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خالل حفل تكرمي أقامه بادي الدوسري بديوانه مساء أول من أمس

الطبطبائي: على الناخبني اختيار نوابهم بعيدًا عن القبلية والطائفية 
واحلرص على وصول من يقف بوجه الفساد

للقبلية، واضاف: نشيد بنواب 
املعارضة الشرفاء الذين دافعوا 
عن االموال العامة ومكتس���بات 
املواطنني ووقفوا بجانب احلق 
بوجه الفساد. وفي نهاية احلفل، 
الدوس���ري بتكرمي  قام د.بادي 
احلضور من خالل توزيع الدروع 

التكرميية.

اجلميع ف���ي دفع عجلة التنمية 
لالمام ألننا منذ سنوات لم نلمس 
شيئا على ارض الواقع وان يكون 
هناك تطبيق للقانون على اجلميع 

من دون استثناء.
وقال فهيد الهيلم ان اختيار 
النواب الي���وم يكون على مبدأ 
فزعة الكوي���ت ال للطائفية وال 

حتد من ظاهرة الفساد.
ثم حتدث فهد بن جامع قائال: 
نتمنى للحكومة اجلديدة التوفيق 
في املرحلة املقبلة وان يعم السالم 
في ديرتنا حت���ت مظلة اميرنا 

وولي عهده االمني.
من جهته، قال النائب السابق 
العجمي: يجب ان يسهم  مهدي 

االنتخابات حت���ى تكون لدينا 
انتخابات نزيه���ة، واضاف ان 
قضية البدون يجب ان حتل من 
جذورها وبأسرع وقت، مشددا 
على ضرورة االهتمام بالتعليم 
ألنه ثمرة املستقبل، ولدينا امل 
بع���د اهلل في الن���واب القادمني 
باالهتمام بتطبيق القوانني التي 

التي توقفت منذ سنوات.
م���ن جانب���ه، ق���ال د.بادي 
الدوس���ري انه عل���ى احلكومة 
اجلدي���دة ان تض���ع باعتبارها 
الكثير والعديد من االمور منها 
تطبيق قانون املرئي واملسموع 
على االعالم بشكل عام وان تكون 
هناك هيئة مستقلة تشرف على 

عملي���ة اختيار النواب يجب ان 
تكون بعيدة ع���ن االنتماء الى 
قبلية او طائفية، لكن يجب ان 
يتم اختيار من ميثلنا داخل قبة 
البرملان والذي يحافظ على االموال 
العام���ة ويقف بوجه الفس���اد، 
واضاف: نتطلع الى حكومة جديدة 
ومنهج جديد لدفع عجلة التنمية 

الدوسري حفل  أقام د.بادي 
عش���اء بديوانه في الصباحية 
مس���اء اول من امس على شرف 
»النواب االح���رار« حضره عدد 
من النواب السابقني وجمع من 

املواطنني.
النائب  ق���ال  وخالل احلفل، 
الس���ابق د.وليد الطبطبائي ان 
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للمشكلة بعيدا عن استخدام 
العن���ف، وبعيدا عن اي طرح 

طائفي وامني.
الرش���يدي ان  واض���اف 
استخدام االسلوب االمني ليس 
حال بل زيادة حجم املش���كلة 
الدولية  فلنتذك���ر االتفاقيات 
الت���ي وقعت عليه���ا الكويت 
وصدرت بقانون من املجلس 
واحلكومة وكفى تخبطا، وان 
تعس���ف الداخلية مع البدون 
القسوة  معيب، واس���تخدام 
والغازات ضدهم ال انس���اني، 
وتفرغ الوزارة لالعتداء عليهم 
بدال من القيام بدورها األساسي 
بتجنيس���هم عب���ث، ودخول 
منازلهم بحج���ة مطاردة من 
خرجوا للمطالب���ة بحقوقهم 
اكبر خطأ، فهذا اعتداء صارخ 
يجب محاسبة من ارتكبه فهو 
اساء للكويت قبل ان يسيء الى 

حرمة املنازل.
الى ان  الرش���يدي  واشار 
البدون اضطروا الستخدام حقهم 
في التجمع السلمي لشعورهم 
باخلذالن من قبل الس���لطتني 
بعد مماطلة احلكومة في الوفاء 
مبا وعدت به، متس���ائال: اين 
الوعود التي قطعتها احلكومة 
امام جلنة البدون بأنها ستصدر 

الذي يتعارض بش����كل صارخ 
م����ع األج����واء الدميوقراطي����ة 
واحلرية التي تعيشها الكويت 

هذه األيام.
وأكد د.الدوسري أن الكويت 
بلد ح����ر ودميوقراطي ويجب 
ان مين����ح أيض����ا مل����ن يعيش 
في ه����ذا الوطن مس����احة من 
احلرية للتعبير عن قضاياهم 
التي قد تكشف خلال في األداء 
احلكومي جت����اه من يقيم على 
ارض هذا الوطن العزيز، مؤكدا 
أن تصريح����ات رئيس اللجنة 
املركزية واضحة بش����أن هذه 
الفئة من املجتمع الكويتي التي 
تعرضت ألبش����ع أنوع الظلم 
وبالتالي عندما يقول ان هناك 
30 ألفا يستحقون اجلنسية ومن 
ثم ال يجدون بصيصا من األمل 
لتنفيذ قرارات إلنهاء معاناتهم 
فم����ن الطبيع����ي ان يتوجهوا 
للشارع للفت األنظار ملعاناتهم 
املمتدة لسنوات وتتناقلها أجيال 
بعد أجيال واحلكومة تغط في 
سبات عميق أمام هذه املشكلة 
التي بدأت صغيرة حتى أصبحت 
قنبلة موقوتة، وإن لم تتدارك 

احلرية ال تتجزأ ويجب السماح للمقيمني بالتعبير عن قضاياهم

فيصل الرشيدي: كفى »الداخلية« 
تخبطًا وتعسفًا مع »البدون«

الدوسري: التعامل بالقنابل والهراوات
 مع »البدون« لن يحل املشكلة

جميع القرارات الوزارية الالزمة 
ملنح هذه الفئة حقوقها؟!

وقال فيصل الرشيدي انه 
يرفض كل اشكال العنف التي 
اس���تخدمت ضد املتظاهرين 
البدون في تيماء، مشيرا الى 
ان التظاهر حق للجميع، وان 
االعتصام كان سلميا، وهدف 
منه منظموه املطالبة بحقوقهم 
االنسانية، لذا ال يجوز حتويله 
على يد رجال االمن الى صدامات 
وتروي���ع باله���راوات واملاء 

والغازات.
وانهى الرشيدي تصريحه 
يجب معاجلة مشكلة البدون، 
التي اكل عليها الدهر وشرب 
ومازالت متث���ل عقبة وعائقا 
كبيرين امام اس���تقرار املئات 
من االس���ر بل اآلالف، مشيرا 
الى ان حل هذه القضية بشكل 
حاسم سيساهم في استقرار 
الكويت���ي من خالل  املجتمع 
استقرار االسرة الكويتية فما 
يحدث اآلن هو إساءة للكويت 
قبل ان يكون إساءة للبدون، 
فمتى ننتهي من هذه القضية 
التي كلفت الكويت سمعتها في 
جميع احملافل الدولية وأصبحت 
شماعة لكل من اراد بالكويت 

السوء؟!

احلكومة حلها اآلن فسيحدث ما ال 
نتمناه في املستقبل القريب.

وقال د.الدوسري »من املعيب 
ان نرى رجال األمن ترمي بالقنابل 
الصوتي����ة واملس����يلة للدموع 
على شباب ولدوا وآباؤهم على 
ارض هذا الوطن ورمبا يكون 
آباؤهم ضحوا بدمائهم من اجل 
الكويت«، مؤكدا أن »حل قضية 
هذه الشريحة لن تكون من خالل 
القنابل الصوتية وخراطيم رش 
املياه عليهم ولك����ن من خالل 
إعطائهم حقوقهم وتوفير حياة 

كرمية لهم وألسرهم«.
وأكد الدوس����ري أن احلرية 
التي كفلها الدس����تور الكويتي 
يجب أال تتجزأ أو تختصر على 
املواطنني ويتم ضرب وامتهان 
من يعيش على هذا الوطن مجرد 
ان فكر في أن يعبر عن قضيته 
ومعاناته املعيش����ية، الفتا إلى 
أن احلكوم����ة املقبل����ة مطالبة 
في أول دور االنعقاد املقبل أن 
تتخذ ق����رارات وحلوال جذرية 
لهذه املشكلة ألن التسويف فيها 
سيكون على حساب امن وأمان 

هذا الوطن. 

أكد مرشح الدائرة الرابعة 
احملامي فيصل صقر الرشيدي 
ان »املعامل���ة االزدواجية من 
وزارة الداخلي���ة للمعتصمني 
البدون تفتقد ابسط مقومات 
حقوق االنسان« فحرية التعبير 
عن الرأي ال تتجزأ بني كويتي 
وغير كويتي، كما ان التعامل 
االمني ال يساهم في حل مشكلة 
ارقت املجتمع كقضية البدون، 
وكلنا ثقة في إيجاد حل قريب 

الدائرة  اس����تنكر مرش����ح 
اخلامس����ة د.جلوي اجلميعة 
الدوسري تعامل األجهزة األمنية 
مع مظاه����رات »البدون« خالل 
األيام املاضي����ة، مؤكدا أن هذه 
الش����ريحة هم أبن����اء الكويت 
وبالتالي ال يج����وز أن تتعامل 
احلكومة معهم على هذا النحو 

فيصل الرشيدي

د. جلوي الدوسري

طالبوا بإنصاف هذه الفئة ومنحهم حقوقهم املدنية واالجتماعية

نشطاء  سياسيون من ساحة اإلرادة: تعسف
 وقمع »الداخلية« للبدون أمر غير مبرر

احتشد  مواطنون من رجال 
ونساء وناشطني سياسيني في 
ساحة اإلرادة مساء امس األول 
تضامنا مع فئ���ة غير محددي 
الذي���ن  اجلنس���ية )الب���دون( 
يطالب���ون بحقوقه���م املدني���ة 
أمني  واالجتماعية وسط طوق 
من رج���ال الداخلي���ة مطالبني 
بإنصاف هذه الفئة التي عاشت 
على تراب الكويت منذ عشرات 
الس���نني وضحوا بأرواحهم من 

أجل هذا البلد.
وطالب احملتشدون احلكومة 
بتحقيق أدنى ما يتمناه أصحاب 
ه���ذه الفئة م���ن تعليم وصحة 
ووثائ���ق حتفظ له���م آدميتهم 

وتعينهم على أعباء احلياة.
وحتدث النش���اط السياسي 
الدي���ني مطالبا احلكومة  أحمد 
بالس���ماح للكويتيني )البدون( 
بالتظاهر، مشيرا الى انهم عاشوا 
على هذه األرض وترعرعوا فيها 
رافضا التعس���ف من قبل قوات 

جبني الكويت، محمال مسؤولية 
هذه املجزرة اإلنسانية للحكومة 
واملسؤولني فيها، مشيرا الى ان 
»كويتي وتعرضت مالبسي إلى 
احلريق فكيف يكون حال هؤالء 

املساكني؟«.
وأكد سماوي »انني اعتزمت 
عدم خوض االنتخابات في ظل 
حكومة ال حتترم حقوق االنسان 
ومتارس مع هذه الفئة الضعيفة 
كل أش���كال العنف والقمع غير 
املبرر«. بدوره، قال عنصر حركة 
التيار التقدمي سالم اجلميعة »اننا 
كنا نسمع عن منازل الصفيح التي 
يعيش فيها اخواننا البدون والتي 
ال ترقى إلى مس���توى اآلدمية، 
األمر الذي يول���د لديهم الرغبة 
في اإلجرام والنقم على احلياة، 
فضال عن نقص احتياجاتهم وعدم 
توفيرها من قبل الدولة وتأتي 
الدولة في النهاية لتستخدم معهم 

كل أشكال العنف والقمع«.
هاني الظفيري  ٭

ومنع التعسف من قبل رجالها 
مؤك���دا أن العن���ف ال يول���د إال 

العنف.
من جانبه، قال د.فهد سماوي 
إن ما حدث هو وصمة عار على 

االمن جت���اه اخوانن���ا البدون، 
السيما ان الدستور كفل لكل فرد 

حق التعبير عن الرأي.
وقال الدي���ني انه يجب على 
رجال الداخلية عدم قمع الناس 

د.ابتهال اخلطيب في جدل مع أحد رجال األمن في ساحة اإلرادةد.غامن النجار متحدثا في ساحة اإلرادة مساء امس األول 

أحمد الديني متوسطا احلضور 

)كرم ذياب(..يعبر عن رأيه جانب من احملتشدين في ساحة اإلرادة مساء امس األول   


