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أصدرت والقوى واحلركات الشبابية بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى إلغاء مرسوم تقليص األصوات

»األغلبية«: نتمسك بخيار االحتجاج السلمي ونرفض ردات الفعل غير املسؤولة 
ونطالب بإطالق سراح جميع املعتقلني في االحتجاجات األخيرة

أص���درت كتل���ة األغلبي���ة 
واحلركات والقوى الش���بابية 
و»نهج« بيانا مشتركا أمس حول 
التعامل األمني مع االحتجاجات 
الس���لمية، وجاء في البيان ما 
يلي: »يوما بعد يوم ينكش���ف 
أمام اجلميع، ليس في الكويت 
فحس���ب، بل في العالم أجمع، 
الوجه القبي���ح للنهج األمني، 
العامة  فهاه���ي االجتماع���ات 
متنع، مثلما حدث في اجتماع 
»قاطع« في ش���ارع الصحافة، 
وهاهي االحتجاجات السلمية 
العفوي���ة التلقائي���ة من دون 
ترتيب مسبق من أحد للمواطنني 
في صباح الناصر والفردوس 
والصباحية وغيرها تتعرض 
للقمع، وللحصار األمني وانتهاك 
حرمات املنازل، وهاهي عناصر 
القوات اخلاص���ة من املقنعني 
تروع األهال���ي اآلمنني فتوجه 
القذائف الدخانية نحو مناطقهم 
السكنية، وتلقي القنابل الغازية 
البيوت  املس���يلة للدموع بني 
وعل���ى الديواني���ات، وحتدث 
عشرات اإلصابات فيهم، وهاهي 
االعتقاالت، مبا فيها العشوائية، 
تتسع في صفوف الشباب، وها 
هو نهج املالحقات األمنية يعود 

مجددا.
وتاب���ع البي���ان: إن ه���ذه 
املمارس���ات لن ترهب الشعب 
الكويتي احل���ر، كما أنها دليل 
ثابت عل���ى نزع���ة احلكومة 
املعادي���ة للدميوقراطية، التي 
تتجاوز حدود إصدار مرسوم 

األمة، االحت���اد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت.

من جانب آخر، قال النائب 
السابق محمد هايف بعد انتهاء 
االجتماع الذي عقد بديوان د.وليد 
الطبطبائي »سمعت أمس األول 
بالتصادم الذي حدث بني القوات 
الى  اخلاصة واألهالي وذهبت 
هناك مع د.الوسمي ود.الدمخي، 
وش���اهدنا املصادم���ات وقيام 
القوات اخلاصة برمي عبوات 
الغاز على املنازل، ورأيت بعيني 
إحدى العبوات تهوي على أحد 

املنازل«.
وكشف هايف عن اختناق اكثر 
من 20 حالة بني نساء وأطفال 
الفروانية،  دخلوا مستش���فى 
باإلضافة ال���ى حاالت الضرب 

واالعتقال.
وبني هاي���ف ان االعتقاالت 
الق���وات اخلاص���ة غير  م���ن 
حكيمة وغير املسؤولية، علما 
ان املسيرة كانت سلمية، لكن 
القوات اخلاصة بادرت الهجوم 
لدرجة انها أوصلت الشباب الى 
الشوارع الداخلية واملنازل، وكان 
من املفترض ابتعاد القوات عن 
املساكن وال تهاجم العوائل، ألن 
الغاز اذا رمي في احد الشوارع 

يتسلل جلميع املنازل.
وتساءل هايف: من يتحمل 
وزر هذه األعمال ومس���ؤولية 
العوائل، أليس بالداخلية رجل 
حكيم، مبينا ان م���ا قامت به 
القوات اخلاصة دفع الش���باب 
للخروج من البيوت للتصادم 

معهم، وحدثني بعض الشباب 
كيف نسمح للقوات بالدخول 
على عوائلنا ومهاجمة منازلنا 

وتريدون منا السكوت؟
وحّمل هاي���ف »الداخلية« 
القوات  املس���ؤولية وحتديدا 
اخلاصة عن مثل هذه األعمال، 
مبينا ان بعض الش���باب أتوا 
بأكياس ممتلئة بعبوات الغاز 

يقدر عددها ب� 100 عبوة.
ودعا هايف »الداخلية« الى 
محاسبة من أمر بإلقاء العبوات 
ومن قام مبهاجمة العوائل في 
الس���كنية ولن نقبل  املناطق 
بذلك وال شك انه يزيد من حال 
التوتر ويزيد من شحن الشارع 

وغضبه.
وح���ض هاي���ف األصوات 
احلكومي���ة احلكيم���ة على أال 
تقوم بقرارات غير مدروسة تزيد 
من الغضب وردود الفعل. ومع 
خالفنا مع مرسوم تعديل آلية 
األصوات اال اننا ندعو للتوصل 
الى رأي حكيم وحل حكيم ينزع 
فتيل هذه األزمة ومهما اختلفنا 
فنحن ال نريد ان يضيع البلد 
بهذه الص���ورة وال نريد هذه 
الفوضى التي ال نعلم نهايتها، 
لذلك ندعو إل���ى صوت العقل 
واحلكم���ة وان يرجع أصحاب 
القرار لن���زع فتيل األزمة بكل 
حكمة وكل روية وال ميكن ان 
يترك البلد بهذه الصورة يسير 

الى املجهول.

 ٭سلطان العبدان

٭ ثالثا: إلغاء املرسوم بقانون 
املعدل للمادة الثانية من القانون 
42 لسنة 2006 بإعادة حتديد 
الدوائ���ر االنتخابي���ة، وإجراء 
االنتخابات النيابية وفقا للقانون 
املشار إليه من دون تعديل وذلك 

في موعدها الدستوري.
٭ رابعا: وقف حمالت التحريض 
التي  والتش���ويه واالفتراءات 
تش���نها احلكومة عبر أبواقها 

اإلعالمية.
واختت���م البي���ان: فهذا هو 
الطري���ق الوحي���د لنزع فتيل 
األزمة وتخفيف حالة االحتقان 
السياسي ومنع تدهور األوضاع، 
وليس هناك م���ن طريق آخر 

سواه.
وإل���ى أن تتحق���ق ه���ذه 
اإلج���راءات، فإننا نؤكد دعمنا 
التعبير السلمي  لكافة أشكال 
املعارض لنهج احلكومة، وبينها 
فعالي���ة »كرامة وطن« املقررة 
مس���اء األحد املقبل 4 اجلاري، 
إلى احلرص  املواطنني  وندعو 
الكامل على سلميتها وجتنب 
االجنرار وراء محاوالت االستفزاز 

التي ستقوم بها احلكومة.
كتلة األغلبية، جتمع »نهج«، 
اجلبهة الوطنية حلماية الدستور 
وحتقيق اإلصالحات السياسية، 
احلركة الدستورية اإلسالمية، 
الكويت���ي،  التقدم���ي  التي���ار 
احلرك���ة اإلصالحية الكويتية 
)ح���راك(، حزب األمة، احلركة 
املدنية )حدم(،  الدميوقراطية 
احلركة السلفية، جتمع ثوابت 

العبث بالنظام االنتخابي، حيث 
تستهدف االنقالب الكامل الحقا 
على الدستور، في الوقت الذي 
تروج فيه احلكومة عبر أبواقها 
التضليل وتزييف  اإلعالمي���ة 
الوقائع واحلقائ���ق، واالدعاء 
املغرض واالتهام الباطل املخالف 
للواقع واملتعارض مع املنطق 
ب���أن هناك محاول���ة مزعومة 
تس���تهدف االنقالب على نظام 
احلكم، وذلك على الرغم من أن 
احلكومة نفسها هي التي اختلقت 
األزمة، وهي التي أشعلت فتيلها 
عندما انفردت بالقرار وانتهكت 
الدس���تور وأصدرت مرسوم 
الذكر بتغيير  قانونها س���يئ 

آلية التصويت.
وأضاف البيان: إننا في الوقت 
الذي نؤكد فيه موقفنا املعارض 
لنهج احلكومة وانقالبها على 
الت���ام  الدس���تور ورفضن���ا 
للممارسات القمعية التي تنفذها 
األجهزة األمنية، فإننا نتمسك 
بخيار االحتجاج السلمي ورفض 
أي ردات فعل غير مس���ؤولة، 
وندعو احلكومة إلى نزع فتيل 
األزمة عبر اإلجراءات املستحقة 

التالية:
٭ أوال: وقف املمارسات القمعية 
واألس���اليب البوليس���ية غير 

املسبوقة.
٭ ثانيا: إطالق س���راح جميع 
املعتقل���ني ووق���ف املالحقات 
األمنية للمعارضني وللشباب 
املش���اركني ف���ي االحتجاجات 

السلمية.

خالد السلطان وأحمد السعدون ود.وليد الطبطبائي خالل االجتماع د.عادل الدمخي ومحمد هايف ود.جمعان احلربش ومحمد اخلليفة خالل اجتماع االغلبية في ديوان الطبطبائي

حماد: احلكومة مطالبة
 بااللتزام بتنفيذ أحكام قانون 

الوحدة الوطنية

االحتاد العام للعمال: مؤمتر 
وطني عام حلل األزمة

أكد مرش����ح الدائرة الثالثة النائب الس����ابق سعدون حماد 
على ضرورة اس����تلهام توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وترجمتها لواقع ملموس من خالل التأكيد على 
نبذ الكراهي����ة والفرقة، والتركيز على قضية الوحدة الوطنية 
بعد ان اصبحت قانونا نافذا، مش����يرا الى ان هذا القانون جاء 

ليدحض ويرد على كل من تسول 
له نفسه العبث بالنسيج االجتماعي 
الكويتي او اثارة النعرات الطائفية 

او القبلية او العنصرية.
وقال حماد في تصريح صحافي 
انه انطالقا من مبادئ الدس����تور 
وتعالي����م ديننا احلنيف يجب ان 
نؤكد جميعا اننا ش����عب واحد ال 
متييز او تفرقة بني افراده، مشيرا 
الى انه على احلكومة ان تعي ذلك 
جيدا وان تتصدى لكل من يحاول 
اش����عال الفنت او الفرقة او يثير 
انها  الطائفية خصوصا  النعرات 

اآلن متلك قانونا نافذا وعلى ذلك لن نقبل بأي حال من االحوال 
التهاون او التراخي في تطبيق هذا القانون الوطني.

واشار الى ان الوحدة الوطنية هي التي علينا جميعا التمسك 
به����ا وهي التي اكد عليها صاحب الس����مو األمي����ر في اكثر من 
خطاب س����ام حتى اصدر سموه مرسوم ضرورة بشأنها اميانا 
منه بأهمية التعاض����د والوحدة الوطني����ة، مؤكدا ان اجلميع 
باختالف اطيافهم ومذاهبهم مع هذا القانون حتى يكون هناك 
حد ألي جتاوزات اعتاد البع����ض على تبنيها مبا يخالف مبدأ 
وحدتنا الوطنية وضرورة التمسك بها. وطالب حماد احلكومة 
بالوقوف من اجلميع على مسافة واحدة وان تطبق هذا القانون 
بحذافيره واال تخضع الي من االعتبارات التي اعتدنا ان نراها 
ضعيفة امامها فقضية الوحدة الوطنية قضية امن وطن لم ولن 
نقبل التراخي فيه، معربا عن امله أن تكون احلكومة على قدر 

املسؤولية التي تؤهلها للتعامل بحزم مع هذا امللف.

قال رئيس االحت����اد العام لعمال الكويت فايز املطيري: لقد 
تابعنا بقلق وحزن بالغني اخبار االحتجاجات الش����عبية التي 
جرت على الس����احة الكويتية مؤخ����را وما رافقها من تطورات 
امنية وسياسية، مضيفا انه امام هذا املشهد املقلق، البد لنا من 
التأكيد مرة اخرى على ما كان االحتاد العام لعمال الكويت يؤكد 
عليه دائما في الكثير من بياناته السابقة، وما اشرنا اليه في كل 
تصريحاتنا، وهو ان هذا االسلوب ال يشكل احلل االمثل للخروج 
من االزمة السياسية التي متر بها البالد، حيث ان هذا االسلوب 
في املعاجلة ليس من ش����أنه اال ان يزيد الطني بلة، ويؤدي الى 
املزيد من التصعيد في التحرك اجلماهيري واملزيد من املواجهات 
والعنف والتصادم، الذي نس����أل اهلل تعالى ضارعني ان يبقيه 
بعيدا عن اسالة الدماء، حيث هناك الطامة الكبرى، وهو ما نخشى 

الوصول اليه اذا ما استمر الوضع على هذا املنوال.
وخت����م املطيري: من هذه املنطلقات، نناش����د جميع القوى 
السياسية والفعاليات االجتماعية وجميع الناشطني السياسيني 
والقانونيني وقوى ومنظمات املجتمع املدني ورجال الدين وكبار 
العقالء وكل اطي����اف املجتمع الكويتي على اختالف انتماءاتها 
وتكتالتها، عقد مؤمتر وطني عام يرتفع فيه صوت العقل واحلكمة 
فوق كل االعتبارات، ويهدف الى اخراج البالد من هذه االزمة التي 

متر بها، وانقاذ الوطن من الدخول في متاهات الفتنة.

سعدون حماد

بعد قرار اإلفراج عن النائب السابق مسلم البراك بكفالة قدرها 10 آالف 
دينار، اجتمع عدد من املواطنني أمام باب السجن املركزي لالحتفال 
بخروجه حيث أحضر ابن أخيه علي البراك »جماالً« لنحرها. وعند 

خروج البراك من السجن، اكتظ اجلمهور احلضور عند باب السجن 
مرددين العديد من »الشيالت« وحلظة فتح الباب تدافع املتواجدون 

للسالم عليه، وخرج بني اجلموع محموال على األكتاف وسط التصفيق 
واألهازيج. بعدها خاطب النائب السابق مسلم البراك احلضور قائال: 
انا ال أملك القدرة على ان أعبر لكم عما في قلبي وصدري من تقدير 

وامتنان، ولكني اريد ان اقول عن شيء لعله يعبر التعبير احلقيقي 
فاليوم أمرت النيابة العامة باإلفراج عني بكفالة 10 آالف دينار لكن اقسم 

باهلل العظيم انني اعلم يقينا ان خروجي ليس بالكفالة التي دفعت امنا 
أصواتكم وارادتكم احلرة هي التي أخرجتني من املعتقل. واضاف البراك: 

قسما باهلل انني أستذكر مسيرة 16 سنة تشرفت اني مثلتكم واقسم 
باهلل انني لم أخنكم او أخذلكم، وبعد كل هذه املسيرة اقول قسما باهلل 
انني مقصر بحقكم بيض اهلل وجيهكم وأصبح عندي إميان قطعي بأن 
الدستور لن نخاف عليه وانتم خلفه، وأعيد وأكرر آخر كلمة قلتها قبل 

إلقاء القبض وهي بيت شعر للفارس األمير الشيخ عبيد الرشيد: 
عيب على اللي يتقي عقب ما بان … وعيب طمان الراس عقب ارتفاعه

خالد الشمري  ٭

البراك ملستقبليه أمام السجن املركزي بعد اإلفراج عنه: »بيض اهلل وجيهكم« 

)هاني الشمري( نحر اجلمال ابتهاجا باإلفراج عن البراك  

مبارك الوعالن محتفال باإلفراج عن البراك

النائب السابق مسلم البراك محموال على االكتاف

مواطنون حضروا لالحتفال باإلفراج عن النائب السابق مسلم البراكخالد الطاحوس مبتهجا باإلفراج عن البراك

مسلم البراك اثناء خروجه من السجن املركزي محموال على االكتاف

هايف: ندعو للتوصل 
إلى رأي وحل ينزع 

فتيل هذه األزمة


