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الخرافي: موقف بريطانيا كان صادقًا وقويًا في نصرة الحق الكويتي
كاميرون: النووي اإليراني و»القاعدة« وفشل عملية السالم مشاكل تهدد العالم

احملافل الدولية وتنسيق املواقف 
مبا يخدم قضايا البلدين، ونتطلع 
في مجلس األمة إلى تعزيز هذا 

التعاون.
وبدوره، أك���د رئيس وزراء 
بريطاني���ا ديڤيد كام���رون ان 
الكويت وبريطانيا  العالقة بني 
قوية ومتجذرة، مبينا ان هناك 
ش���راكات جتارية واقتصادية 

وسياسية وكذلك أمنية.
وق���ال في مؤمت���ر صحافي 
مشترك مع رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي عقده في مجلس 
األمة امس ان سمو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد يواجهان 
التحديات التي تواجه مضاعفة 
رقم االستثمارات بينهما والذي 
املليار جنيه استرليني  جتاوز 

سنويا.
وق���ال كامي���رون: ان���ه ملن 
دواعي سروري ان ألقي خطابي 
في مجلس األمة في هذا الوقت 
املميز الذي حتتفل فيه الكويت 
مبرور نصف قرن على االستقالل 
ع���ن بريطانيا ومبرور 20 عاما 
على حتري���ر الكويت من قوات 
صدام حسني حينما غزا بلدكم 

قبل عقدين من الزمان.
وأضاف: لق���د ارتأى قائدان 
الرئيس  عامليان اخلط���ر وهما 
السابق جورج بوش  األميركي 
ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت 
تاتشر والتي وصفت الوضع بكل 
فصاحة حينم���ا قالت »ان غزو 
العراق للكويت يتحدى كل مبادئ 
األمم املتحدة، ولو تركناه ينجح 
فلن تكون أي دولة صغيرة في 
مأمن وسيسود قانون الغاب بدال 

من حكم القانون«.
وبنينّ كام���رون: ان بريطانيا 
وأميركا قد شكلتا حتالفا كبيرا 
مع العرب وغير العرب للوقوف 
معكم في تلك الساعة املظلمة لكي 
يبينوا ان الدول املستقلة يجب 
اال تتع���رض للتهديد ويجب أال 

تغرق في رمال الصحراء.
وقال: أنا فخور بأن أكون خلفا 
لتاتش���ر كرئيس وزراء وخلفا 
للرجل الذي ساعد في نصر هذا 

التحالف وهو جون ميجور.
وحي���ا كامي���رون اجلن���ود 
البريطانيني من الرجال والنساء 
وزمالئهم في التحالف الذين بذلوا 

أرواحهم في حترير الكويت مبا 
في ذلك 47 جنديا بريطانيا.

وأوضح ان تضحياتهم يتم 
تذكرها يوميا لسيادة هذا البرملان، 
مستدركا: وما حققتموه كأمة ليس 
فقط منذ عشرين عاما للتحرير 
ولكن ايضا من خالل 50 س���نة 

في االستقالل.
وق���ال ان غالبية الش���عوب 
املجاورة تس���عى لنيل حقوقها 
وتقوم بذلك بشكل سلمي، وبرزت 
عب���ر العالم العرب���ي تطلعات 
كانت خافية مل���دة وميكنها ان 
تس���تلهم من احلركات السلمية 
للتغيير في الثورة البنفسجية 
في أوروبا الشرقية والوسطى، 
ونض���ال احلق���وق املدنية في 
الى  الس���لمي  أميركا والتحول 
اندونيس���يا  الدميوقراطية في 

املسلمة.
وقال انه من املبكر معرفة ما 
ستؤول اليه النتائج في كثير من 
احل���االت احلاصلة اآلن في تلك 
ال���دول، مبينا انه كان هناك في 
املاضي خيبة أمل ولكن اآلن هناك 
سبب للتفاؤل وهو ان الشباب 
الذين يتحدثون، ويكتبون  هم 
التاريخ بطرق سلمية وكرمية 
وهذه حلظ���ة وفرصة تاريخية 

ومهمة في املنطقة.

تقرير المصير

وأكد ان بريطانيا كما وقفت مع 
الكويت عام 1990 للدفاع عن حقها 
في تقرير املصير، فإنها ستقف 
اليوم مع الشعوب واحلكومات 
التي تطبق العدالة وحكم القانون 
واحلريات، مبينا »ليس لي أو ألي 
حكومة خارج املنطقة ان تعطي 
النظريات حول كيفية حتقيق كل 

دولة تطلعات شعبها«.
وشدد على انه ليس من حق 
احد ان يق���ول لهذه الدول كيف 
تفعل ذلك او ما هو الشكل الذي 
س���يكون عليه املستقبل، اال ان 
هن���اك حقيقة واح���دة للنجاح 
ومنها ضمان املشاركة الشعبية 
في احلكومة، كم���ا اننا نحترم 
حق الدول في اتخاذ قراراتها في 
الوقت الذي نس���اندها بالنوايا 

احلسنة.
وأكد أن مبادئ احلرية وحكم 
القانون هم���ا افضل الضمانات 

البش���ري والنج���اح  للتق���دم 
االقتصادي، ولكل دولة احلق في 
العث���ور على الطريق الصحيح 
لتحقيق التغيير السلمي، وانتم 
هنا ف���ي الكويت ق���د وضعتم 
الطريق لذلك، فانكم تختارون 
امل���كان الصحيح للحديث حول 

القضايا املهمة وهو البرملان.
الكويت  ان  وقال كامي���رون 
وبريطانيا يجمعهما تاريخ صداقة 
طويل منذ ان حطت اول سفينة 
بريطانية في الكويت في القرن 
السابع عشر الى اتفاقية الصداقة 

عام 1899 والى يومنا احلالي.
واوضح ان ش���راكة الكويت 
وبريطانيا مبنية على املستقبل 
االقتصادي لهما ويجب ان ينمو 
اقتصادهما بش���كل متنوع في 
املل���يء بالتحديات،  العالم  هذا 
كما ان هناك مصالح مش���تركة 
امنية ومنها اجلانب االمني في 
مواجهة تهديد االرهاب والتطرف، 
مؤكدا في الوقت نفسه على ان 
االصالح السياسي واالقتصادي 
في العالم العربي مهم جدا وليس 
فقط حتقيق املصالح املشتركة.

وقال: ارفض القول ان التجارة 
فقط بيع وشراء للنفط والسلع بل 
انها اكثر تعقيدا وتنوعا، مبينا ان 
الشراكة البريطانية لعبت دورا 
كبيرا في حتقيق امنيات التنمية 

لشعوب اخلليج.
واوض���ح انه مقابل ذلك فإن 
اخلليج يس���تثمر بشكل كبير 
في بريطانيا مثل الهيئة العامة 
لالستثمار والتي مقرها في لندن 
واس���تثمرت 150 مليون جنيه 
خالل 50 س���نة ماضية واغلبها 

في بريطانيا.
التج���ارة  وأك���د ان قيم���ة 
واالستثمار بني بريطانيا والكويت 
تتجاوز مليار جنيه سنويا مشيرا 
الى انه وسمو الشيخ ناصر احملمد 
يواجهان التحديات التي قد تواجه 
مضاعفة هذا الرقم خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.
وق���ال ان حتقي���ق املناف���ع 
االقتصادية يتطلب كذلك االستقرار 
واألمن، مقدرا التعاون األمني مع 
الكويتي ودول اخلليج، مبينا ان 
هناك اكثر من 16 الف بريطاني في 
اخلليج اال ان االمن في اخلليج 
ال يؤث���ر على البريطانيني فقط 

في اخلليج بل على البريطانيني 
اجمع.

تطوير التجارة

الى  وقال كاميرون: »نسعى 
تطوير النشاط التجاري املتبادل 
بيننا، ولكنه يتطلب توفير األمن 
واالستقرار، نحن نقدر التعاون 
األمني مع الكويت ودول اخلليج، 
هناك نحو 160 أل���ف بريطاني 
يعيشون في اخلليج، ولكن امن 
اخللي���ج ال يهددهم ولكن يؤثر 
البريطانيني في  املواطنني  على 

اململكة املتحدة«.
وشدد على ان استمرار فشل 
عملية السالم في الشرق االوسط 
في حتقيق العدالة للفلسطينيني 
او أمن اس���رائيل، وتهديد ايران 
املستمر بشأن االسلحة النووية 
وتزايد تهديدات القاعدة في شبه 
اجلزيرة العربية هي ليست مشاكل 
أمنية لالقليم ولكن مشاكل امنية 

تهدد استقرار العالم اجمع.
وأوضح أنه: يجب علينا ان 
الس���الم  نفهم بوضوح عملية 
في الشرق األوسط وتطوراتها 
وبشأن الرد على التطورات التي 
تشهدها منطقة الشرق األوسط 
اخيرا، هن���اك مخاطر حقيقية 
الى  بأن احلكومات س���تتراجع 
االستنتاجات اخلاطئة وتتوقف 
ولكن في املقابل ارى العكس حيث 
يجب علينا بدال من ان نتراجع ان 
ندفع الى االمام، كما يجب علينا 
ان نرد على االتصاالت الطارئة 
التي ينادي بها اجلميع وهي ان 
تكون هناك دولتان منفصلتان 
جتلس���ان للتف���اوض. ومثلما 
الفلسطينية مطالبة  السلطات 
بأن تتحمل مسؤولياتها في نبذ 
العنف في الضفة الغربية، على 
اس���رائيل في اجلانب اآلخر ان 
تلبي مطال���ب خارطة الطريق. 
اما عن احللول ف���إن بريطانيا 
توافق عل���ى قرار مجلس األمن 
االخير )اجلمع���ة املاضية( بأن 
تكون النتيجة دولتني اسرائيل 
وفلس���طني، ووضع اطار عادل 

لالجئني.
وب���ني ان توح���د االه���داف 
والرس���ائل عنص���ر مهم لوقف 
االرهاب القادم من ايران، كما ان 
العالم واملجتمع الدولي كله اوضح 

ان القرارات املتتالية ملجلس األمن 
بشأن ايران يجب ان تلتزم مع 

مطالب املجتمع الدولي.
وأكد كامي���رون ان بريطانيا 
مدت يد التعاون مع ايران ولكن 
االجابة االيرانية كانت محبطة 
جدا ومقلقة، نحن لن نقف موقف 

املتفرج.
وأك���د ان الن���ووي االيراني 
يغط���ي على املنطق���ة، نرفض 
الدخول االيراني في شؤون الدول 

املجاورة وجيرانها.
اما ع���ن مواجه���ة تهديدات 
االرهابيني فقال كاميرون يجب 
علين���ا ان نس���توعب طبيعة 
تهديدات انظمتنا االمنية ال ميكننا 
ان نتجاه���ل التهديدات الدولية 
لإلرهاب مثلما سمعنا من القاعدة، 
والتي نفذت عملياتها في اماكن 
متفرقة في اململكة السعودية الى 

الواليات املتحدة.
ومثال على ذلك الواقعة التي 
حدثت بأن قنبل���ة وضعت في 
طائرة في اليمن في اكتوبر املاضي 
وشحنت الى االمارات ومنها الى 
بريطانيا وكانت في طريقها الى 
املتح���دة. وأضاف أن  الواليات 
ذل���ك يظهر أن جميعنا مهددون 
بالعمليات اإلرهابية، ودليل على 
كيفية تعاملنا نحن مع األصدقاء 
واحللفاء أن���ه بإمكاننا التغلب 
واحملافظة على أرواح البشر. وأكد 
إميانه بأن ما ح���دث هو تهديد 
خطي���ر ألمن املجتم���ع الدولي، 
وأصبحت مثل تل���ك العمليات 
املتطرفة واألفكار منتش���رة في 
مجتمعاتن���ا وتهدد وحدة صفه 
عن طريق الراديكاليني املسلمني 
العالم. ورفض  الش���باب حول 
احلديث عن اإلس���الم ألنه دين 
عظيم ويدعو الى السالم ويؤمن 
به أكثر من مليار ش���خص في 
العالم، ولكن احتدث عن عقلية 
بعض املتطرفني املسلمني وهم 
أن األيديولوجية  أقلية. وب���ني 
هي الت���ي تريد أن تدخل العالم 
في حرب بني املسلمني من جهة 

والعالم أجمع من جهة أخرى.
وقال ان ارتفاع التعاون االمني 
هو أمر ض���روري جدا ملواجهة 

هذه املخاطر.
ودعا كاميرون في أملانيا أخيرا 
الى أنه يج���ب علينا )نحن في 

الغرب( ان نقحم املسلمني اكثر في 
مجتمعاتنا في املجتمع املسلم في 
مجتمعاتنا في خطر ويكاد يكون 
مفصوال عن مجتمعنا ومعزوال 
وهو الس���بب الذي يولد بعض 
األمور التي تنتهي بتبني االفكار 

االرهابية.
وقال: ان الشباب في الوطن 
العرب���ي يح���ن الى مس���تقبل 
أفضل لهم ي���رون فيه االحترام 
وانتب���اه الس���لطات له���م وان 
يستمعوا اليهم، يريدون انظمة 
ومجتمعات تستطيع ان تؤمن 

بهم وبقدراتهم.
وأكد أن أكبر وأعظم ش���يء 
شاهدناه في مصر وتونس في 
االس���ابيع االخيرة هي ليس���ت 
التح���ركات  أو  االيديولوجي���ة 
التح���ركات  ب���ل  االرهابي���ة 
البش���رية املعبرة ع���ن آرائهم 
حلريات ش���خصية وسياسية 

واقتصادية.

صعود الموجة

ل���ي إحدى  وأض���اف: قالت 
اثناء  البريطانيات  املراس���الت 
وجوده���ا في مي���دان التحرير 
ان اجلماعات االرهابية حاولت 
صعود املوجة ولكن التجمعات 
الشبابية منعوهم وتصدوا لهم 

وطردوهم من امليدان.
وق���ال ان في مص���ر املاليني 
من املصريني يعيشون في فقر 
ودخ���ل كل منه���م اليومي هو 
دوالران فق���ط، مبينا ان جميع 
املشاركني في األحداث األخيرة 
يريدون حياة أفضل وان يكون 

لهم صوت مسموع.
وأوضح ان الصوت اليوم هو 
ملك جيل الشباب اجلديد الذي 
يس���تخدم االنترنت وش���بكات 
التواص���ل االجتماعية، فقد ملنّ 
الفس���اد ويريد ان حتل جميع 

مشاكله.
وق���ال كامي���رون ان العالم 
أجمع في حال���ة هلع ومصدوم 
من األوض���اع األخيرة في ليبيا 
والتي انقلبت على ش���عبها، ان 
العنف ليس الطريقة املناس���بة 
الش���عبية  للرد على املطالبات 
السلمية واملشروعة، واستخدام 
العنف والقوة ضد الشعوب أمر 
غير مقبول، ونحن ندين العنف 

رحب رئي���س مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي برئيس وزراء 
اململكة املتحدة ديڤيد كاميرون 
مؤك���دا أن���ه ضي���ف عزيز في 
مجلس االمة الكويتي، وصديق 
كبير للكويت، ومتنى له طيب 
االقامة ف���ي رحابه���ا. وقال ان 
زيارتكم تأتي في أجواء من الفرح 
احتفاال مبرور خمسني عاما على 
استقالل الكويت وعشرين عاما 
على التحرير وخمسة اعوام على 
تقلد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، فهي 
زيارة تبعث على الس���عادة في 

هذه املناسبات السعيدة.
إن زيارتك���م للكويت، مهمة 
مبقايي���س عديدة، تتواصل بها 
عالقة تاريخية وطيدة بني بلدينا 
وشعبينا الصديقني، ويتالقى فيها 
حرصنا جميعا على تعزيز هذه 
العالقة وتوسيع نطاقها ملا فيه 

مصلحة البلدين الصديقني.
وأش���ار الى ان هذه العالقة 
تضرب بجذورها في عمق تاريخ 
يزيد على قرن من الزمان كانت 
فيه اململكة املتحدة دوما صديقا 
للكويت، وكانت الكويت تبادلها 
نف���س روح الصداقة الصادقة. 
لم تخل هذه العالقة من التميز 
ف���ي جميع  والتماي���ز، وكانت 
مراحلها سندا للشعب الكويتي 
ف���ي مس���يرته الطويل���ة نحو 
االستقالل وبناء دولة املؤسسات 
الدميوقراطية التي ينعم بثمارها 

اليوم شعب الكويت.

أبرز المحطات

وزاد ولعل أبرز محطاتها كانت 
خالل فت���رة االحتالل الصدامي 
الغاشم للكويت التي كانت من 
أشد مراحل تاريخ الكويت ظلما 
وظالم���ا. وكانت فيه���ا العالقة 
الوطيدة ب���ني بلدينا الصديقني 
في اسطع جتلياتها. كان موقف 
اململك���ة املتح���دة فيها صريحا 
وصادقا وقويا في نصرة احلق 
الكويتي مبواجهة الظلم والعدوان، 
سواء كان ذلك في االمم املتحدة 
واحملافل الدولية، او في مشاركتها 
وتضحية ابنائها في حرب حترير 
الكوي���ت لتع���ود الكويت حرة 
مس���تقلة. إنه موق���ف، لم ولن 

ينساه الشعب الكويتي.
واوض���ح انه ف���ي اطار هذه 
العالق���ة التي جمع���ت البلدين 
كان املج���ال وس���يبقى رحب���ا 
وواس���عا للتعاون االقتصادي 
البناء  الثقافي  املثمر والتعاون 
بني بلدينا، وهو تعاون حترص 
الكويت على تعزيزه وتوسيع 
نطاقه نحو آفاق أرحب تتحقق 
فيه املصالح املشتركة، وتلتقي 
فيه رغبة الطرفني في املساهمة 
االيجابية ببن���اء اقتصاد عاملي 

مستقر يحقق النفع للجميع.
ولفت ال���ى ان التعاون على 
البلدين  البرملاني بني  املستوى 
شكل جانبا مهما في توطيد أواصر 
هذه العالقة، إذ حرص برملانيا 
الرأي في  البلدين على تب���ادل 

في البحرين ونرحب باالنسحاب 
العسكري من الشوارع، وتكليف 
ولي العهد البحريني لبدء احلوار 

الوطني.
وأضاف انه اذا كان الش���عب 
يرغ���ب ويطال���ب بالوظائ���ف 
وان يكون له صوت مس���موع 
ورف���ض، يبق���ى ان هناك خطأ 
من ان حالة االحباط وش���يوع 
الشعور بالضعف والنتائج من 
س���وء االتصال مع القائمني في 
إدارة الدولة ميكن ان تفتح باب 

االنفصال عن املجتمع.
وبني ان ذلك سيؤدي إلى العنف 
اللذين يعاني منهما  والتطرف، 
العالم العربي، فهما مشكلة العالم 
أجمع، وهذا يدفعني الى التفكير 
السياس���ية  في ان االصالحات 
واالقتصادية في العالم العربي 
ليست في صاحلها فقط، وإمنا 
مفتاح ودواء شاف ضد املتطرفني 

والتهديدات اخلارجية.
وشدد كاميرون على ضرورة 
دع���م االصالح���ات االقتصادية 
ب���أن نفه���م ان  والسياس���ية 
الدميوقراطية هي عملية ممارسة 
وليست نتائج، موضحا ان العمل 
الدميوقراطي يحتاج الى الصبر 
ويبنى من اجل���ذور ويجب ان 
توضع اللبنات األساس���ية قبل 

البناء.
وقال ان االصالحات االقتصادية 
والسياس���ية ضرورية ومهمة، 
ولك���ن يجب ان تتبع باالحترام 
مع خصوصية كل دولة وتاريخها 
وثقافته���ا وعاداتها وتقاليدها، 
نحن في الغرب ليس من شأننا 
ان نحاول ان نتدخل في الشؤون 
لل���دول وان عملية  الداخلي���ة 
التطور السياسية واالقتصادية 
جت���رى بخصوصي���ة كل دولة 
وبطرقها املتبعة حسب عاداتها 

وتقاليدها.
وتابع: ولكن هذا ليس عذرا كما 
يود البعض ان يقول ان العرب 
واملسلمني ال ميكنهم ان يطبقوا 
الدميوقراطية ألنهم يعتبرونهم 

املستثنني منها.
ورأى ان ذلك متييزا يكاد ان 
يكون تطرفا وهو خاطئ وغير 
حقيقي، ان عمان أنش���أت هيئة 
حلقوق اإلنسان ألول مرة العام 
املاضي، وكذلك قطر تعتبر من 
ضمن عش���رين أقل دول العالم 
فسادا، وفوق هذا لننظر اننا في 
الرجال يجلسون  مجلس األمة 
بجانب النس���اء، نحن في مكان 
الوزراء أعضاء احلكومة يحاسبون 
ان عمليات التغيير هذه ليست 
لها ضمن األجندة األوروبية، إمنا 
هي حتركات الشعب العربي الذي 
يريد اجناز شيء، إضافة الى ان 
هناك حكوم���ات تريد ان تفتح 

احلوار مع شعوبها لتتقدم.
وأكد ان حتقيق أمن واستقرار 
املنطقة سيكون مفيدا في التنمية 
جتاه عالم مسالم ومفتوح، ويبقى 
سؤال للدول الغربية: هل سيكون 
لها دور في ان تتم هذه التغييرات 
السلمية في جو من االستقرار؟

رحب بزيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة خالل مؤتمر صحافي في مجلس األمة أمس

الرئيس جاسم اخلرافي ورئيس وزراء بريطانيا خالل املؤمتر الصحافي امس

مسلم البراك

شدد النائب املسلم البراك على 
أنه يجب أن تكون مهنة القانونيني 
الدولة  ف����ي وزارات  واحلقوقيني 
مهنة جاذبة وليست طاردة، وذلك 
ألهميته����ا املتمي����زة عامليا ونظرا 
الحتياجات املؤسسات لها، داعيا 
ديوان اخلدمة املدنية لوضع كادر 
خاص جلميع القانونيني العاملني 
خارج ادارات التحقيقات واخلبراء 
والفتوى والتشريع والنيابة العامة 
واالدارة القانوني����ة ف����ي البلدية 
لتقليل مساحة الراتب بينهم وبني 
زمالئهم العاملني في هذه املواقع.

وذكر البراك في تصريح صحافي ان 
القانونيني واحلقوقيني في وزارات 
الدولة املختلفة تخصصاتهم مطلوبة 
بشكل عاملي وهي من املهن املهمة 
في كل دول العالم، مشيرا الى ان 
كل ال����دول حترص عل����ى ابنائها 
العاملني في مثل هذه املهن ألهميتها، 
انها مرتبطة بكثير من  خصوصا 
االجتاهات سواء في النيابة العامة 
أو ف����ي االدارة القانونية للبلدية 
أو في ادارة التحقيقات أو الفتوى 
والتش����ريع او االدارات القانونية 
ل����وزارات الدول����ة املختلفة. وبني 
البراك ان هناك البعض من أصحاب 
هذه التخصص����ات حاصلني على 
معدالت ممتازة وعالية جدا، ومع 
ذلك لم يستطيعوا ان يصلوا الى 
هذه املواقع مع انهم من املتميزين 
العتبارات غير مرتبطة بكفاءتهم 
ومع االسف الشديد أحيانا االمور 

اآلخرين يبذلون جهدا في االدارات 
القانونية لوزارات الدولة املختلفة، 
املدنية بأن  مطالبا ديوان اخلدمة 
يضع كادرا خاصا جلميع القانونيني 
التحقيقات  العاملني خارج مواقع 
والنيابة العامة والفتوى والتشريع 
واخلب����راء واالدارة القانونية في 
البلدية ألنهم يعملون بجهد ويعدون 
ما هو مطلوب ويؤدون عمال متميزا 
في وزارات الدولة املختلفة وتقوم 
عل����ى جهوده����م ادارات قانونية 
الوزارات. وأوضح  كاملة من تلك 
البراك ان بعض هؤالء القانونيني 
املوجودين في ال����وزارات والذين 
قدرهم لم يس����مح لهم بالعمل في 
املواقع االخ����رى يفكرون لضعف 
الراتب ان يتجهوا للعمل في القطاع 
اخلاص أو ان يفتحوا مكاتب خاصة 
أو ان يعملوا خارج البلد، ففي هذه 
احلالة كيف نس����تطيع أن نغطي 
الوزارات واملؤسسات  احتياجات 
احلكومية ملثل هذه التخصصات 
أصحاب الكفاءة، متمنيا من مجلس 
اخلدم����ة املدنية أن يعمل مراجعة 
ش����املة في الكادر اخل����اص لكل 
القانوني����ني العامل����ني خارج هذه 
املواق����ع، خصوص����ا العاملني في 
االدارات القانونية لوزارات الدولة 
أو االدارات االخ����رى التي تتطلب 
وجودا قانونيا أو حقوقيا للعمل 
فيها، والتعامل مع مرتباتهم لتقليل 
املساحة الكبيرة بينهم وبني زمالئهم 

في املواقع االخرى التي ذكرناها.

تأت����ي بطريق����ة ثاني����ة وتعامل 
الكفاءة، مؤكدا  مختلف بعيدا عن 
ان عملية احلرص على القانونيني 
ودورهم وعملهم في وزارات الدولة 
ومؤسساتها املختلفة تأتي بتخفيف 
الفارق الكبير بينهم وبني زمالئهم 
في املواقع االخ����رى والذين كانوا 
معهم في مقاعد الدراسة، وأحيانا 
وبشكل أو بآخر ان هؤالء العاملني 
في الوزارات لديهم كفاءة أكثر من 
الكفاءة  أو متساوين في  اآلخرين 
مع زمالئهم الذين يعملون في هذه 
املواقع، فيجب علينا جعل العمل في 
االدارات القانونية للوزارات مهنة 
جاذبة وليست طاردة. وقال البراك: 
نحن مع أن يكون لهذه املواقع ترتيب 
أو رات����ب أو حجم معني ومختلف 
نظي����را للجهود الت����ي يبذلونها، 
ولكن ايضا في املقابل فان زمالءهم 

البراك لوضع كادر خاص للقانونيين العاملين 
خارج »التحقيقات« و»الخبراء« و»الفتوى والتشريع«

الوعالن: زيارة صاحب السمو مخيم »الجبالن« 
برهنت على عمق العالقة بين الحاكم وشعبه

العدوة ثّمن قرار مجلس الوزراء بتثمين الصوابر

أكد النائب مبارك الوعالن أن كلمات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لدى زيارته مخيم اجلبالن 
اختزلت الواقع، وبرهنت للجميع على عمق العالقة 
بني س����موه وأبناء وطنه وشعب الكويت، الفتا الى 
ان كلمات صاحب السمو كانت رسالة صريحة على 
حرص ودعوة س����موه للوحدة الوطنية التي ننعم 

بها جميعا حتت قيادته.
وقال النائب الوعالن ان كلمات صاحب السمو كان 
لها األثر الكبير في نفوس اجلميع من ابناء الكويت، 
خصوصا والبالد متر بأيام االحتفاالت الوطنية، التي 
جاءت هذا العام لتؤكد تالحم الشعب الكويتي وحبه 
لوطنه وألميره وقائد نهضته، داعيا س����بحانه بأن 

يدعم على الكويت نعمة األمن واألمان.
واش����ار النائب الوعالن ال����ى ان جميع االزمات 

املتتالية، س����واء تلك التي مرت على الكويت على 
مر الس����نني، أو تلك األزمات االخيرة التي تعصف 
بالعالم العربي وس����ط حالة مختلفة ومتميزة من 
الهدوء الكويتي لتؤكد أن شعب الكويت شعب واحد 
يتالحم في وقت الشدائد، وينبذ كل طائفية وفئوية 
في سبيل مصلحة الكويت، قائال: »رمبا تعودنا أن 
نختلف في الكويت في وجهات النظر، ولكنه غالبا 
يكون خالفا ملصلحة الكويت وملصلحة شعبها مع 
اختالف في الرؤية، وهذا هو الواقع الكويتي الذي 
يؤكد خصوصية ينفرد بها هذا البلد الطيب، ليجعله 
منوذجا مختلفا عن باقي دول العالم، ويؤكد أيضا 
أن االعتقاد بأن هناك من يسعى الى اختالق املشاكل 
والتأزمي ما ه����ي إال مجرد أفكار خيالية وهمية من 

بطانة سيئة تفضل مصاحلها على خير الكويت«.

دعا النائب خالد العدوة الش����عب الليبي احفاد 
شيخ الشهداء املجاهد عمر املختار الى االستمرار في 
ثورتهم لالطاحة بالطاغية معمر القذافي الذي حول 
الشوارع وامليادين الليبية الى ساحات مجازر ودماء 
بسبب اس����تخدامه القوة املفرطة والرصاص احلي 

لتفريق املتظاهرين املطالبني باحلرية والكرامة.
وابدى العدوة اسفه على مقتل العديد من ابناء 
الش����عب الليبي بتلك الطريقة الوحشية مؤكدا ان 
ذلك االسلوب يأتي في اطار حكم احلديد والنار الذي 
يحكم به القذافي ليبيا من����ذ اكثر من اربعني عاما 
مضت تآمر خاللها على العرب واملسلمني واصبح 
اداة سرية ضد شعبه وعروبته بسبب من يحركه 

من االيادي الصهيونية والغربية.
وقال العدوة للشعب الليبي املناضل: لكل حرية 
ثمن وما يحدث االن ثمن قليل للحرية التي حتلمون 
بها، ويؤسفنا ان تزهق ارواحكم الزكية بتلك الطريقة 
البش����عة، ولكن عزاؤنا الوحيد ان ساعة اخلالص 
من ذلك الدكتاتور املجرم اوشكت وستشرق شمس 
احلرية من جديد على ارض ليبيا احلرة. ومن ناحية 
اخ����رى ثمن العدوة اخلطوة الت����ي قام بها رئيس 
مجلس الوزراء ونائبه للشؤون االقتصادية واالسكان 
بتثمينهم ش����قق الصوابر مطالبا في الوقت نفسه 
مجلس الوزراء بتثمني بيوت االحمدي وطي معاناتهم 

رافضا اي حلول ترقيعية النهاء ذلك امللف.

الخرينج: لتتحمل الحكومة مسؤولياتها 
تجاه »الفالح« المحتجز في مصر

أكد رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجي���ة مبجل���س األمة 
النائب مب���ارك اخلرينج ان 
احلكوم���ة يج���ب عليها ان 
تتحمل مسؤوليتها السياسية 
اذا تعرض���ت حياة املواطن 
الكويت���ي احملتجز في مصر 

م.عدنان الفالح للخطر.
وقال اخلرينج في تصريح 
صحافي: ان ما حدث للفالح 
من اختطاف وتهديد يعتبر 
جرمية مع س���بق اإلصرار 
والترصد، منتقدا احلكومة 
الكويتية لعجزها وضعفها 
عن اتخاذ اإلجراءات الفعالة 
والسريعة لالفراج عن الرهينة 
الفالح ال���ذي مازال مختطفا 
حتت تهديد الس���الح منذ 10 

أيام في مكتبه مبصر.
أين  وتس���اءل اخلرينج: 
الوزراء إلدانة  بيان مجلس 
جرمية االختطاف التي تعرض 
لها مواطن كويتي في مصر؟ 
وملاذا لم يص���در هذا البيان 

حتى اآلن؟
من ناحية أخرى، استنكر 
اخلرينج عدم صدور أي بيان 
من احلكومة الكويتية حتى 
اآلن الستنكار وإدانة ما يحدث 
من جرائم ضد اإلنس���انية 
من نظام القذافي الذي يقتل 

الشعب الليبي.
واستغرب اخلرينج عدم 
صدور بيان من قبل مجلس 

التع���اون اخلليج���ي ع���ن 
احداث ليبي���ا، متمنيا على 
احلكومة الكويتية ان يكون 
لها ص���وت في هذه األحداث 
على الصعيدي���ن االقليمي 

والدولي.
وذكر اخلرينج احلكومة 
القذافي كان  ب���أن  الكويتية 
له موقف معاد للكويت أيام 
الغاشم، وقام بإنزال  الغزو 
الكويت من فوق مبنى  علم 
س���فارتنا في ليبي���ا، وقام 
باحت���الل املبنى ف���ي العام 

.2003
وأضاف اخلرينج قائال: ان 
القذاف���ي قام أيضا بتحريف 
السنة  الكرمي وإنكار  القرآن 
النبوية، ونتيجة لهذه اجلرائم 
واملواقف نقول له ان اهلل ميهل 

وال يهمل.

مبارك اخلرينج

)متين غوزال(جانب من املؤمتر الصحافي الذي عقد في قاعة االحتفاالت الكبرى مبجلس األمة امس




