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بشرى شعبان
اكد مدي��ر ادارة اجلمعيات 
اخليري��ة واملبرات ف��ي وزارة 
الشؤون ناصر العمار ان الوزارة 
تلقت اجوبة عدة من قبل اجلمعيات 
اخليرية واملبرات متعلقة بتوحيد 
النظام احملاس��بي اخلاص بها، 
مشيرا الى ان هذا النظام ليس 
باجلديد على اجلمعيات اخليرية 
التي تدير ميزانيات مالية ضخمة 
بلغت 86 مليونا و588 الف دينار 
هي محصلة جمع التبرعات في 
الكويت، مش��ددا على ضرورة 
ان يكون لكل مؤسسة خيرية او 

ذات نفع عام نظام محاسبي موحد. وقال العمار � في تصريح صحافي 
اول من امس � إنه يتوجب على الكويت اعطاء اجوبة ش��افية لالس��ئلة 
التي يطرحها املراقبون الدوليون املقيمون الجراءاتها االحترازية حملاربة 
غس��يل األموال ومتويل االرهاب واملتعلقة باملبالغ املالية الكلية احملصلة 
م��ن جمع التبرعات واوجه صرفها، ومن ه��ذا املنطلق يجب عمل نظام 
محاسبي موحد، كما هو احلال في اجلمعيات التعاونية، متسائال اال يجدر 
بتلك اجلمعيات اخليرية ال� 10 ان يكون لها نظام محاسبي موحد يسير 
وف��ق نظام امليكنة نعود له وقت احلاج��ة وجتيب خالله تلك اجلمعيات 

على االسئلة التي تطرح عليها.
وكشف العمار عن النتيجة التي حصلت عليها الكويت من قبل مجموعة 
العم��ل املالي املكلفة من صندوق النقد الدولي مبراجعة اجراءات الكويت 
في مكافحة غس��يل األموال ومتويل االرهاب، والتي جاءت غير مرضية 
ودون مس��توى الطموح رغم كل التعاون الذي قدمناه في هذا الصدد، 
السيما االجابة عن االسئلة املطروحة بكل شفافية، مؤكدا حرص الكويت 
على تنفيذ القرارات الدولية الصادرة في ش��أن محاربة غسيل األموال 
ومتويل االرهاب، مشيرا الى ان عمل نظام محاسبي موحد يسهل على 
الكويت عملية الرقابة الدولية وتقدمي التقارير، السيما االجابة بوضوح عن 
االسئلة، مبينا ان االدارة وجهت خطابات رسمية ل� 10 جمعيات خيرية، 

إضافة الى اكثر من 70 مبرة تطالبها بتوحيد انظمتها احملاسبية.
وذكر العمار ان املالحظات التي س��جلتها مجموعة العمل املالي على 
العمل اخليري الكويتي متثلت في ضرورة االحتفاظ بالسجالت احملاسبية 
للمؤسسات اخليرية، السيما ايجاد آلية جديدة ملنع كل ما من شأنه غسيل 
األموال او متويل االرهاب، مش��يرا الى انه استجابة لهذه االمور اصدر 
وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري اول من امس قرارا يقضي بضرورة 
التزام جمعيات النفع العام بكل طلبات جمع التبرعات باالجراءات املنظمة 
للعمل اخليري في البالد، إضافة الى احتفاظها بالسجالت احملاسبية، وعدم 
الغائها او اعدامها اال بعد احلصول على موافقة مس��بقة من »الشؤون«، 
معتب��را ان مثل هذه االجراءات ال تعد تضييق��ا على العمل اخليري بل 
حتمي��ه، وتثبت للمنظمات الدولية ان الكويت جادة في محاربة غس��يل 
األموال ومتويل االرهاب. وأوضح العمار ان الوزارة اعطت مهلة للجمعيات 
اخليرية واملبرات حتى نهاية شهر مارس املقبل من العام احلالي لتسليم 
سجالتها احملاسبية، مشيرا الى انه في حال عدم استجابة تلك اجلمعيات 
ملطالب الوزارة س��يتم رفع تقارير ش��املة بش��أنها للمسؤولني، من ثم 
توقيع عقوبات صارمة حيالها مثل وقف حس��اباتها، واس��تدعاء رئيس 
مجلس ادارتها للتحقيق في االمر، الس��يما ان االمر بات ميس بصورة 
مباشرة سمعة الكويت في احملافل الدولية، مناشدا اجلمعيات التعاون مع 
ال��وزارة وتنفيذ ما جاء في قرار الوكيل، خاصة ان هذه القرارات نصت 
عليه��ا التوصيات ال� 40 والتوصيات ال��� 9 املقدمة من مجموعة العمل 
املالي )الفاتف( واملتعلقة مبكافحة االرهاب. وأكد العمار وجود مخالفات 
جس��يمة اقترفتها اجلمعيات وصل عددها ف��ي بداية عمل االدارة ل� 8 
آالف مخالفة، وتراجع مع مضي الوقت ل� 15 مخالفة جس��يمة، موضحا 
ان الوكيل الكندري اجتمع بأعضاء جلنة التطوير والتخطيط االداري في 
الوزارة وطلب استحداث نظام امليكنة لالدارة في القريب العاجل، السيما 
استثناء االجراءات الروتينية لالسراع في توفير االجهزة اخلاصة بعمل 
النظام، حتى يكون هناك نظام مراقبة وربط مع االدارة، مشيرا الى اهمية 

»املكينة« في جتميع البيانات والربط مع اجلمعيات.

الحسيني لوفد »الصحافيين«: الكويت سباقة في تعزيز الديموقراطية والحرية اإلعالمية
رئيس مجلس النواب اللبناني السابق استذكر موقف بالده الداعم للشرعية الكويتية خالل محنة االحتالل

عودة مصر إلى لعب دور جدي في األس�رة العربية تفيد التوازن بالمنطقة
بيروت  � كونا: اكد رئيس مجلس النواب اللبناني الس����ابق حسني 
احلسيني امس ان االحتالل العراقي الذي تعرضت له الكويت عام 1990 

خرق كل قواعد العالقات العربية � العربية.
وقال احلسيني اثناء استقباله وفدا من جمعية الصحافيني ان »سابقة 
احتالل دولة كبرى لدولة صغرى هي سابقة خطيرة جدا ونحن نعاني 
ايضا من هذا االمر فأرضنا ال تزال محتلة من قبل العدو االسرائيلي«.

ويضم وفد جمعية الصحافيني الذي يرأس����ه رئيس اجلمعية أحمد 
بهبهاني كال من نائب رئيس التحرير  ومنسق نشاطات اجلمعية عدنان 
الراشد والكاتب خليل حيدر وعضو مجلس ادارة اجلمعية دهيران ابا 

اخليل والزميلة رمي الوقيان واملصور ماجد السابج.
واضاف احلس����يني ان »االحتالل العراق����ي للكويت خرق كل قواعد 
العالقات العربية � العربي����ة اذ ليس كذلك يتعامل العرب فيما بينهم« 
موضحا ان »الكويت حالة شعبية لها مكانة كبرى في نفوس اللبنانيني« 

مؤكدا ان »االعتداء على الكويت هو اعتداء على جميع اللبنانيني«.
واشاد احلسيني الذي كان رئيسا ملجلس النواب اللبناني خالل االحتالل 
العراقي املدان واملستنكر بالدعم الكويتي للبنان قائال ان »للكويت ايادي 
بيضاء على لبنان طوال محنته وخصوصا ابان اللجنة السداس����ية في 
عام 1989 والتي ساهمت مساهمة كبرى في التمهيد للوصول الى وثيقة 
الوفاق الوطني اللبناني«. واشاد بدعم الكويت للقضايا العربية احملقة 

»اذ كانت لها مساهمات هامة جدا في كل القضايا العربية«.
واس����تذكر احلسيني املوقف اللبناني املندد باالحتالل العراقي قائال 

ان »ما قمنا به هو الواجب، ال بل اقل الواجب«.
واكد ان الكويت كانت السباقة في انشاء مجلس االمة وتعزيز النظام 
الدميوقراطي واحلرية االعالمية املتميزة قائال ان »الصحافة الكويتية 

خدمت لبنان خدمات كبيرة وجميلها علينا كبير«.
وردا على سؤال من الوفد عما اذا كان لبنان تعرض لضغوط معينة 
لعدم اتخاذ موقف من الغزو العراقي اش����ار احلسيني الى ان »الساحة 
اللبنانية آنذاك كانت مليئة بااللغ����ام بعد انتهاء احلرب االهلية ولكن 
موضوع االحتالل العراقي فاق بأضراره كل تصور وبالتالي اصبح من 
الواجب رغم كل الضغوط التصدي لهذا االمر ألن السكوت عن االحتالل 
يعني القبول باالحتالل العراقي للكويت ولكن الرأي العام اللبناني كان 

ملبيا وكذلك الصحافة اللبنانية بالرغم من كل املعوقات«.
وف����ي هذا الصدد اوضح احلس����يني ان الضغوط »كانت من الداخل 
ومن اخلارج« الفتا الى ان »املجموعة العربية كانت منقس����مة ومتكنا 
في اتفاق الطائف من حتقيق اجماع عربي ولكن ضمن اطار االختالفات 
التي كانت ش����ديدة«. وأوضح احلسيني ان »املوقف الذي اتخذه انذاك 
وايضا موقف احلكومة اللبناني����ة املندد باالحتالل العراقي لم يلق اي 
معارض����ة نيابية اطالقا حتى الناس الذين لم يس����اهموا في املوقف لم 

يعترضوا عليه«.
وعما اذا كان هناك تنس����يق برملاني ملوقف موحد من االحتالل قال 
احلسيني »لم تكن هناك امكانية لتوحيد املوقف ولكن كان الواجب اتخاذ 
موقف لتشجيع اآلخرين وتبيان خطر السكوت عما حصل ألنها سابقة 
ال ميكن الحد ان يقبل بها وهي س����ابقة تنسحب على كل  املستقبل ما 

زلنا ندفع أثمان مثل هذه املغامرات«.

وشدد احلسيني على ان النظام العراقي البائد »فّرط باحلقوق وقضى 
على كل اآلمال فأقدم على ش����ن حرب على ايران دون استشارة العرب 
حي����ث مازلنا ندفع الثمن«. وحول توقيت االحتالل قال احلس����يني ان 
»توقيت االحتالل العراقي للكويت كان خطرا جدا ففي عام 1990 كان عام 

انهيار االحتاد السوفييتي عمليا 
وكان الواجب احلذر في تلك الفترة 
ألن التوازن الدولي لم يعد قائما 
فارتكاب حماق����ات من هذا النوع 
في ظل ذلك املناخ هو تعريض كل 

األمن العربي للخطر«.
وحول رؤيته ملا يجري في مصر 
أكد احلس����يني اهمية ما يحصل 
في مصر، معتبرا ان »تغييب دور 
مصر عن احلياة السياس����ية في 
األس����رة العربية والدولية أحلق 
ضررا كبيرا«، مشددا على ضرورة 
عودة الدور املصري في املنطقة.

وأضاف ان »الليبرالية اجلامحة 
خّربت العالم واآلن البد من ضوابط 
ف����ي املنطقة واذا ل����م يحصل اي 
حتالف فعلي وتضامن عربي فعلي 
مع تركيا وإيران فلن يكون للعرب 

موقع في النظام العاملي اجلديد«.
واعتبر احلس����يني ان »عودة مصر للع����ب دور جدي يغير الكثير 
من األمور فضال عن رفض اي ش����يء غير الدولة املدنية«، الفتا الى ان 
»الدولة الدينية تزيد اخلالفات«. وعن األوضاع في لبنان ومسار تشكيل 
احلكومة اللبنانية لفت احلسيني 
الى ان هناك مرحلة جديدة في لبنان 
حيث من الواجب مساعدة رئيس 
الوزراء املكلف جنيب ميقاتي وعدم 

وضع العراقيل أمامه.
وأضاف »على اجلميع تسهيل 
االمور له خصوصا ان لبنان شهد 
تعقيدات كبيرة منذ اغتيال رئيس 
الراحل رفيق  اللبنان����ي  الوزراء 
احلريري في عام 2005«، معتبرا 
ان »تكليف ميقاتي شكل خدمة للبلد 
ولرئيس حكومة تصريف االعمال 
سعد احلريري ايضا النه من غير 
املعقول ان يكون احلريري طرفا 
في الدع����وى وفي ذات الوقت هو 
رئي����س احلكومة والتي هي جزء 
من احملكمة الدولية«، موضحا ان 
»احلكومة اللبنانية هي جزء من 

احملكمة وهناك مبدأ تعارض املصالح«، الفتا الى انه لو كلف احلريري 
بتشكيل احلكومة »لكانت الصعوبات اكبر«. وعما اذا كان يتوقع تشكيل 
احلكومة في وقت قريب رأى احلسيني ان »املهلة الزمنية ليست مهمة 
بقدر املوضوع وعندما يتم التفاهم على الهدف يسهل تشكيل احلكومة 
املناسبة«، محذرا من »الدخول في احملاصصة بروحية امليليشيات الن 

األمور حني ذاك ستتعقد«.
وفيما اذا كان هناك تنافس ايراني � تركي في لبنان أكد احلس����يني 
ان »ع����ودة مصر للعب دورها الذي كانت مس����تقيلة منه يفيد التوازن 
في املنطقة«. وحول قانون االنتخابات في لبنان اش����ار الى ان لبنان لم 
ينجز قانون االنتخابات حتى اآلن وفقا التفاق الطائف، معتبرا ان وضع 
قانون جديد لالنتخابات »كفيل بإبعاد التدخالت اخلارجية عن الداخل«، 
موضحا ان »قانون االنتخابات يجعل الشعب يقرر ويحد من التدخالت 
اخلارجية«، واصف����ا القانون احلالي لالنتخابات بأن����ه »قانون تلزمي 
اجلماعات والقيادات للخارج«، ومش����يرا الى ان املهمة األولى للحكومة 
اجلديدة »هي قانون االنتخاب وال شيء آخر«. وبالنسبة الى تركيا اعتبر 
احلسيني ان »الصهيونية العاملية استطاعت حتييد تركيا االسالمية عن 
الصراع العربي � االسرائيلي«، معتبرا ان التدخل االيراني والتركي يعني 
مساندة القضية الفلسطينية وليس احللول مكان العرب، الفتا الى انه 

»ليس مفيدا اليران ان حتل مكان العرب او الفلسطينيني«.
وحول الوضع الفلس����طيني في ظل اخلالفات ب����ني حركتي »فتح« 
و»حماس« وصف احلسيني الوضع القائم ب� »املخجل«، عازيا ذلك الى 

»عدم متكن مصر من لعب دورها احلقيقي« في هذا املجال.
وفيم����ا يتعلق مبقولة ان في لبن����ان الكثير من احلرية والقليل من 
الدميوقراطية قال احلسيني انه »ال ميكن حماية مجتمع من دون دولة 
وعندما لم تقم الدولة في لبنان حصل ذلك باالضافة الى قانون االنتخابات 

الذي هو األساس ونحن بانتظار القانون الصالح«.
وبنّي انه يوجد في لبنان أعلى نس����بة تسامح ديني في كل املنطقة 
رغم التنوع الشديد فيه، مشيرا الى ان »القانون االنتخابي الذي يعتمد 
النسبية هو األفضل بحيث يجعل كل اجلماعات ممثلة متثيال صحيحا في 
املجلس النيابي وعند ذلك تكون حماية الدميوقراطية بالفعل وباملمارسة«. 
وتساءل احلسيني كيف ميكن ممارسة الدميوقراطية اذا كانت الضغوط 
على املواطن في لقمة عيشه وفرص عمله ومصير تعليم أوالده؟ معتبرا 
ان »االنفجار الذي حصل في مصر معبر جدا عن الكبت الذي كان قائما 
واملجتمع في تونس متجانس جدا ومع ذلك الكبت أدى الى االنفجار«، 

مؤكدا انه »عندما تسد آفاق املستقبل عليك ان تتوقع الثورة«.
وعما اذا كانت هناك مخاوف في لبنان اكد احلس����يني اهمية تطبيق 
اتفاق الطائف الذي ال بديل عنه، مبينا ان اجلميع يعودون اليه، الفتا الى 
ان بيان دار الفتوى قبل يومني »ركز على نقطة وحيدة وهي العودة الى 
هذا االتفاق«. وأكد ان عدم تطبيق اتفاق الطائف »حرم لبنان من وجود 
دولة منظمة تس����هر على أمنه واستقراره واخلطأ هو اختزال الطوائف 
بأشخاص او بفئات او بتنظيمات«، مشيرا الى عدم وجود خالفات دينية 

في لبنان امنا خالفات سياسية.
وأعرب احلس����يني عن أمله في ان تكون هناك دولة في لبنان قادرة 

على تأمني االستقرار والنهوض االقتصادي.

تكليف ميقاتي بتش�كيل الحكوم�ة المقبلة يخدم لبن�ان والحريري أيضًا

د. سعد بن طفلةد. عبيد الوسمي
ناصر العمار

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه مع الشيخ راشد بن عبداهلل

الشيخ ثامر العلي خالل جولته في معسكر كاظمة

)ماجد السابج(أحمد بهبهاني يقدم درعا تذكارية للرئيس حسني احلسيني بحضور الزمالء عدنان الراشد وخليل حيدر ودهيران أبا اخليل ورمي الوقيان 

ترشيح عبيد الوسمي ل� »نوبل للسالم«

رئيس باكستان ورئيس وزرائه يزوران الكويت
اس����الم آباد � كونا: قال مس����ؤول بارز في اخلارجية 
الباكس����تانية ان الرئيس الباكس����تاني ورئيس وزرائه 
س����يزوران الكويت الش����هر اجلاري. وقال وزير الدولة 
الباكستاني للشؤون اخلارجية سلمان بشير في مؤمتر 
صحافي ان رئيس الوزراء س����يد يوسف رضا جيالني 
سيبدأ زيارته الى الكويت غدا االثنني. وأضاف بشير ان 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري سيزور الكويت 
في وقت الحق من هذا الش����هر للمشاركة في االحتفاالت 
الوطنية مبناس����بة مرور 50 عاما على االس����تقالل و20 
عاما على التحرير و5 أعوام على تولي صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم. وكان عبداهلل 
املعتوق مبعوث صاحب السمو األمير قد سلم دعوة خاصة 

للرئيس زرداري بهذا الش����أن في 20 ديس����مبر املاضي. 
وعلى صعيد متصل وصفت اخلارجية الباكستانية زيارة 
جيالني التي تس����تمر يومني الى الكويت بأنها ستساعد 
على زيادة تعزيز العالقات بني البلدين. وقالت اخلارجية 
الباكس����تانية في بيان ان »باكستان تولي أهمية كبيرة 
لعالقاتها مع الكويت وزيارة رئيس الوزراء ستساعد على 
زيادة تعزيز العالقات الثنائية املتعددة األوجه واملتأصلة 
ف����ي االحترام واملودة املتبادلني«. وأش����ار البيان الى أن 
باكستان والكويت تتمتعان بعالقات ممتازة وان البلدين 
يتقاسمان قيما وتقاليد مشتركة. كما لفت الى أن الكويت 
تستضيف جالية باكستانية كبيرة يبلغ قوامها حوالي 

150 ألف شخص ما يشكل جسرا قويا بني البلدين.

العلي: التقنية الحديثة في معسكر كاظمة
التابع للحرس تحاكي أفضل الوسائل في العالم

عزام الصباح: تسهيالت كبيرة تقدمها
»الداخلية« البحرينية للمواطنين الكويتيين

املنامة � »كونا«: استقبل وزير 
الداخلية في مملكة البحرين الفريق 
ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة سفيرنا لدى اململكة املتحدة 
الشيخ عزام الصباح. وقال السفير 
الشيخ عزام الصباح في تصريح 
ل� »كونا«: »نشكر اهلل تعالى الذي 
حبانا بنعمة األمن واالستقرار  وذلك 
من خالل اجلهود املخلصة من قبل 
قادتنا � حفظهم اهلل«. وأشاد الشيخ 
عزام بالتسهيالت الكاملة من وزارة 
الداخلية البحرينية التي يحصل 
عليها الطلبة واملستثمرون والسياح 
الكويتيون خالل وجودهم في مملكة 
البحرين وتلبية ما يحتاجونه من 
عناية ورعاية والتي تأتي جتسيدا 
طبيعيا لعمق العالقات التاريخية 
الدم  والعائلية املتجذرة وروابط 

الواحد ب����ني العائلتني احلاكمتني 
والشعبني الش����قيقني. ومت خالل 
اللقاء استعراض العالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني وبحث عدد 
م����ن املوضوع����ات ذات االهتمام 

املشترك.

 أش����اد نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي بالتقنية احلديثة املستخدمة في معسكر 
كاظمة في احلرس الوطني والتي حتاكي أفضل وسائل 
التدريب املعمول بها في املؤسس����ات العسكرية في 

العالم.
وقال بيان للحرس الوطني ان الش����يخ ثامر زار 
معسكر كاظمة حيث كان في استقباله قائد التعليم 
العس����كري العميد الركن م.هاش����م الرفاعي وركن 
عمليات وتدريب بقيادة التعليم العس����كري العقيد 
الركن د.مشهور جليعب حسني وآمر امليادين املقدم 

الركن سالم املس����يطير. وذكر ان الشيخ ثامر اطلع 
على وس����ائل التدريب احلديثة في ميدان التدريب 
التشبيهي مبعسكر كاظمة واستمع إلى إيجاز من آمر 
ميدان التدريب التشبيهي املقدم الركن مناحي محمد 

دهيم عن كل أقسام امليادين التشبيهية.
واطلع على اآللي����ات وخطط التدريب في ميدان 
تدريب الرماية وما يتصل بها من منشآت تدريبية 
والتي تواكب أفضل النظم املعمول بها في املؤسسات 
العسكرية املتقدمة وتساهم بشكل مباشر في حتقيق 

األهداف املرجوة من خطط التدريب.

قال د.سعد بن طفلة � منسق حملة 
ترشيح د.عبيد الوسمي جلائزة نوبل 
للسالم � انه من املخجل أن نحتفل 
بذكرى االستقالل والتحرير وأستاذ 
جامعي ومواط���ن كويتي توجه له 
التهم ويتعرض للسجن واحملاكمة 
لرأي قاله، وذكر ناش���ر »اآلن« في 
تصريح صحافي: »إن د.عبيد الوسمي 
كان س���جني رأي سياسي، وقد عبر 
عن رأيه بالقول وس���واء اتفقنا مع 
هذا الرأي أم اختلفنا فإن سجنه لم 
يكن مبررا. وقد تن���ادى مجموعة 
من املهتمني بالش���أن العام وحقوق 
اإلنس���ان للتضامن مع د.الوسمي 
وش���كلوا جلنة كلفوني بتنس���يق 
عملها للتضامن الدولي مع د.عبيد 
الوسمي، وترشيح د.الوسمي جلائزة 
الوسمي  نوبل للس���الم، فالدكتور 
مواطن مس���الم لم يستخدم العنف 
ول���م يلجأ له للتعبير عن رأيه، بل 
ما جرى هو العكس: حيث تعرض 
الوسمي للضرب والسحل واإلهانة 
دون مبرر أو مسوغ قانوني. ومن 
املفارقة العجيب���ة أننا نحتفل هذه 
األيام بذكرى حريتنا واس���تقاللنا، 
ونستذكر تضحيات شعبنا العظيمة، 
ونحيي ذكرى انتزاع حريتنا، ونثمن 
تضامن املجتمع الدولي مع محنتنا 
إبان االحتالل العراقي اجلائر، ولكننا 
في الوقت نفسه نقبل على أنفسنا 
كش���عب أن يبقى س���يف التعرض 
للسجن ملواطن كويتي مسلطا بسبب 
رأي عبر عنه بالقول ال بالفعل. وقد 
جنحت احلملة ف���ي جمع التواقيع 
الوسمي  املطلوبة لترشيح د.عبيد 
جلائزة نوبل للسالم، حيث تضمنت 
التواقي���ع أس���ماء أعضاء مبجلس 
األمة ووزراء س���ابقني وشخصيات 
أكادميي���ة وسياس���ية وقانوني���ة 
وجمعيات ومنظمات العمل املدني، 
إلى مقر  الترش���يح  وقد أوصلن���ا 
اجلائزة في أوسلو عاصمة النرويج 

مكافحة الشغب الكويتية بالضرب 
على املشاركني في ذلك التجمع، في 
خرق واضح للحقوق الدس���تورية 
التي نص عليها الدستور الكويتي، 
وفي انتهاك صارخ ألبس���ط حقوق 
اإلنسان التي نصت عليها املواثيق 
الدولية والتي وقعت عليها الكويت. 
في ذلك الهجوم، مت انتقاء وسحب 
أس���تاذ احلقوق بجامع���ة الكويت 
د.عبيد محمد املطيري )الشهير بعبيد 
الوس���مي(، وضربه ضربا مبرحا، 
فأغمي عليه وأدخل املستشفى، وخرج 
من املستش���فى ليتم استدعاؤه من 
قبل أمن الدولة وليبقى في السجن 
بقرار قضائي منذ 11 ديسمبر 2010. 
إن د.عبيد املطيري أس���تاذ جامعي 
أكادميي يع���رف حقوقه وواجباته 
وينادي بسيادة القانون واستقاللية 
القض���اء، وقد عبر عن مطالبه هذه 
بالطرق الس���لمية، لك���ن احلكومة 
تعاملت � لألسف � معه بعنف وزجت 
به في السجن دون مسوغات قانونية 
مقبولة. لقد أصبح د.املطيري رمزا 
للحرية في الكويت � ورمبا في املنطقة 
كلها، ومثاال للتعبير السلمي عن الرأي 
بضرورة سيادة القانون واستقاللية 
القضاء، ولذلك فإننا نؤيد ترشيحه 

جلائزة نوبل للسالم.

قبل انتهاء مدة الترشيح بداية هذا 
الشهر، وأشكر كل من ساهم في جهود 
الترشيح وعلى رأسهم مظلة العمل 
الكويتي »مع���ك« واملركز الكويتي 
حلماية اجلاليات وجمعية احملامني 
وفريق الدفاع وجمعية أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة وغيرهم«. وأضاف 
بن طفلة: »أمتنى من أمير احلرية، 
الس���مو األمي���ر أن ينظر  صاحب 
بعني االهتمام كنهج لسموه ملصير 
واحد من أبناء ش���عبه قد يتعرض 
للس���جن مرة أخ���رى بالتزامن مع 
هذه االحتفاالت التاريخية، فسجن 
د.عبيد الوسمي وراء القضبان مع 
هذه االحتفاالت املهمة منغص لفرحتنا 
كشعب ومزعج ملشاعر األحرار في 
هذا البلد الكرمي الذي ينعم مبظاهر 
احلرية والدميوقراطية بقيادة صاحب 
السمو األمير وس���مو ولي عهده � 
حفظهم���ا اهلل ورعاهما«. وقال بن 
طفلة � منسق حملة ترشيح د.عبيد: 
»إن د.الوسمي أول خليجي يرشح 
لهذه اجلائزة م���ن بلد لطاملا تغنى 
باحلرية والدميوقراطية، حيث جاء 
في رسالة الترشيح التالي: يوم الثامن 
من ديسمبر عام 2010، وفي جتمع 
سلمي لنواب مجلس األمة الكويتي 
وعشرات املش���اركني، اعتدت قوات 

بن طفلة: أتمنى إسقاط جميع التهم عنه العمار: إمهال الجمعيات والمبرات
إلى نهاية مارس إلنجاز نظام محاسبي

الوفد زار الحص في منزله
قام وفد جمعية الصحافيني بزيارة منزل رئيس الوزراء اللبناني 
األس��بق سليم احلص وذلك في إطار جولته على القيادات اللبنانية 
الت��ي وقفت الى جانب الكويت إبان محنة االحتالل الصدامي وقدم 
له � عبر كرميته وداد احلص � شكر وتقدير الكويت قيادة وشعبا 
للرئيس احلص املوجود رهن املعاجلة الطبية في الس��عودية نظير 
املوق��ف اجلريء واملمي��ز الذي اتخذه بالرفض الفوري واحلاس��م 
لالحت��الل. وكان وفد اجلمعية التقى ام��س األول الرئيس اللبناني 
ميش��ال سليمان الذي أشاد بوقوف الكويت الدائم الى جانب لبنان 
معربا عن امله في ان تنعم الكويت باملزيد من االستقرار والطمأنينة 

والسلم واالزدهار.
ورافق وفد جمعية الصحافيني خالل جولته على القيادات اللبنانية 

القائم بأعمال سفارتنا لدى لبنان جاسم الناجم.


