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السفير الشيخ عزام الصباح وعلي املتروك وعبدالهادي الصالح والشيخ حسني املعتوق

الشيخ ضاري الفهد

وفد مجلس دعم العالقات الكويتية- العراقية لدى وصوله إلى البالد أمس وفي استقباله السفير محمد حسني بحر العلوم 
والزميل عدنان الراشد ونزار احلكيم

القنصل صالح الصقعبي

عبداللطيف البعيجان

عزام الصباح: المساعي الخّيرة للوفد الكويتي 
ستؤتي ثمارها قريبًا في البحرين

الصقعبي خالل زيارته »عكاظ«: لإلعالم دور كبير 
في خدمة العالقات الكويتية ـ السعودية

جدةـ  كونا: شدد قنصلنا العام في جدة الدائم 
لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي صالح الصقعبي أمس 
على دور اإلعـــالم في خدمة العالقات الكويتية ـ 

السعودية املتميزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به القنصل الصقعبي 
لــــ »كونا« عقب زيارة قام بها لصحيفة »عكاظ« 
الســـعودية حيث التقى مديرها العـــام د.وليد 
قطـــان ونائبه عبدالعزيز الســـحيلي وعددا من 

مسؤوليها.
وأعرب عن تقديره العالي ملستوى العالقات 
الكويتيةـ  السعودية في شتى املجاالت، مؤكدا ان 
وســـائل إعالم البلدين الشقيقني قادرة مبا لديها 
من خبرات وكفـــاءات وإمكانيات على لعب دور 
كبير في فتح آفاق أرحـــب أمام تعزيز العالقات 

فيما بينهما.
وجرى خالل لقاء القنصل الصقعبي مبسؤولي 
التعاون اإلعالمي  الصحيفة اســـتعراض فرص 
والثقافي بني القنصليـــة والصحيفة حيث عبر 
اجلانبان عن رضاهما عما تشهده عالقات البلدين 

الشقيقني.
وعلى اثر ذلك جال القنصل الصقعبي في إدارات 
وأقسام الصحيفة حيث اطلع على مراحل اإلعداد 
واإلصدار وأعرب خاللها عن إعجابه بالتطور الفني 

والتحريري احلاصل في عملية إصدارها.
وفي ختام الزيارة قدم مدير عام صحيفة »عكاظ« 
درعا تذكارية بهذه املناسبة للقنصل الصقعبي. 
وقد رافـــق القنصل الصقعبي فـــي هذه الزيارة 

امللحق اإلداري احمد الفيلكاوي.

املنامة ـ كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان املساعي اخليرة واجلهود 
الطيبة مـــن قبل الوفد االهلـــي الكويتي الذي زار 

البحرين اخيرا ستؤتي ثمارها الطيبة قريبا.
واضاف السفير الشيخ عزام الصباح في تصريح 
امس لـ »كونا« ان الوفـــد حظي برعاية كرمية من 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد للقيام 
مبســـاع خيرة من اجـــل تهيئة االجواء املناســـبة 
وااليجابية للتهدئة ولتحقيق احلوار الذي يحظى 

مبباركة اجلميع.
واكد ان هذا االمر ليس غريبا على الكويت واهلها 
الذين جبلوا منذ القدم على املبادرات اخليرة جلمع 
الرأي وتأليف القلوب وتوحيد الصفوف، مشددا في 
الوقت نفســـه على ان احلوار الوطني هو السبيل 
الصحيح لترسيخ الوحدة الوطنية وتوافق اآلراء.

»التحالف«: اإلصالح السياسي ال يكمن في تعديل الدستور  
أو إعادة تشكيل الوزارة بل في ترتيب بيت الحكم

البعيجان: لجنة الـ »يونيسكو« تقيم احتفااًل بمرور
 50 عامًا على انضمام الكويت للمنظمة 23 الجاري

من االستقطابات واالصطفافات 
السياسية لعدد من أبناء االسرة، 
واصبح لهذا الشـــيخ عددا من 
النواب ولذلك عددا من الكتاب، 
والبعض يحاول التقرب من كتل 
سياسية او تقريبها على حساب 

عالقات ابناء عمومته.
لقـــد اصبـــح التنافس على 
كسب موطئ قدم في الصفوف 
االمامية لألســـرة بـــال ضوابط 
وبـــال مرجعيات مما خلق حالة 
من التنافس العلني بينهم على 
حســـاب وحدتهم وعلى حساب 
حتقيق الطموحات االصالحية 
والتنموية واصبح شغلهم االول 

ألبحاث ذوي االعاقة الذهنية« 
ومؤسسة طالل بن عبدالعزيز 
لتقدم الطفولة العربية )اجفند( 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة 
البابطني للشـــعر  عبدالعزيز 
العربـــي ومؤسســـة البترول 
الكويتية والصندوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصادية العربية 

ووزارة املواصالت.
وأوضح ان التكرمي سيشمل 
ايضـــا وزراء ووكالء التربية 
الشـــيخ  الســـابقني منذ عهد 
عبداهلل اجلابر الصباح رحمه 
اهلل واالمناء العامني السابقني 
الكويتية  الوطنيـــة  للجنـــة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 

الوطني  التحالـــف  أصـــدر 
الدميوقراطي بيانا حول االحداث 
السياسية االخيرة قال فيه: تابع 
التحالف الوطني الدميوقراطي ما 
شهدته الساحة احمللية السياسية 
احمللية خالل االسابيع االخيرة 
من حراك سياســـي ومطالبات 
بإصالحات جذرية قدمتها بعض 
الشخصيات والكتل السياسية 
والبرملانيـــة، وامـــام ذلك فإن 
التحالف يود ان يؤكد على جملة 

من احلقائق أهمها:
مع كل االحترام والتقدير لتلك 
الشخصيات والكتل السياسية 
ولألفكار التي تقدموا بها، إال أننا 
نعتقد ان محور االصالح السياسي 
اجلذري ال يكمن في تعديل بعض 
مواد الدستور او اعادة تشكيل 
الوزارة، او تغيير نهجها، اذ ان 
املطلوب قبل تبني هذه املطالبات 
اعـــادة ترتيب بيت احلكم الذي 
طغت عليه في السنوات االخيرة 
طموحات بعضها مشروع واآلخر 

ال ميلك اي شرعية.
وقد خلقت هذه االجواء حالة 

على حساب مستقبل البالد.
ان الدســـتور الكويتي حدد 
بصراحة ووضوح فـــي مادته 
الرابعـــة ان احلكـــم فـــي ذرية 
املغفور له الشيخ مبارك الصباح، 
وقد فعلت هذه املادة قبل اقرار 
الدستور، وطبقها احلكام الذين 
تلوا الشيخ مبارك ضمن اعراف 
عامة، وان اختلفت خصوصيات 
كل عهد، لكن هناك في في االسرة 
من يريد تطبيق سياسة الوثب 
باللجـــوء الـــى االســـتقطابات 
واالصطفافات وهو ما اوجد جوا 
ال يحتضن االصالح واالرتقاء بل 
ابقى هؤالء مشغولني بتسابقهم 
حتى خرج االمر عن اطار ذرية 
الشـــيخ مبارك فلجـــأ البعض 
اآلخر الى اســـلوب االستقطاب 
واالصطفاف وشراء الذمم حلجز 

موقع من النفوذ والتأثير.
اننـــا نرى فـــي التحالف ان 
تلك االجواء ال ميكن ان يترعرع 
فيها اصالح سياســـي او تنبت 
فيه تنمية شاملة. ان الدستور 
كان العنصـــر االساســـي فـــي 

احلفاظ علـــى وحدتنا وتعزيز 
قدرتنا علـــى مواجهة االوضاع 
العامة، لكننا نرى ان االســـرة 
احلاكمـــة مبا متثله من حضور 
دستوري وسياســـي مسؤولة 
عـــن تـــردي االدارة احلكومية 
وعجزها واستشـــراء الفســـاد، 
وأولى خطوات اخلروج من ذلك 
كما اسلفنا هي اعادة ترتيب بيت 
احلكم، ووضـــع آليات حتد من 
التنافس غير املشروع بني ابنائها 
حتى يتسنى للقيادة السياسية 
والفعاليات وقوى املجتمع املدني 
والسياسي املساهمة في عملية 

االصالح والتنمية.
اننا فـــي التحالف نحذر من 
التأخر في تنفيذ اصالحات بيت 
احلكم سيدخل الدولة في متاهات 
اشد ظلمة، وينقلنا الى مرحلة 
اشد خطرا على مستقبلها ويجعل 
من االصطفافات واالنقســـامات 
اعرافـــا يســـتمر فيهـــا متزيق 
الوحدة الوطنية وادوات تعطيل 
لإلصالحات السياسية والتنمية 

املنشودة.

العـــام للجنة  أعلن االمني 
الوطنيـــة الكويتيـــة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونيسكو( 
البعيجان امس  عبداللطيـــف 
ان اللجنة ستقيم حتت رعاية 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمد احتفالية في الـ 23 
من مارس اجلاري مبناسبة مرور 
50 عاما على انضمام الكويت الى 

منظمة الـ »يونيسكو«.
وذكر البعيجان لـ »كونا« انه 
سيتم في االحتفالية التي ستقام 
في مركز الدراســـات التجارية 
العامة للتعليم  التابع للهيئة 
التطبيقي في الشـــامية تكرمي 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
اللجنة ستكرم  ان  واضاف 
ايضـــا منظمـــة االمم املتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم الثقافـــة 
)يونيسكو( واملنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلوم 
واملنظمة االســـالمية للتربية 
والعلـــوم والثقافـــة ومكتب 
العربي لدول اخلليج  التربية 

العربية.
وقال انه سيتم كذلك تكرمي 
»جائزة الشـــيخ جابر االحمد 

ورؤساء مكتب الوفد الدائم لدى 
»يونيسكو« ونوابهم وسفراء 
الكويـــت في باريـــس اضافة 
الى مـــن تولـــوا ادارة جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لالبحاث 
العلمية والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الى جانب 
االمناء العامني للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
واشار الى ان قائمة التكرمي 
تضـــم كذلك اعضـــاء اللجنة 
الكويتيـــة للتربيـــة والعلوم 
والثقافة املشـــكلة من وزراء 
الســـابقني  التربيـــة  ووكالء 
واجلمعيـــة الكويتيـــة لتقدم 
العربيـــة وجامعة  الطفولـــة 
الكويت ووزارة التعليم العالي 

ووزارة االعالم.
اللجنة تضم  واوضـــح ان 
ايضا املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
ومعهد االبحاث ووزارة الشؤون 
االجتماعيـــة والعمل ووزارة 
اخلارجيـــة ووزارة التخطيط 
البحوث والدراســـات  ومركز 
الكويت  الكويتية ومؤسســـة 

للتقدم العلمي.
الكويت  ان  البعيجان  واكد 
الـــى  الدعـــوة  دأبـــت علـــى 
»االنفتاح على اآلخر« وان هذا 

النهج يتطابق مع رســـالة الـ 
»يونيسكو« على هذا الصعيد 
مبينا ان الكويت تلتزم حرفيا 
بهذه الرسالة منذ نشأتها وذلك 
من خالل مشاركتها في جميع 
احملافل الدولية السياسية منها 

او االقتصادية او الثقافية.
واشار الى ان الكويت ادت 
دورا بـــارزا في نشـــاطات الـ 
»يونيسكو« مبشـــاركتها مع 
دول املنطقة في بعض البرامج 
او تنظيم عدد منها وذلك منذ 
انضمامها الـــى املنظمة في الـ 
18 من نوفمبر عام 1960 حيث 
شـــكل اصالح التعليم واعداد 
االستراتيجية الوطنية للتعليم 

اهم مجالني للتعاون الثنائي.
واشاد بالتعاون والتنسيق 
القائمـــني بـــني دول مجلـــس 
التعاون اخلليجي فيما يتعلق 
الـ »يونيسكو« مثنيا  ببرامج 
على التشـــاور والتواصل مع 
املكتب االقليمـــي اخلاص بالـ 
»يونيسكو« في الدوحة لتنفيذ 

برامج املنظمة.
واكد حـــرص الكويت على 
احلوار بني احلضارات موضحا 
انه »توجه يسود املجتمع الدولي 
باعتباره قضية اساسية السيما 
ان حل النزاعات يستند الى فهم 

قيم اآلخر وثقافته«.

حّذر من االستقطابات واالصطفافات السياسية لعدد من أبناء األسرة

»مجموعة الـ 26« تحّذر من غياب الرؤية 
في االستفادة من النفط باعتباره من األصول الناضبة

أصدرت احلملة الوطنية ملواجهة استنزاف وتبديد ثروة 
البالد وترشيد استخدامها )مجموعة 26( بيانا أمس أكدت فيه 
ان املالية العامة في معظم دول العالم ترتكز في متويلها على 
الدخل من موارد دائمة، التي هي حصيلة نشاط اقتصادي 
حقيقي ودائم، أمـــا املالية العامة في الكويت فيتم متويلها 
مـــن ايرادات النفط، ذلك يعني ان الدولة تبيع أصال ناضبا 
وتصرف حصيلتـــه، ومع كل يوم ينقص حجم هذا األصل 
بنحو 2.3 مليون برميل، وفي كل ســـنة ينقص هذا األصل 

بنحو 840 مليون برميل.
وأضاف البيـــان ان معظم دول العالم تعتمد في متويل 
ماليتهـــا العامة على االيرادات غيـــر النفطية التي حتصل 
من نشـــاط اقتصادي دائم، وذلك يحقـــق التوازن التلقائي 
ما بني القدرة على التحصيـــل واالنفاق املجدي واملبرر اي 
ذلك الذي يولد او يســـاهم في توليد دخـــل بديل، اما بيع 
االصول الناضبة فانه يحتاج الى سلطات دستورية واعية 
ألن مشكلة غياب الرؤية في تعويضه لن تظهر على املدى 
القصير رغم كارثيتها على املدى املتوسط الى الطويل، وال 
يبدو ان الكويت بســـلطتيها التشريعية والتنفيذية تدرك 

خطورة نتائج غياب مثل هذا الوعي.
وذكر انه في حتليل جديد ألحداث املنطقة العربية اجلسام 
التي فاجأت اجلميع، هناك شبه اجماع على انها ثورة شباب 
غير منتم سياســـيا في معظمه، يجمعه قلق مشروع على 
مســـتقبله نتيجة غياب حصافة اجليـــل احلالي في تأمني 
ضرورات املستقبل لهم، والعامل املشترك بني الدول العربية 
التي جتتاحها حوادث العنف والتغيير هو اتســـاع قاعدة 
الهرم السكاني ضعف حجمها في العالم املتقدم، اي ان نسبة 
سكانها دون سن العمل تفوق الـ 40%، وما يفصل بني بعض 
الدول التي تبيع اصوال ناضبة، وتلك الدول التي دخلت نفق 
العنف في منطقتنا، هو بعض الوقت يطول او يقصر تبعا 
لرواج او كساد اسعار ذلك األصل وحجمه وحصافة او عدم 

حصافة التصرف في حصيلته.
وأشـــار البيان الى انه في الكويت التي مرت عشـــرون 
عاما ســـريعة على حتريرها تبلغ نسبة السكان الكويتيني 

دون سن الـ 22 سنة نحو 51% وهي رمبا اكثر قواعد مثلث 
السكان اتساعا في العالم، ونفقاتها العامة ارتفعت في اثنتي 
عشـــرة ســـنة من مصروفات عامة فعلية بنحو 4 مليارات 
دينار للسنة املالية 2000/1999 الى نحو 19 مليار دينار في 
تقديرات نفقات الســـنة املالية 2012/2011، اي ارتفعت الى 
خمســـة اضعاف تقريبا، ورغم كل التحذيرات التي تتلقاها 
الكويت من مؤسسات استشارية متخصصة محلية وخارجية 
ومن املعنيني من ابناء الوطن لوقف انتفاخ فقاعة النفقات 
العامة، ورغم النص فـــي قانون خطة التنمية وهو قانون 
موافق عليه باالجماع تقريبا على ضرورة عالج االختالالت 
الهيكلية من اجل توفير احلـــد األدنى من فرص العمل في 
املستقبل، اال ان غياب االلتزام والرؤية واحلصافة هو عنوان 

املرحلة احلالية.
وذكر البيان انه نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني في 
الكويت حتتاج الدولة الى خلق فرص عمل في الـ 15 ســـنة 
املقبلة تبلغ اكثر مما وفرته خالل 60 ســـنة ماضية، علما 
بـــأن حجم ما تبقى من اصل النفط اقل بكثير وتكلفة خلق 

كل فرصة عمل أعلى بكثير من قبل.
وفي ظل هذه احلقائق والتحذيرات تســـتمر، ولألسف، 
سياسة التنازالت والزيادات والهدر واالستنزاف التي فتح 
مزادها على مصراعيه هذه األيام وهي تؤكد سياسة االستحواذ 
على كل شيء على حساب املستقبل وهو ما يقتل كل منظومة 
القيم االيجابية الضرورية كحســـن حصافة التصرف في 
التخطيط املالي وربط املكافأة باجلهد واالبداع، والواقع ان 
تلك السياسات ترسل رســـالة عكسية ملن يتبنى مثل تلك 
القيم، ولعل األهم هو انها عملية زرع لقنبلة موقوتة تهدد 
بنســـف اســـتقرار وطن نحرص جميعا على سالمته، فهي 
قطعا ســـتزيد من تســـارع االقتطاع من اصل زائل، وذلك 
ســـيؤدي الى العجز عن مواجهة ضرورات األجيال القادمة 
مثل الوظيفة والتعليم والسكن والصحة الالئقة، وذلك عندما 
تصل املصروفات العامة الى 43 مليار دينار بعد 14 ســـنة 

تقريبا اذا ما استمر الصرف على املنوال احلالي.
واستذكر البيان النهج احلكيم خالل ارتفاع اسعار النفط في 

منتصف السبعينيات عندما مت استقطاع 10% من ايراد النفط 
لصالح األجيال املقبلة، وكيف استخدمت هذه االحتياطيات 
في ضمان حياة كرمية للكويتيني خالل فترة االحتالل الغاشم 

وكذلك لدفع جزء من كلفة التحرير.
وأضاف ان الغالبية العظمى من الناس تطمئن عندما تسلم 
امر قرارها الى النخبة السياســـية، فهذه الغالبية تفترض 
حســـن تقدير أولئك النخبة وحصافتهم ودراستهم لعاقبة 
األمور، وهي غير مالمـــة عندما متنحها تلك النخبة عطايا 
مجانية، فهم يفترضون انها قرارات محسوبة بدقة، اما احلقيقة 
فهي قرارات تدميرية غير محسوبة، وبالتالي فإن تفويض 
النـــاس وثقتهم قد تنقلب الى الضـــد عندما تبدأ ضرورات 
الناس بالتأثر السلبي احلاد، وهي حالة قادمة حتما، وال أحد 
يرغب في ان تدخل الكويت هذا النفق املظلم، مشيرا الى ان 
التصدي لهذه القرارات والسياسات اخلاطئة تقع مسؤوليتها 
على الســـلطات العامة من خالل القنوات الدستورية ولكن 
مسؤوليتنا الوطنية القاطعة هي في التنبيه الى خطورتها 
اجلســـيمة، وهو ما باشرت به هذه املجموعة منذ ما يقارب 
15 شهرا، حتذيرا من الهدر والفساد وتراجع التنمية، ولكن 
جاءت غالبية القرارات والتشريعات والتوجهات احلكومية 
والبرملانية على حد سواء، بعكس التوجهات املنشودة، األمر 

الذي يفاقم من قلقنا على مستقبل أجيالنا.
ولعل احدى اخلطوات املسؤولة والعملية للتصدي لهذا 
الواجب الوطني ضرورة تداعي الســـلطتني لتحديد جلسة 
خاصة ملجلس األمة لبحث ونقاش السياسة املالية احلالية 
للدولة وأثرها على مستقبل األجيال املقبلة واتخاذ االجراءات 

الالزمة للحفاظ على الثروة الوطنية.
واختتم البيان بالتأكيد على انه في حال التريث في اصدار 
هذا البيان الى وقت الحق نظرا للتحديات احمللية وللظروف 
االقليمية التي منر بها، ولكننا بدورنا جنزم بأن التحديات 
احلالية مهما كثرت فإن بالدنا احلبيبة قادرة بإذن اهلل على 
جتاوزهـــا ولكن أكثر ما يقلقنا هو ما يجري حاليا من هدر 
األموال وتبديد الثروة غير املبرر والذي نعتقد بحق انه هو 

املشكلة الكبرى التي ستواجهنا في املستقبل القريب.

شددت في بيانها على ضرورة تداعي السلطتين إلى جلسة خاصة لمناقشة السياسة المالية

وفد مجلس دعم العالقات 
الكويتية ـ العراقية وصل إلى البالد

  اسامة دياب
اجمع اعضاء مجلس دعم 
العالقات الكويتية ـ العراقية 
علـــى ان الشـــعبني العراقي 
والكويتي كانا ضحية النظام 
البائد، مشيرين الى ان زيارة 
الوفد للكويت تأتي تأكيدا على 
عمق العالقات التاريخية بني 
الكويت  الشعبني وملشـــاركة 
افراحهـــا بأعياد االســـتقالل 
والتحرير، وطي صفحة املاضي 

من اجل التطلع ملستقبل افضل 
بني الشعبني يقوم على مراعاة 
التدخل  حسن اجلوار، وعدم 
في الشؤون الداخلية والتعاون 

املشترك.
جدير بالذكر ان وفد مجلس 
الكويتية ـ  العالقـــات  دعـــم 
العراقية كان قد وصل الى البالد 
مساء امس وكان في استقباله 
السفير العراقي محمد حسني 
بحر العلـــوم، ومدير جمعية 

الصحافيـــني الزميـــل عدنان 
الراشد، ويضم الوفد كال من: 
فوزي ميرزا االتروشـــي ـ 
وكيل وزارة الثقافة، واعضاء 
مجلس النواب: جعفر عبدالواحد 
عبداجلبـــار، وعبدالعبـــاس 
محمود سالم، ود.سلمان محسن 
ســـلمان، اضافـــة الى عضو 
السابق مقداد  النواب  مجلس 
علي فرحان، وامني عام حزب 

الفيليه عبدالواحد الفيلي.

أكد التطلع لمستقبل أفضل بين البلدين

ضاري الفهد عن تسجيل قضية ضده: 
»ضربني وبكى وسبقني واشتكى«

قال رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد في بيان له حول حادثة االعتداء 
التي قام بها احد اخوة احملامي نواف ساري في ختام انشطة املوروث الشعبي ملزايني االبل: 
فوجئنا مبعلومات عن قيام احد االشخاص بتسجيل قضية ضدنا على سند من القول أنني 
قمت بتهديده على هامش نتائج مســـابقة مهرجان املوروث الشـــعبي ملزايني اإلبل والذي 
اعلن نتائجه أمس. وحقيقة الواقعة تتحصل أن املشتكي جاءت شكواه ردا على عدم فوزه 
في املســـابقة، وعلى اثر ذلك قام اشقاؤه صباح أمس بالتهجم بالسب والشتم على اعضاء 
جلنة التحكيم واتهامهم بالرشـــوة وعدم الذمة وحاولوا إفساد احلفل اخلتامي عن طريق 
التهجم على عريف احلفل وانزاله بالقوة من على املنصة والتهجم عليه عالنية امام اجلميع 
مـــن املواطنني وضيوف احلفل من دول مجلس التعاون اخلليجي بطريقة ال تنم عن روح 
املســـؤولية وفيها الكثير من الرعونة متجاهلني ان هذا املهرجان يقام حتت رعاية صاحب 
الســـمو االمير. واضاف الفهد: وما قيامهم بتســـجيل تلك القضية اال لشعورهم بفداحة ما 
ارتكبوه بحق الكويت اوال واملشاركني واعضاء جلنة التحكيم وغيرهم، وبعد علمهم بنية 
اعضاء جلنة التحكيم ومن تعرضوا للسب والشتم برفع قضية ضدهم، ونحن اذ نستغرب 
مثل هذا التصرف واالدعاء الباطل اال اننا في بلد مؤسســـات ومن له حق يســـتطيع اخذه 
بالقانون والقضاء. وقال الفهد »ضربني وبكى وسبقني واشتكى«، الفتا الى أن الذين تضرروا 
تقدموا برفع قضايا. وأشار الى ان اللجان املنظمة يعرفون بالتأكيد املعتدين الذين حاولوا 

تخريب مهرجان املوروث الشعبي.

)هاني الشمري(


