
الكويتيني الذين يقولون لسموه كثر اهلل 

خيرك وجزاك اهلل كل خير.
وقال ان من واجبن���ا ونحن منر بهذه 

الذك���رى، انا نعمل جميع���ا على حتقيق 
امنيات س���موه في االرتق���اء ببلدنا، وان 
نكون عونا لس���موه ف���ي حتقيق غايات 
وتطلع���ات وطموحات اه���ل الكويت في 

مختلف املجاالت.
وأكد اخلرافي اننا امام مناسبات سعيدة 
خال القادم من األيام كذكرى مرور خمس 
س���نوات على تقلد صاحب السمو األمير 
مقالي���د احلكم، والعي���د الوطني، وذكرى 
التحرير، وعلينا ان نحمد اهلل على النعمة، 
وان نعالج مش���اكل باحلكمة وبعيدا عن 

دغدغة العواطف.
وقال آملني ما سمعت ان هناك من يتوقع 
في هذه االيام ندوات يكون اكبرها مع وصول 
ضيوف صاحب السمو األمير الحياء ذكرى 

اليوبيل الذهبي الستقال الكويت، واعتبر 
اخلرافي هذا الكام عيبا ويجب اال يحصل، 
فضيوف صاحب السمو األمير هم ضيوف 
الكويت كلها، واحترام ضيوف األمير واجب، 
وعلينا التوقف عن اي اثارة، وآمل ان مثل هذا 
التصريح لم يكن سوى تصريح عابر، وال 

اعتقد ان هناك سوء نية لدى من قاله.
واضاف اخلرافي علينا ونحن نحتفل 
بهذه املناسبات العزيزة ان نتذكر واجباتنا 
جتاه بلدنا وامام شعبنا وان نعمل ملصلحة 
االستقرار واحلفاظ على الوحدة الوطنية 
فهذه املناسبات ليست لاحتفال وحسب، 
بل للتذكر وض���رورة احلفاظ على النعم 
وان علينا واجبا جتاه البلد باحلفاظ على 

استقراره.

من جانب آخر اوضح الرئيس اخلرافي 
ان لقاءه وفدا ميثل رؤساء حترير الصحف 
احمللية تناول قانوني املطبوعات واملرئي 
واملسموع، والتعديات احلكومية عليهما، 
مبينا ان اللقاء كان جيدا وصريحا ومت خاله 
كذلك اطاعي على ماحظات اإلخوة رؤساء 

التحرير حول هذه التعديات.
واضاف ان من املاحظات املثارة ما يتعلق 
بعقوبة السجن، وتغليظها وزيادة الغرامات 
املالية موضحا انه طل���ب تزويده جدوال 
مقارنا بالتعدي���ات، متضمنا مقترحاتهم 
ليتسنى عرضها على اللجنة لدى دراستها 

التعديات احلكومية.
وس���ئل عن االجناز ال���ذي حتقق في 
اجللس���ة األخيرة، واالنتقاد الذي حصل 

بعد قرار ترحيل اجللس���ات فأجاب ارجو 
اال حتسدونا ودعونا نستكمل االجنازات، 
فهذا ما يريده املواطن واذا استمررنا بهذا 
االجناز فسنحقق فائدة كبيرة يتطلع إليها 
املواطنون، اما ترحيل اجللسات فكما قلت 
في السابق ان هذا قرار اتخذه املجلس وال 

مجال لتغييره.
وأضاف اذا رغب االخوة في مناقش���ة 
استجواب وزير الداخلية قبل اجللسة العادية 
املقبلة، فبإمكان عشرة نواب تقدمي طلب بعقد 
جلسة خاصة لهذا االستجواب، مشددا على 
اإلميان بالدميوقراطية ونتيجة التصويت، 
وان يكون رأينا مستقرا، وال جنزع اذا صرخ 
اي شخص ونتراجع عن تصويتنا الذي مت 

على اي قرار ونطلب التراجع عنه.

وعن اعان بعض النواب الرغبة في عقد 
الندوات احتجاجا على ترحيل اجللسات 
ق���ال اخلرافي ال احد مينع اي ش���خص 
يرغب في عقد ن���دوة داخل اي ديوانية، 
لكن القرار يتخذ في قاعة عبداهلل السالم 
وهي املكان الصحيح للتصويت واتخاذ 

القرار باألكثرية.
وفيما ان كان يود توجيه كلمة او نصيحة 
الى أبنائه واخوان���ه املواطنني بعد إقرار 
املكرمة األميرية قال اننا نوجه الشكر اجلزيل 
لسمو االمير على هذه املكرمة السامية التي 
ليست بغريبة على سموه، ونقول له كثر 
اهلل خيرك، كما أمتنى على اخواني وأبنائي 
املواطنني االستفادة من املكرمة بالطريقة 

الصحيحة واملناسبة.

آلمني ما سمعت من أن هناك من يريد عقد ندوات يكون أكبرها مع وصول ضيوف صاحب السمو إلحياء ذكرى اليوبيل الذهبي لالستقالل


