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اختيار سعد بن طفلة 
مستشارًا عن اخلليج 

العربي في املعهد العاملي 
للدميوقراطية 31 3017

صاحب السمو جمع النواب أطراف اخلالف في جلسة األربعاء املاضي على مأدبة غداء بدار سلوى

ميثاق صلح

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

شمل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد برعايته 
الكرمية لقاء الصلح الذي عقد »بدار س����لوى« ظهر أمس 
بني النواب املتخاصمني على خلفية أحداث جلسة مجلس 

األمة األربعاء املاضي.
مص����ادر نيابية أبلغ����ت »األنباء« ان اللق����اء انتهى 
باالتفاق على »ميثاق صلح« وطي صفحة اخلالف والبدء 
بصفح����ة جديدة من خالل التنازل عن القضايا املرفوعة 
من الطرفني بعضهم ضد بعض استجابة لطلب صاحب 

السمو األمير.
وأضافت املصادر ان اللقاء كان وديا، ودعوة صاحب 
السمو األمير للنواب هي دعوة الوالد البنائه حيث اتفق 
اجلمي����ع على عدم اث����ارة أي أمور تعك����ر صفو العالقة 
بني أبناء الوطن الواحد ونبذ كل خالف يؤدي الى ش����ق 
املجتمع، وأوضحت املصادر ان النائب د.جمعان احلربش 
حمل مسؤولية كل ما حدث الى النائب سيد حسني القالف 

حيث قال »انه يستفزنا بتصريحاته ويتهمنا بالتكفيريني 
ويتهمنا بانتمائنا الى القاعدة« حيث رد صاحب السمو 
األمير مخاطبا الق����الف: »ما يجوز تتهمهم بالتكفيريني« 
فقال الق����الف: اتعهد بعدم قول هذا املصطلح مرة اخرى 
او وصفهم بالتكفيريني، وأش����ارت املصادر ذاتها الى ان 
النائب عدنان املط����وع قال، نحن نطالب بالدميوقراطية 
واحلري����ة وان نقول ما نريد »وما احد مينعنا« حيث رد 
صاحب السمو األمير قائال: »ما أحد يقدر مينعك وإذا ما 
قلتوا رأيكم في البرملان وين تتكلمون؟!«. وقالت املصادر 
النيابية ان صاحب السمو األمير حتدث عن االستجواب 
وتوقيت تقدميه بأنه ليس مناسبا فرد النواب: »لو نعلم 
ان سموك ستتناول هذا املوضوع لكنا تراجعنا عنه وما 
كنا قدمناه« وش����ددت املصادر عل����ى ان اللقاء كان راقيا 
وتعهد فيه النواب جميعا بأن يكون هذا اللقاء ميثاقا بأال 
ميس بعضهم البعض عبر اإلعالم واملسجات للحفاظ على 
الوحدة الوطنية، حيث أكد النواب التزامهم بهذا امليثاق 

وأال يصدر منهم أي كالم ميس الطوائف.

عدنان املطوع وسالم النمالن .. طاح احلطب

محليات
05املرشد نائباً لرئيس محكمة التمييز والشراح رئيساً لـ»االستئناف« وبوهندي نائباً

قطر وصناعة املستقبل..
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقود 

التنمية الشاملة إلقامة مجتمع قطري 
متوازن ودستور دائم

بنود امليثاق
٭ التنازل الفوري عن جميع الدعاوى القضائية 

املرفوعة من النواب بعضهم ضد بعض.
٭ العمل على تغليب مصلحة الكويت والشعب 

الكويتي بعيدا عن الطائفية، واحلرص على الوحدة 
الوطنية.

٭ التوقف عن إطالق التصريحات املستفزة التي 
تثير النعرات الطائفية أو القبلية داخل وخارج 

املجلس.
٭ عدم استخدام الكلمات والعبارات التي يعتبرها 

اآلخر مسيئة له.

صاحب السمو األمير جمع شمل املتخاصمني في دار سلوى

التفاصيل ص9 ٭


