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ال ش���ك أننا في الكويت نعاني 
األمرين حتت وطأة التردي وانتشار 
للفس���اد في معظم مناحي الدولة 
الى حالة مس���تحكمة  وحتولهما 
تواج���ه كل الكويتيني، وال أعتقد 
أن هن���اك من يكاب���ر وينكر هذه 
احلال���ة، واليوم فإنني س���أقوم 
بعرض سريع ألهم فصول ولوج 
هذا الفساد وبعضا من أهم أسباب 
انتشاره في معظم وزارات وزوايا 
العزي���ز وبات يؤرق  الوطن  هذا 
ويزعج أهله الك���رام. وبادئ ذي 
بدء فإن هذا الدخول للفس���اد لم 
يكن وليد أو نتاج اليوم أو األمس 
القريب بل وال املتوسط )أي عشر 
سنوات مضت( ولكنها حالة بدأت 
أول فصولها منذ ثمانية أو تسعة 
عشر عاما وحتديدا في العام 92 بعد 
أن اكتسح ممثلو األحزاب والتيارات 
السياسية لتلك االنتخابات حتت 
شعار احملاسبة عن أسباب سقوط 
الكويت بتلك السرعة بيد الطاغية 
وتشكيل جلنة للتحقيق بهذا األمر 

حملاسبة املسؤولني.
إال أنهم ومبجرد إعالن النتائج 
حتولت جلنة التحقيق إلى جلنة 
تقصي وضاع تقريرها.. وبدال منها 
طلعت علينا أول حكومة شعبية في 
الكويت فطل علينا الفساد معها بكل 
صوره وأشكاله، الذي أعتقد جازما 
بأنه ما كان ليكون بهذه الصورة 
البش���عة ل���وال دخ���ول التيارات 
واألح���زاب السياس���ية للحكومة 
على ذاك النطاق الواسع عبر ست 
وزارات ما شكل أكثر من ثلث مقاعد 
مجلس ال���وزراء ما جعل التفاؤل 
يسود إبان تلك الفترة بني أوساط 
النخب بالكويت بل اننا سمعنا وإلى 
فترة الحقة وملدة طويلة عن أقوى 
حكومة مرت على الكويت..وما شابه 
من أوصاف متجيدية لم يكن لها ما 
يسندها أو يؤكدها على أرض الواقع 
العملي بل على العكس متاما فقد 
كانت املؤشرات كلها تناقض هذه 
اآلمال واألماني منها على س���بيل 
املث���ال ال احلصر دخول الفس���اد 
واحملسوبية على نطاق واسع في 
تلك ال���وزارات التي توالها ممثلو 
األحزاب والتيارات السياسية على 
وجه اخلصوص الذين جاءوا على 
حصان االستقاللية باتخاذ القرار 

في وزاراتهم على اعتبار أنهم رجال 
دولة وليس���وا موظفني كبارا، ما 
فتح أكثر تل���ك الوزارات للتعامل 
معها كم���زارع ألحزابهم فتوغلت 
احملس���وبية باقتدار على حساب 
احلق وحق���وق العاملني في تلك 
الوزارات، مع أن هذه االستقاللية 
منحت إلح���داث القفزات في هذه 
الوزارات وخدماتها لإلمام، ولكنها 
حتولت لقفزات للخلف..ومن ثم 
صار ه���ذا النهج نهج���ا يحتذى 
بالوزارات األخ���رى حتى تعالى 
املثل الكويتي الشهير ليعانق عنان 
السماء »من صادها عشا عياله« الذي 
صار عنوانا بارزا لتلك املرحلة وما 
أعقبها ولألسف الشديد وال حول 

وال قوة إال باهلل.
املمارسات  وهذا الوضع وهذه 
أدت إلى أمرين رئيسيني األول هو 
توريثهم خليبة أمل كبيرة لشريحة 
واسعة من جمهور الناخبني الذين 
تساموا على مصاحلهم الشخصية 
من أج���ل حتقيق املصلحة العامة 
للوطن إال أنهم صدموا وجعلوهم 
يتحولون لغير مبالني باملصلحة 
العامة ومهتمني مبصاحلهم الذاتية، 
وسمعت أحدهم يقول أنا مسؤول 
عن حتقيق مصلحتي أما الكويت 
فلها رب يحقق مصاحلها ما أفسد 
الرأي العام وأس���اء للوعي لديه، 
إل���ى تراجع  الثاني أدى  واألم���ر 
وتواري س���يادة القانون وحتول 
»لطوفة هبيطة« وما عادت تسند 
أصحاب احلقوق وال يستطيعون 

االعتماد عليه.
وعل���ى املدى املتوس���ط وإزاء 
ما يش���به الفراغ أخ���ذ الكثير من 
املواطنني وأصحاب احلقوق يبحثون 
ع���ن انتماءاتهم القبلية والعرقية 
والطائفية ليحتموا فيها ويستندوا 
اليها بعد أن ضعفت سيادة القانون 
القانونية  لكي ال تنتهك حقوقهم 
جراء ما أحدثته تلك الهجمة احلزبية 
على احلقوق فوجدنا الكثيرين منهم 
يرفعون قضايا باحملاكم إلضافة لقب 
جديد لم يكن موجودا بأس���مائهم 
الرسمية  املدونة في املس���تندات 
ليؤكدوا انتماءهم القبلي أو العرقي 
أو الطائف���ي )وه���ي قضايا تقدر 
باآلالف حتى انها باتت عبئا ثقيال 
على محاكم الوطن( وهذا الوضع 

أحدث حالة مقيتة من االصطفاف 
القبلي والطائفي الذي صرنا نراه 
الكويتي، ومبا  بوضوح بالشارع 
أن أكثر الن���واب في مجلس األمة 
يسوسهم الشارع وال يسوسونه فقد 
وجدنا أكثر جتليات هذا االصطفاف 
في قاعة عبداهلل السالم عبر صور 
متكررة لهذا االصطفاف املقيت الذي 
الواحد ألقسام..وال  قسم املجتمع 

حول وال قوة إال باهلل.
وتوس���عت دائرة الفساد أكثر 
وأكثر بالتقادم ومرور الدولة بحالة 
اجلمود باألعوام ما بني 2000و2005 
)تقريبا( حتى وجدنا ميزانية لدعم 
وتعزيز ميزانية العالج باخلارج 
قدرها نصف مليار دينار لدفع نفقات 
عالج ملواطن���ني أكثرهم تقرر لهم 
السفر للعالج باخلارج مع خمسة 
وس���تة مرافقني بعيدا عن اللجان 

الطبية املختصة..!
عبر كشوف يقدمها هذا النائب 
أو ذاك ممن هم موجودون اآلن أو 
ما ميثلون امتدادا لهم ويطالبون 
باإلصالح، بل وتوقفت التنمية منذ 
أتت أقوى حكومة بتاريخ الكويت 
البعض(.. وبتنا نعتمد  )بحسب 
على البنى التحتية املوجودة من 
مرحلة ما قبل الغزو من كهرباء وماء 
وصحة ومطار.. حتى وصلنا ألن 
الكهرباء  نهدد ككويتيني بانقطاع 
عنا بالصيف بالرغم من أننا نسدد 

وبانتظام الفواتير.
ووصل مريضنا لعدم حصوله 
على سرير في غرفة خاصة ولتأجيل 
عمليته اجلراحية ألش���هر بسبب 
الضغط.. بل انن���ا كدولة منذ 92 
لم تكن لدينا خطة ال س���نوية وال 
خمس���ية وال غيره، وكل ما لدينا 
برنامج يفرضه الدس���تور تقدمه 
احلكومة ملجل���س األمة بداية كل 
فصل تشريعي متضمن مجموعة 
أمنيات وآمال يتكرر بتكرار املناسبة 
حتى أتى الوزير السابق د إسماعيل 
الشطي ممثل »حدس« بإلغاء وزارة 
التخطيط.. ورأينا عمليات التالعب 
الكبرى مثل الداو ومشروع املصفاة 
التي قس���مت لعش���رات  الرابعة 
املناقصات ليستطيع ان يأكل منها 
الفاسدين.. وغيرها  أكبر قدر من 
الكثير والكثير من مظاهر وصور 
الفس���اد القبيحة والتردي املزعج 

الذي ال يؤدي، في حال استمر إال 
للمزيد من الفساد والتردي.

والغريب أنه وعلى الرغم من كل 
هذا الفساد وصوره بل وبراويزه 
وش���هرته التي بلغ���ت اآلفاق لم 
يقل أحد من السادة النواب الذين 
يطالب���ون باإلصالح اآلن ش���يئا 
عن عدم التع���اون مع احلكومات 
املتعاقبة ولم نسمع أن أحدا يريد أن 
يستجوب أو يلوح حتى باستجواب 
رئيس الوزراء... ولم نسمع أن أحدا 
سيذهب أو يهدد بالذهاب للشارع 
وما ش���ابهه من دعوات، ما شكل 
صورة إضافية من صور الفس���اد 
املزع���ج لرقابة مجلس األمة..هذه 
حملة سريعة وعابرة ملسيرة الفساد 

والتردي وبعض من صوره.
وهذه املس���يرة لم يكن س���مو 
رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد حاضرا أو مش���اركا 
أو شاهدا عليها إال أنه جاء ليصلح 
ما أفسده الدهر واألحزاب والتيارات 
السياس���ية وبعض النواب الذين 
كانوا حاضرين عليه ومش���اركني 
في فاعلية فيه واستفادوا وأفادوا 
أتباعهم ومحاسبيهم منه، وشهودا 

عليه.
بي���د أنهم وعندما جاء س���مو 
الرئيس بالعام 2006 يريد أن يبدأ 
في عملية اإلصالح قالوا بالبداية 
انه إصالح���ي ورجل دولة وكالوا 
ل���ه املديح الذي لم يكن له موجب 

أو مبرر آنذاك ألنه وببس���اطة ال 
يزال في بداية املش���وار ولم تكن 
لديه خطة وال برنامج عمل واضح 
املعالم وكل ما لديه هو مجموعة 
من األمان���ي واآلمال وعمل دءوب 
لتشخيص وحتديد مكامن الفساد 
واخللل ومع ذلك كالوا له املديح على 
أمل أن يراعيهم ويراعي مصاحلهم، 
إال أنه ومبج���رد ما ان بدأ ببعض 
اخلط���وات اإلصالحية التي منها: 
وقف التعديات على أمالك الدولة 
وتنظيم عملي���ة العالج باخلارج 
وإلغ���اء الداو واملصف���اة الرابعة 
وإقصاء حدس ع���ن وزارة النفط 
ووضع خطة شاملة للتنمية والبدء 

بتنفيذها.
)وكل ه���ذا وغي���ره ليس هو 
اإلصالح املنشود ولكنها خطوات 
ال شك أنها كبيرة على الطريق...(، 
وم���ع ذلك وجدنا ه���ذه الهجمات 
غير املسبوقة في تاريخ جتربتنا 
الدميوقراطية على مر العقود حتى 
رأينا االستجوابات توجه لرئيس 
الوزراء باجلملة وعن أمور تدخل 
ضمن اختصاص الوزراء املعنيني 
فيها بتج���اوز ممجوج ملقتضيات 
الدستور واملذكرة التفسيرية بل إنهم 
يريدون منع احلكومة من ممارسة 
حقها الدستوري باللجوء للمحكمة 
الدس���تورية واعتبروا ممارستها 
حلقها الدستوري تفريغا للدستور 
مش���كلني بذلك صورة جديدة من 
صور الفساد القبيح بل صورتني، 
األولى بتنصيب أنفسهم مفسرين 
للدستور بخالف اجلهة التي عينها 
الدستور وهي احملكمة الدستورية، 
والثانية ه���ي رفع الڤيتو الذي ال 
وجود له بالدستور ومنع احلكومة 
من ممارس���ة حقوقها الدستورية 
الدس���تور.. وحتول  التي رسمها 
رجل اإلصالح ورجل الدولة وفي 
بحر س���نتني أو ثالث الى ضعيف 
وليست لديه املقدرة ويجب عليه 

الرحيل!
واحلقيقة التي يجب أن يدركها 
أهل الكوي���ت جميعا هي أن هذه 
الهجمة التي ميارسها بعض السادة 
أعضاء مجلس األمة والتي تدعو 
لرحيل سمو الشيخ ناصر احملمد 
عن رئاسة الوزراء ال تأتي لرغبة 
في اإلصالح أو سعيا وراء حتقيقه 

بل على العك���س متاما فهي تأتي 
في إطار صورة جديدة من صور 
الفساد الكريهة، ولتأكيد ما أرمي 
اليه فهاهي مطالباتهم وشعاراتهم 
املضللة غي���ر املنطقية واملخالفة 
للدستور التي احتجوا بها باألمس 
جميعها تتحقق مبناس���بة أفراح 
الكويت من سحب طلب التفسير 
إلى س���حب الدع���اوى والقضايا 
املرفوعة من اإلدع���اء العام ومن 
القضايا  وزارة اإلعالم بل وحتى 
التي رفعها سمو الرئيس بصفته 
الشخصية ومع ذلك فهاهم مازالوا 

يطالبون برحيل سموه.
وهنا يكمن السؤال البارز ملاذا 
هذا اإلصرار على رحيله؟ والبحث 
بني الفينة واألخ���رى عن قضايا 
ومواضيع جديدة؟ وهذا ما سأقوم 
باإلجابة عنه، وواقع األمر أن هذا 
اإلصرار يأتي لسببني رئيسيني، 
األول هو عاجل ومقتضى ضرورة 
قصوى ألش���خاصهم ومصاحلهم 
أنهم متضررون  االنتخابية وهو 
من عملي���ات اإلصالح التي يقوم 
بها سمو الرئيس وبات كثير من 
ناخبيهم يضغطون عليهم ألنهم 
اعتادوا السفر على حساب الدولة 
حتت بند الع���الج باخلارج.. فمر 
عليهم صيفان واألمور ال تس���ير 
لالنفراج بل تس���ير من سيء إلى 
األس���وأ بعد تلك الفترة الذهبية 
التي ترعرعوا وس���منوا وسمنت 
شعبيتهم فيها حتى التخمة وهي 
الفترة السوداء من عمر الفساد التي 
أشرت لها سابقا وقس عليها في 
أكثر الوزارات التي تقدم خدمات 
للمواطنني، أي ان استمرار إصالحات 
إلى  الرئيس إن تواصلت  س���مو 
الدولة  انتخابات 2013، فستنجز 
ج���زءا مهم���ا من خط���ة التنمية 
الى انحسار شعبيتهم  وسيؤدي 
وس���يقضي على هامش كبير من 
مساحة انتقاد أداء احلكومة أثناء 
الندوات االنتخابية عندما تتحقق 
بعض االجنازات التي سيلمس���ها 
املواطن وبالتالي س���ينتهي بهم 
األمر للخسارة في هذه االنتخابات، 
فنجاحهم يعتمد في أكثر األحيان 
على بؤر الفساد التي يقتات البعض 
عليها من جهة ومن جهة أخرى لن 
ترحمهم تلك الشريحة من الناخبني 

الذين يحرصون على مصاحلهم 
الشخصية...وال حول وال قوة إال 

باهلل.
أما السبب الثاني فهو آجل أو 
مرحلي..فهم عندما يتمكنون من 
خلع رئيس الوزراء فإن هذا فيه 
رس����الة واضحة لرئيس الوزراء 
املقبل بضرورة اخلضوع واخلنوع 
إلرادتهم، وهذا لن يكون إال على 
حس����اب الكويت وأه����ل الكويت 
ومس����تقبلهم ليتمكنوا من فتح 
أبواب الفساد التي أغلقت أو التي 
في طريقه����ا لإلغالق ونعود من 
جديد جلولة جديدة من جوالت 
الفس����اد ألنه )الرئي����س املقبل( 
س����يكون مضطرا ألن يرضيهم، 
وإرضاؤهم لن يتأت����ى إال بفتح 
له����م ولناخبيهم  الدولة  خزائن 
وعلى حساب الكويت وأهل الكويت 

واإلصالح املنشود.
وتأسيسا على ما تقدم فإنني 
أضرع للباري عز وجل بأن يفتح 
بص����ر وبصيرة الكويتيني الذين 
أدرك رغبته����م اجلامحة وآمالهم 
الكبار لتحقيق اإلصالح والقضاء 
على الت����ردي والقفز بهذا الوطن 
آلفاق التقدم واالزدهار والرقي..
بأن يدركوا ما وراء هذه الدعوات 
الرحيل والذهاب  الغريبة مث����ل 
للش����ارع، وأن يتصدوا لها ليس 
بالصم����ت وع����دم املب����االة فقط 
ولكن بعالي الصوت، ويجب أن 
يسمعوهم استنكارهم ملثل هذه 
الدعوات، فسمو الرئيس جاء منذ 
ست سنوات ويقولون له ارحل 
فماذا نقول نحن كمواطنني ملن هو 
موجود منذ عشر وعشرين وثالثني 
سنة؟ ولم نر إال الفساد والتردي 
يكبر وتتسع دائرته أمام أعينهم 
ويشاركون فيه في أكثر األحيان 
ولم يطالب����وا آنذاك برحيل أحد، 
ولم يهددوا بالذهاب للشارع مثل 
اليوم...؟ أليس حريا بهم أال يطلقوا 
مثل هذه الدعوات اآلن بعد أن بدأنا 
نشاهد بعض اخلطوات اإلصالحية 
التي بدأنا كمواطنني نلمسها؟ أليس 
أجدى وأحرى بهم أن يبادروا هم 
بالرحيل وال يكونوا حجر عثرة 
في طريق خطوات اإلصالح التي 

بدأها سمو الرئيس؟!
Aljaser_b@hotmail.com

الفساد والتردي.. 
الدخول والمواجهة

بقلم: باسل الجاسر

يعقوب الصانع

عبدالوهاب النقي

»أمن الكويت أواًل« ترفض الخروج للشارع وزعزعة االستقرار
قبل بع����ض املجاميع فهو مطلب 
غير سليم من الناحية الدستورية، 
ويعتبر مخالفة صريحة للدستور 
كون أن تعيني رئيس الوزراء هو 
حق أصيل لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وفقا للمادة 
56 من الدستور، فال يجوز اخلروج 
بالشارع بحجة التعبير عن الرأي 
مبطلب يتعارض مع الدس����تور، 
فضال عن وجود مؤسسة برملانية 
متلك أدوات دس����تورية حملاسبة 
السلطة التنفيذية«. وأشار الصانع 
إلى أن »الشارع ليس املكان املناسب 
إلسقاط حكومة ورئيسها، خاصة 
أننا في الكويت نتمتع بدميوقراطية 
حقيقية يحكمها دستور وقوانني 
فال داعي للخروج بالشارع لتحقيق 
مطالب تتنافى مع الدستور وحق 
األمير في اختيار رئيس وزرائه«، 
مؤكدا أن »على نواب مجلس األمة 
مسؤوليات بدعم تطبيق الدستور، 
وال يجوز السكوت من بعضهم في 
ظروف نرى البعض منهم يدوس 
على الدستور ملصالح شخصية، 
فمن يريد أي مطالب جديدة فعليه 
أن يطالب بها من خالل القنوات 
الدس����تورية املتمثل����ة في قاعة 

عبداهلل السالم«.

أصيل له فال يجوز التعدي على 
هذا احلق«.

احترام القوانين

من جانبه، أكد احملامي يعقوب 
أو  الصان����ع أن »أي تظاه����رات 
جتمعات البد أن حتصل على إذن 
من قبل اجلهات املعنية كي حتصل 
على صفة شرعية«، مبينا أن »دور 
اجلهات األمنية هو منح املوافقة 
من عدمها حس����ب ما يتوافق مع 
القانون، السيما أن هناك مرسوما 
رقم 2001/12 أقر من قبل مجلس 
األمة باإلجماع ويتضمن عقوبات 
منها على سبيل املثال في حال مت 
اعتداء على رجال األمن أو تعطيل 
مهامهم تصل عقوبة هذا التعدي إلى 
خمس سنوات سجن«، موضحا أنه 
»إذا كان طلب التظاهرات مشروعة 
فيمكن للجهات املعنية أن توافق 
عليها بش����رط االلتزام بقواعدها 
القانونية«. وأوضح الصانع أن »من 
األمور الصحية في مسألة التعبير 
عن الرأي البد أن تكون املطالب وفقا 
ملا يتوافق مع الدستور وال تتنافى 
مع العرف الع����ام، وفيما يتعلق 
مبطلب إس����قاط رئيس احلكومة 
واستبدالها بحكومة شعبية من 

كفله الدستور بتشكيل مجلس األمة 
فمنذ متى تلجأ األسر الكويتية إلى 
الشارع مبا يهدد األمن الوطني كما 
تعاني بعض الدول الشقيقة ومن 
هنا البد لإلشارة إلى أهم أحداث 
الس����احة الكويتية التي ال حتمل 
بني طياتها إال ما يؤجج الش����ارع 
الكويتي ويحرضه على احلكومة 
من خالل األطر غير الدس����تورية 
السادس����ة  امل����ادة  وبن����اء على 
واخلمسني من الدستور الكويتي 
فإن تعيني رئيس الوزراء هو حق 
أصيل لصاحب السمو األمير كما 
أن إعفاءه ع����ن منصبه هو حق 

خاصة في ظل املرحلة املفصلية 
الصعبة التي متر بها دول اجلوار 
وما يصاحبه����ا من مظاهر عنف 

وسفك للدماء«. 
ف����ي املؤمتر  املوي����ل  وق����ال 
الصحافي الذي عقده مس����اء أول 
من أمس في ديوان احملامي يعقوب 
الصان����ع »نحن في احلملة نقوم 
بتقدمي مبادرة وطنية وقائية مما 
يحدق بنا ويشكل خطرا محتمال 
تستغله بعض األطراف املسيسة 
التي تسعى لزعزعة أمن الوطن 
وشق وحدة الصف مستغلة حرية 
الرأي والتعبير استغالال يطعن 
في أمن الوطن واس����تقراره ومن 
هنا اجتمع شمل األسر الكويتية 
وتكاتف����ت معلنة والءه����ا التام 
لصاحب الس����مو األمير وس����مو 
ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، 
مصرحة بأن رغبة صاحب السمو 
األمير هي التي ستطبق وسيعلن 

لها السمع والطاعة«.
وبني املويل أن »األسرة الكويتية 
واجهت االحتالل قبل عشرين عاما 
وها هي اليوم تواجه الصراعات 
الداخلية وتنبذ كل ما ميس ثوابتها 
الوطنية ويهيج الش����ارع مبا ال 
يتوافق مع املبدأ الدميوقراطي الذي 

أعلنت عدد من األسر الكويتية 
انطالق حملة وطنية حتت مسمى 
»أمن الكويت أوال« مبناسبة ذكرى 
مرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير و5 أعوام على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم السيما 
أن انطالقها جاء من باب الشعور 
واإلحساس باملسؤولية الوطنية 
جتاه أمن واستقرار الكويت، خاصة 
في تلك الظروف احلساسة التي 

متر بها البلدان العربية. 
وقال رئيس حملة »أمن الكويت 
أوال« مس����لم املويل إن »انطالق 
احلملة جاء من باب املس����ؤولية 
الوطني����ة واحلرص عل����ى أمن 
واستقرار الكويت كون هذا األمر 
ليس حديث الساعة فحسب بينما 
هو محور جمي����ع األحداث وهو 
ه����دف كل ش����خص يعيش على 
الطيبة س����واء كان  هذه األرض 
مواطنا أو مقيما أو س����ائحا ومن 
منطلق الفطرة اإلنسانية الباحثة 
عن األمن واألمان أوال وإحساس 
ال����والء والوفاء للوط����ن ثانيا، 
جاءت فكرة تشكيل حملة وطنية 
يعكس شعارها أهم هدف لها أال 
وهو حتقيق األمن واالس����تقرار، 

النقي حصد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمورحملة أطلقتها مجموعة من األسر الكويتية التي ال تنتمي ألي تيار سياسي

أهداف حملة »أمن الكويت أواًل« 
 السمع والطاعة لولي األمر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في كل ما يراه في 
مصلحة الوطن واملواطنني وال يجوز التطاول 
الت���ي كفلها  عل���ى صالحيات���ه وخيارات���ه 

الدستور.
نرف��ض رفض��ا قاطع��ا الض��رب بالوحدة 

الوطنية.
تش���كلت احلملة من نواة املجتمع، وهي 
األس���رة، وبالتالي ه���ي ال تنتمي ألي تيار أو 
تكت���ل أو فكر أو رأي سياس���ي، وتتحرك من 
منطلق املسؤولية الوطنية، وتضم جميع أطياف 
املجتمع دون تفرق���ة، وترفض أي عبث بأمن 

واستقرار الكويت.
 أي نشاط للحملة لن يتم إال عن طريق األطر 
القانونية والش��رعية، ونرفض أي نشاط يحدث 

في املجتمع الكويتي خارج نطاق القانون.
 املطالبة بتفعيل القوانني وتطبيقها على 
اجلميع مع تشديد العقوبات على كل من تسول 
له نفس���ه العبث بأمن الوطن بأي ش���كل من 

األشكال.

 تعزيز مفاهيم القيمة اإليجابية املتمثلة في 
احلب والوالء واالنتماء للكويت لدى األسرة الكويتية 
خاصة النشء، والسعي نحو توظيف هذه املفاهيم 

خلدمة الوطن وترجمتها ألفعال إيجابية.
 دع���م األمن مبفهومه الش���امل من حيث 
)األمن السياس���ي، واألمن االجتماعي، واألمن 
االقتصادي، واألمن البيئي.. وغيرها بهدف دفع 

عجلة التنمية املرتقبة.
 دعم استقاللية السلطة القضائية واإلشادة 
بعدالتها كونها الضمان األساس��ي لتحقيق األمن 
عبر س��يادة القانون ونرفض التشكيك بقضائنا 
النزيه والتدخل في شؤونه أو مناقشة أي قضية 

منظورة أمامه.
 الدعوة إلى الرق���ي في احلوار، واحترام 
اآلراء األخرى، وترحب بحرية التعبير املسؤولة، 
واحلملة تترفع عن جميع اإلساءات التي تتعرض 

لها.
 القيام مبشاريع ش��بابية مستقبلية تخدم 
الوطن في ش��تى املجاالت عبر استغالل الطاقات 

واملواهب الشبابية.

أعلنت اللجنة املنظمة جلائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر 
عن فوز احلاج عبدالوهاب النقي بجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل 
التمر والتي أقيمت في دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة، حيث 
مت اعتماد هذه اجلائزة )النتيجة( سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وزي���ر التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس امناء اجلائزة وذلك 
للدورة الثالثة للعام 2011، حيث تعتبر هذه اجلائزة من اكبر اجلوائز 
الدولية التي تهتم وتختص باألساليب العلمية واالقتصادية لزراعة 

وانتاج وجودة النخيل على مستوى العالم.
وبهذه املناسبة اعرب النقي عن عميق شكره وامتنانه للقائمني 
على هذه اجلائزة وعلى رأسهم سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، 
كما اكد على ان نيل هذه اجلائزة الدولية فرصة ممتازة لكي نوضح 
اهمية زراعة النخيل وجودته في الكويت ويضع الكويت محل تقدير 

واهتمام دولي كبير من املختصني في النخيل.
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