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  ٩  فبراير ٢٠١١ 

 طالب النائب مبارك اخلرينج احلكومة باقرار زيادة مالية  6 
للمدنيني واملتقاعدين بشكل يناسب متطلبات اعباء املعيشة، 
خصوصا في ظل ارتفاع االسعار املستمر والذي يستنزف 
ميزانيات االسر الكويتية، مشددا على ضرورة وضع احلكومة 
ملسألة زيادة الرواتب على سلم االولويات احلكومية. وقال 
اخلرينـــج، في تصريح صحافي، ان على احلكومة ان تنظر 
بعني االعتبار لهذه املسألة وتدفع باجتاه زيادة رواتب املدنيني 

واملتقاعدين انصافا حلقوق شريحة كبيرة حرمت من زيادة 
املعاشات، خاصة ان هناك فئة كبيرة من موظفي الدولة لم 
يتقرر لها اي مزايا مالية او كوادر وهو االمر الذي يستوجب 
ان تدرس احلكومة هذا االمر بعناية، الســـيما ان احلكومة 
ملزمة مبراجعة الرواتب كل ثالث سنوات. واشاد اخلرينج 
بخطوة زيادة رواتب العسكريني وشمول اخلليجيني وغير 

محددي اجلنسية في هذه الزيادة املستحقة. 

 الخرينج يطالب بزيادة رواتب المدنيين والمتقاعدين

 حضر «الحمود».. فطارت المظاهرة

 العنجري: الدائرة الواحدة
  تتطلب إقرار قانون األحزاب

 الرومي: ليس من حق الجمهور مشاركة 
النواب في أنشطتهم البرلمانية 

 رشيد الفعم
  ما ان حضر وزير الداخلية الشــــيخ أحمد احلمود ندوة النائب مبارك 
الوعالن أمس األول حتى وصلت الرسائل تشيد تارة مبوقف «احلمود» 
ورسائل أخرى حملت بني طياتها تبخر «التظاهرة» التي كان من املفترض 
ان تقام أمام مجلس األمة صباح أمس مبشاركة نواب وفعاليات سياسية.
الربط واضح حني حضر «احلمود» متمسكا باحلرية دستوريا في جيبه 
وجعل من املعســــكر املناهض لسياســــة حكومته محل ترحيب بقدومه، 
وبذلك سرعان ما اختلت املوازين في التريث واحتمالية تأجيل تظاهرة 
الثامن من فبراير. «احلمود» الذي كسب سياسيا بخطوة توافقت مع ما 
تقتضيه األمور في شــــهر «فبراير» جنح هو كذلك في تعاطف اآلخرين 
معه، خصوصا ممن كانوا يهومون مشددين على ضرورة احلضور ملجلس 
األمة صباح أمس. ليس مالئكيا ولكن بالتأكيد خطوة وزير الداخلية في 
حضوره لندوة الوعالن وان كانت ال حتتاج سوى القدوم واحلضور فقط، 
إال انها غيرت مســــار الكثير من النواب حول خارطة مسار «التصعيد» 
ضد احلكومة ومنها غياب الكثير من النواب لتظاهرة األمس وأي نواب 
وهم كتلة «التنمية واإلصالح» و«العمل الوطني» ومســــتقلون استغلوا 
آراءهــــم هكذا مع احلكومة فجعلت الزيارة عبارة عن SMS للحكومة من 
قبل ما ذكرناهم فحواها اذا كان التناغم كما جاء في زيارة وزير داخليتك 
فــــال مانع من مد يد التعاون وخير البر عاجله، لن نحضر جلســــة الـ ٨ 
مــــن فبراير. «احلمود» الذي راهن الكثير على قبوله أثبت مقولة الصف 
املعارض بتعليمات من صاحب السمو األمير بضرورة حفظ األمن وتطبيق 
الدســــتور فاحلكمة والعقالنية حتتاج الى مســــاع قادها وزير الداخلية 

الشيخ أحمد احلمود. 

 قـــال النائـــب عبدالرحمن 
العنجـــري ان كتلـــة العمـــل 
الوطنـــي، رغم انهـــا ال حتبذ 
اقامة الندوات والتجمعات في 
هذه الفتـــرة، فإنها في الوقت 
ذاته ال حتبذ ترحيل جلسات 
مجلس االمة ما يضطر البعض 

الى النزول الى الشارع.
  وبني ان البالد تشهد فترة 
احتفاالت وطنية تستقبل خاللها 
العديد من الوفود والشخصيات، 
ومن العقل واحلكمة خلق بيئة 
مستقرة حتى تخرج بصورة 
حضارية للكويت، مستدركا: 

لكن اذا كانت هناك ندوات ال تخالف القانون فنحن معها.
  وفيمـــا يتعلق مبقترحات الدائرة الواحـــدة، اكد العنجري ان 
تطبيق الدائرة الواحدة يتطلب اقرار قانون االحزاب السياســـية 
وبحاجة الى تداول الســـلطة وارتباط القوائم االنتخابية بأفكار 
وبرامج اصالحية في جميع املجاالت ال ان تكون قوائم مبنية على 
االعراف او العشـــائر والطوائف. وشدد على ان الدوائر اخلــمس 
لـــم تـــأخذ حاصـــلها بعد لكن هذا ال مينع دراســـة مقتــرحـــات 
الدائــرة الواحـــدة دراســـة عميقة من قبل اشخاص مختصني في 

هذا املجال، وبعدها لكل حادث حديث. 

 أكـــد رئيس مجلـــس األمة 
باإلنابة النائب عبداهللا الرومي 
ان النواب من حقهم ممارسة أي 
نشـــاط يريدونه داخل املجلس 
سواء عقد ندوات أو التجمع، اما 
اجلمهور فليس من حقهم تنظيم 
أو حضور هذه األنشطة النيابية 
ومن حقهم حضور اجللسات فقط، 
الفتا الـــى ان حضور اجلمهور 
يكون في الندوات املنظمة خارج 
املجلس فقط، موضحا انه ال توجد 
جلســـات حاليا حتى يحضرها 
اجلمهور الذي من حقه حضور 
اجللســـات. وقـــال الرومي في 

تصريحات للصحافيـــني عقب اصداره قرارا مبنـــع دخول اجلمهور 
حلضور مؤمتر النائب مســـلم البراك داخل املجلس أمس: ان مجلس 
األمة هو بيت الشعب، وميارس أنشطته من خالل ممثلي الشعب وهم 
النواب، ومن حق أي نائب ان ميارس نشاطه ويطرح آراءه داخل أروقة 
املجلس، بينما اجلمهور لديهم حق عقد الندوات خارج املجلس. وعن 
موقف كتلة العمل الوطني التي ينتمي اليها من التجمعات والندوات 
التـــي تعقد خالل فترة األعياد الوطنيـــة بحضور نواب، قال الرومي: 
اننا في العمـــل الوطني أصدرنا بيانا وأكدنا اننا لن نشـــارك في أي 
نـــدوة أو جتمع يعقد خالل هذه الفترة. وتابع الرومي قائال: اننا نقدر 
آراء زمالئنا النواب، ونرى ان أي طرح ألي نائب يجب ان يكون داخل 
أروقة املجلس من خالل القاعة أو اللجان أو املؤمترات الصحافية داخل 
املجلس، اما أي طرح نيابي في ندوات خارج املجلس فهو بالنسبة لنا 

في العمل الوطني غير مقبول كنوع من التهدئة. 

 عبدالرحمن العنجري 

 عبداهللا الرومي 

 رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في جلسة البيان اخلتامي ملؤمتر االحتاد البرملاني العربي ويبدو النائب مبارك اخلرينج 

 أعلن في البيان الختامي أن المؤتمر الـ ١٨ لالتحاد البرلماني العربي القادم ستستضيفه الكويت 

 الخرافي: ضرورة وجود «الحوار والصراحة» لعمل البرلمانات العربية 

 عاشــور: المرحـلة الدقيــقة تتطـــلب االستقرار الســياسي واالجتماعي

 الدقباسـي: مطلـوب معالجة تلـك األخطاء التي تالمـس واقع الحيـاة اليومي

 العميـر: ترجمـة مـا جـاء بـه البيـان الختامـي للمؤتمـر إلـى أرض الواقـع
إلى االرتقاء إلى مستوى األحداث 
والتوجه الصـــادق إلى إعادة 
اللحمة بـــني صفوفها كطريق 
وحيد ملواجهة التطرف والتعنت 

اإلسرائيلي.
   وفيما يتعلق بالســـودان 
رفـــض البيان قـــرار احملكمة 
الدولية بحق الرئيس السوداني 
واعتبـــــره خــرقـــا فاضحـــا 
الوطنية  وانتــهاكا للســـيادة 
وميثل ســـابقة خطيـــرة في 

العالقات الدولية.
   وحـــول الشـــأن اللبناني 
أكد دعم واســـتــقرار لبـــنان 
وســـالمة التعايش السلـــمي 
وقـيام حكومة إنقاذ وطني تعمل 
على تعزيز احلوار وترسيخ 
الوفـــاق الوطنـــي والنهوض 

االقتصادي. 

واستعادة حقوقها املشروعة 
وفقا للمواثيق الدولية، مجددا 
دعمه ملبـــادرة خادم احلرمني 
الشريفني في إنشاء مركز دولي 
ملكافحـــة اإلرهاب حتت مظلة 

األمم املتحدة.
   وأدان عدم انضمام إسرائيل 
إلـــى معاهـــدة عدم انتشـــار 
النوويـــة مؤكـــدا  األســـلحة 
الرابطـــة العضوية بني وجود 
سالم حقيقي ودائم في الشرق 
األوسط وعملية نزع أسلحة 
الدمار الشـــامل مبا يؤدي إلى 
االستقرار وتوفير األمن احلقيقي 

لكل دول املنطقة. 
   وعبر البيان عن قلقه البالغ 
لالنقسام الذي تعيشه الساحة 
الفلسطينية داعيا جميع فصائل 
العمل الفلسطيني وقواه الفاعلة 

تساعد على تخفيف االحتقان 
السياسي وكسر حدة اخلالفات 

العربية. 
   وناشد القمة العربية املقبلة 
التي ستعقد في بغداد دراسة 
األحداث التي متر بها املنطقة 
العربية ووضع استراتيجية 
مرنة لضمان االستقرار الداخلي 
في البلدان العربية انطالقا من 

مبادئ التضامن العربي.
   ودعا إلى إنشاء جلنة من 
رؤســـاء البرملانـــات العربية 
التخاذ املبـــادرات فيما يتعلق 
العالقــات  الثقــة في  بتعزيز 

العربيــة.
ضـــرورة  علـــى  وأكـــد     
التمييـــز بني اإلرهـــاب وحق 
الشـــعوب باملنطقـــة من أجل 
حتريـــر أراضيها من االحتالل 

املشاركة وتعميق الدميوقراطية 
واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان 

والنهوض االقتصادي.
   وأعلن عن تضمانه الكامل 
الشـــعب املصـــري في  مـــع 
التي  الظـــروف الصعبة  هذه 
يجتازها واستعادة استقراره 
وأمنه ووضع األسس الكفيلة 
بنهوضه السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي.
   وأعرب عن القناعة الراسخة 
بأن التضامن العربي يشـــكل 
القاعدة األساسية التي ال غنى 
عنهـــا لتعزيز قـــدرات الدول 
العربية وتوفير مقومات التنمية 

الشاملة.
   وأكد على ضرورة حتييد 
اخلالفات السياسية العربية بني 
الدول وتكثيف الزيارات والتي 

حقوق اإلنسان واحترام الرأي 
والرأي اآلخر.

   وذكر أن املؤمتر شهد العديد 
من املداخالت التي متس الواقع 
العربـــي الراهن مؤكدا ان رأي 
األغلبية الشعبية يعد صمام 
إلى  التي تسعى  اآلمان للدول 

رقي ورفعة شعوبها.
   من جانبه حّمل النائب صالح 
العربية  عاشـــور احلكومات 
مسؤولية ما يجري في الدول 
العربية من قضايا سياســـية 
واجتماعية األمر الذي يتطلب 
من تلك احلكومات سرعة البت 

فيها وحسمها.
إلى ضرورة    ونوه عاشور 
إعطاء قضايا حقوق اإلنسان 
واحلريات واملشاركة الشعبية 
اهتماما بالغـــا لكونها مطالب 
شـــعبية والبد االنتهـــاء منها 
مشـــيرا إلى ان هـــذه املرحلة 
الدقيقـــة تتطلب االســـتقرار 
السياسي واالجتماعي من أجل 
الشاملة  التنمية  إلى  االلتفات 
واملســـتدامة للنهوض بالدول 

العربية.
  وقال النائب د.علي العمير أن 
البيان اخلتامي ملؤمتر االحتاد 
العربي شهد توافقا  البرملاني 
مبا جاء به حيث المس جميع 
التي تواجـــه األمة  القضايـــا 
العربيـــة إضافة إلـــى تناوله 
التي فرضت  العربية  القضايا 

نفسها على الساحة العربية.
  وأكد العمير أن املؤمتر جدد 
دعوته إلـــى التضامن العربي 
املنشـــود مبا يخـــدم املصالح 

العربية املشتركة.
   وأعرب عن أمله بترجمة ما 
جاء به البيان اخلتامي للمؤمتر 
إلى أرض الواقـــع إذ أن األمة 
العربية بحاجـــة إلى التكاتف 
وإيجاد احللول الناجعة للقضايا 

التي تعاني منها.
  وكان البيان اخلتامي الصادر 
عن املؤمتر الـ ١٧ لالحتاد البرملاني 
الذي اســـتمر ليومني  العربي 
التدخـــالت األجنبية  أدان  قد 
في الشؤون الداخلية ملختلف 
األقطار العربية ومحاولة توجيه 

النظام السياسي العربي.
التحية للشـــعب    ووجـــه 
التونسي متمنيا أن يتمكن من 
النهوض مبسؤوليات بناء دولة 
القانون املرتكزة على توسيع 

 موفد مجلس األمة عايض البرازي ـ الدوحة
   أعـــرب رئيس مجلس األمة 
جاســـم محمد اخلرافي عن أمله 
في ان تتســـم املرحلة العربية 
املقبلة بالشـــفافية والصراحة 
جتاه القضايا العربية املختلفة 
وان تعالج األخطاء التي واكبت 

املرحلة املاضية.
   وقال اخلرافي في تصريح 
صحافي في ختام أعمال املؤمتر 
الـ ١٧ لالحتاد البرملاني العربي 
أن من شأن الشفافية والصراحة 
والنقاش البناء أن يصل بنا إلى 
األهداف املرجوة من أي جتمع 

عربي.
  وأوضح اخلرافي انه ليس 
املهم البيان اخلتامي الذي صدر 
عن مؤمتر االحتـــاد البرملاني 
العربي بل املهم التقيد مبا جاء 
فيه وترجمته على ارض الواقع 
بحيث ترتقي البرملانات العربية 
إلى املستوى املؤمل منها على 

املستوى العربي.
   ورأى اخلرافي أن احلاجة 
ماسة إلى وجود قاعدة «احلوار 
والصراحـــة» لعمل البرملانات 
العربيـــة والتي هـــي القاعدة 
الشـــرعية املوازية للســـلطة 
التنفيذية التـــي يتطلب منها 
البرملانية  االستماع للمطالب 
التي تتعلق بالقضايا  خاصة 

الشعبية.
   من جهة أخرى أعلن اخلرافي 
أن املؤمتر الـ ١٨ لالحتاد البرملاني 
العربي القادم ستستضيفه دولة 
الكويت شاكرا في كلمة له أمام 
املؤمتر اجلهود التي بذلتها دولة 
قطر الشقيقة إلجناح املؤمتر.

   وأعـــرب عدد مـــن النواب 
عن أملهـــم في أن تتم معاجلة 
األخطاء التي مســـت املواطن 
العربي خالل املرحلة السابقة 
وان يكون هناك احترم للرأي 
والرأي اآلخـــر واحلفاظ على 

حقوق اإلنسان. 
   وقال النائب علي الدقباسي 
التي  أن معاجلة تلك األخطاء 
تالمس واقع احليـــاة اليومي 
للمواطـــن العربي كفيلة برفع 
الوعي جتاه األخطار احملدقة 
التـــي متـــس األمـــن القومي 

العربي.
الدقباسي أن ذلك    وأوضح 
يتطلب من قادة الدول العربية 
ضـــرورة احلث علـــى احترام 

 البراك يستنكر قرار رئيس مجلس األمة منع عقد مؤتمر صحافي 
  للنواب بمشاركة مواطنين في قاعة االحتفاالت  

 رفض رئيس مجلس األمة 
جاســـم اخلرافي عقد مؤمتر 
صحافي مبشاركة نواب منهم 
النائب مسلم البراك ومواطنني 
الكبرى  في قاعة االحتفاالت 
الرئيس  باملجلس واســـتند 
اخلرافي في االتصال الهاتفي 
بينه وبـــني نائبـــه عبداهللا 
الرومـــي من قطر انه لم تكن 
هناك جلسات حتى يتم دخول 

املواطنني.
  وانتقد النائب مسلم البراك 
اإلجراءات التي اتخذها حرس 
مجلـــس األمة مبنـــع دخول 
الى املجلس أمس،  املواطنني 
والتضييق على الصحافيني، 
تنفيذ ملا قـــال انها أوامر من 
رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبـــداهللا الرومـــي بناء على 
اتصال مع رئيـــس املجلس 

جاسم اخلرافي.
  وقال النائب مسلم البراك 
يفتـــرض ان اليوم ٢/٨ اولى 
اجللسات املرحلة والتي قام 
بتأجيلهـــا رئيـــس املجلس 

جاسم اخلرافي وكان يفترض 
وجود مؤمتر صحافي ولكن 
فوجئنا ان ٢٠ شخصا شكلوا 
ازعاجـــا غير طبيعي ملجلس 
األمة والرئيس اتصل من قطر 
ملنع دخول الناس وظلوا اآلن 
حتت املطر ومنعوا من الدخول 
لقاعة االحتفاالت الكبرى في 

املجلس.
  وأشار البراك الى انه ذهب 
للنائب عبداهللا الرومي وأبلغه 
بأن العدد ٢٠ شـــخصا فقط 
وأبلغه األخير بأنه يوجد أمر 
الدخول  من اخلرافي مبنـــع 
للقاعة وخاصة وجود الديني 
واجلاسم اللذين أصبحا لدى 
رئيـــس املجلـــس جرمية ال 

تغتفر.
  وأضـــاف البراك ما حصل 
لعبيد الوســـمي الذي ضرب 
وسحل بأمر من رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية السابق، وعبيد 
بالسجن وهؤالء في منازلهم 
ولم يستدعوا للتحقيق، فهل 
يعقل ضرب وســـحل وإهانة 

أستاذ جامعي وتعتبر جرمية 
جنحة؟ مشـــيرا الى ان قتل 
محمد غزاي اعتبروها جنحة 
في بداية األمـــر وما يحصل 
مؤكدا انـــه بداية النجاح ألن 
اخلرافي يخاف من ٢٠ مواطنا 

ألن قبله ناصر احملمد شـــعر 
باخلـــوف ووصـــل احلـــال 
برئيس الـــوزراء أن يطلبا ٤ 
مواد لتغييرها لدى احملكمة 
الدستورية، أمام صمت رئيس 
مجلس األمـــة الذي لم يكلف 

بدراسة األمر أمام مستشاري 
املجلس.

  وقـــال البـــراك ان رئيس 
الوزراء فاقد الثقة ٢٢ من أصل 

٤٩ لم مينحوه الثقة.
  وبّني البـــراك ان ما حصل 
اليـــوم ملنـــع املواطنـــني من 
القاعـــة والذي أخاف  دخول 
األمـــة، كما  رئيـــس مجلس 
أخاف بالسابق رئيس الوزراء 
ونعتبر ان الرســـالة وصلت 

بصورة أفضل.
البراك بعمل وزير    وأشاد 
الداخليـــة احمـــد احلمـــود 
وحضوره ندوة الوعالن االثنني 
وصرف القوات اخلاصة، مبينا 
ان اليوم وجدنـــا قوات أمام 
الوزير  مجلس األمة وأمـــام 
اجلديد أمـــران وجود القوات 
هل اجراء اعتيادي للداخلية 
ام بطلب من الرئيس اخلرافي، 
موضحـــا ان القوات يجب ان 
تكون في أماكن أخرى وليس 
أمام البوابة ٤ في مجلس األمة 
وأول مرة نسمع مبنع املواطنني 

من اخلروج من املجلس وكذلك 
الصحافة مت تهديدها مبن يخرج 
يسحب ترخيصه، وأسفي ان 
رئيس املجلس بالنيابة عبداهللا 
الرومي يقوم بهذا االجراء حتى 

لو أتته أوامر من اخلرافي.
البراك املواطنني    وشـــكر 
الذين حضروا على ما بذلوه 
من جهد ورغم الغاء التجمع 
ولكن بعض املواطنني أبوا اال 
ان يحضروا ليسجلوا بصمة 
وكنت أمتنـــى من الرومي ان 
يســـجل هذا املوقف حســـب 
برنامجه االنتخابي الذي طرحه 
ونحن نعتز باملواطنني الذين ال 
يقبلون باإلهانة وكما شعروا 
بالفرحة بإقالة اخلالد سنحتفل 
جميعا بإقالة احملمد وحكومته 
ونلتقي علـــى اخلير واملعزة 
ونقدم التهنئة لصاحب السمو 
مبناســـبة األعيـــاد الوطنية 
وللشعب الكويتي الذكرى الـ 
٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير 
والـ ٥ لتولي صاحب السمو 

مقاليد احلكم. 

 مسلم البراك مخاطبا اجلمهور خارج املجلس  

 الفيلي لـ «األنباء»: المنع المطلق 
للجمهور ليس شكًال من أشكال التنظيم

  
  وفي السياق نفسه، «األنباء» سألت اخلبير الدستوري 
د.محمد الفيلي عن هذا االجراء فقال ان االصل اذا لم تكن 
هناك جلســــة فالدخول الى مجلس االمة حتكمه قواعد 
حفظ النظام في األوقات العادية، إال ان ذلك ال يعني منع 
املواطنني من دخول املجلس، مشيرا الى انه من حقهم ان 

يلتقوا بأعضاء املجلس.
  واكد الفيلي ان املنع املطلق ليس شــــكال من اشــــكال 
التنظيم، موضحا ان من حق املواطنني االلتقاء باألعضاء 
أو االستفادة من مركز املعلومات إال أن لرئيس املجلس 
حفظ النظــــام باملجلس خاصة في األوقات العادية التي 

ليست بها جلسات. 

 (متين غوزال)  جتمهر بعد منع املواطنني من الدخول 


