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أكد أن اجلميع في حاجة إلى صوت العقل واحلكمة والتعالي عن اخلالفات من أجل الكويت

بدر العازمي: الشعب الكويتي والؤه لسمو األمير والدستور

العبداجلادر: نريد مجلس أمة يهتم بتطوير البلد
وحتسني مستوى معيشة املواطنني

أكد رئيس احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي بدر خالد العازمي 
أن الكويت متر حاليا مبرحلة بالغة 
احلساسية وتتعالى اخلالفات بني 
جميع االجتاهات وأصبحت هناك 
حدة في تعاطي األوضاع لم نعهدها 
في السابق وهي متثل خروجا عن 
طبيعة املجتم����ع الكويتي القائم 
على احلوار وقبول الرأي والرأي 
اآلخر دون أن تصل األمور الى حالة 
العداء واالستنفار التي نشاهدها 

ونلمسها في الوقت الراهن.
وق����ال العازمي ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان هذه احلال التي آلت 
إليها األمور تفرض علينا جميعا 
أعباء جسيمة وتستلزم منا احلذر 
وأن نؤثر مصلحة الوطن على أي 
اعتبارات أخرى دون التشدد في 
املواقف والتعصب أو االنفعال الذي 
قد يزيد األمور احتقانا وهي أساسا 
قد وصلت الى مرحلة تنذر بعواقب 
وخيمة اذا ما أس����تمر احلراك بني 
جميع الطوائ����ف والفصائل على 
نفس الوتيرة التي نشهدها اآلن.

وشدد العازمي على »اننا هنا 
في حاجة ملحة الى صوت العقل 
واحلكم����ة وان يكون اجلميع في 
حالة رشد ننشد املصلحة العامة 
ونتعالى ع����ن اخلالفات من أجل 
الكويت التي ه����ي تراث وماضي 
أجدادنا وحاضرنا ومستقبل أوالدنا 
والذين حافظوا عليها حتى وصلت 
إلينا عزيزة كرمية، داعيا اهلل أن 
تظل مهابة اجلانب ألنها ملك األجيال 
احلاضرة واآلجلة التي يتحتم علينا 
أن نحافظ عليها من أجل رفاهية 
وسعادة أبنائنا واألجيال القادمة 
بدال من أن نحكم عليهم بالشقاء 

قبل أن يلمسوا ترابها«.
وق����ال العازم����ي »ان الكويت 
قد أعطت اجلميع وس����خت علينا 
سماؤها وأرضها بنعم اهلل الوفيرة 
ونعي����ش على أرضه����ا في رخاء 
وأمن واستقرار على مر السنني، 

قال املستش���ار ف���ي التنظيم 
واإلدارة د.عبداهلل فهد العبداجلادر 
إن الكويت تأخرت كثيرا عن الدول 
االخ���رى، خاص���ة دول مجلس 
التع���اون في االهتم���ام بتطور 
البلد واخلدمات التي تقدمها ألهل 
املنازعات واملشاكل  البلد بسبب 
السياسية والشخصانية والتي 
أدخلتنا ف���ي دوام���ة ومتاهات 
ووضعت كويتن���ا احلبيبة في 
آخر الركب، وقد كانت املثل األعلى 
لبقية الدول في التنمية االقتصادية 
والبشرية. وأوضح العبداجلادر أن 
ما نريده من مجلس األمة املقبل 
أن يهت���م ويضع ف���ي أولوياته 
تنمية وتطوير البلد واإلس���راع 
التش���ريعات  إق���رار جميع  في 
والقوانني املتعلق���ة بها، خاصة 
االقتصادية والبشرية ومنها زيادة 

التحتية اخلاص����ة مبرفق املرور 
مبا ينعكس على سيولة احلركة 
املعان����اة احلالية،  واملرور ورفع 
كما اننا نطالب بإسقاط القروض 
الربوية التي تثقل كاهل املواطنني 
وتزيد من عنائهم وكذلك القروض 
احلكومية التي من شأنها ان تزيد 
األعباء على املواطن الكويتي في 
ظل الغالء الفاحش في أسعار املواد 
األساسية الذي تشهده البالد في 

اآلونة االخيرة.
وأوضح العازمي ان الش����عب 
الكويتي والؤه لصاحب الس����مو 
األمير ولدس����تورنا، وإن ظهرت 
بعض مظاه����ر الغضب فإن ذلك 
يرجع في املقام األول الى السخط 
وع����دم الرضا من األداء احلكومي 

الذي ال يلبي طموحات الشعب.
وأك����د العازمي ضرورة إجراء 
حوار وطني بناء يستوعب جميع 
اآلراء بني جميع الفصائل والقوى 
والتي����ارات ألن في هذا احلوار ما 
يهدئ من حالة الغليان املوجودة 
في الش����ارع الكويتي وقد يؤدي 
احلوار الى التالقي في العديد من 
النقاط واألطروحات، مما يساعد 
في اخلروج من ه����ذا النفق الذي 
يعترض مسيرتنا وان يشارك في 
هذا احلوار رموز املجتمع وعلماؤه 

ومثقفوه وصفوته.
وأض����اف ان احلركة العمالية 
تتوج����س من الغد وتخش����اه اذا 
اس����تمرت األوضاع على الوتيرة 
نفسها، وعليه فإننا نناشد صاحب 
السمو األمير ان يتدخل بحكمته 
في تهدئة األمور ألنه ربان السفينة 
وقائدها وأب لكل رجال ونس����اء 
الكويت وه����و األدرى  وأطف����ال 
مبصلحة الوطن، ونحن جميعا معه 
صفا واحدا نذود عن امن واستقرار 
الكويت ونشارك في البناء والرخاء، 
ولنعتصم بحبل اهلل جميعا وال 
نتفرق حتى ال تتفرق بنا السبل 

فنكون أول النادمني.

ما يتقاضون���ه من رواتب ودعم 
عمالة يناف���س القطاع احلكومي 
وليس العكس كما هو حاصل اآلن، 
الفتا الى أن اخلصخصة واملشاركة 
بني القط���اع احلكومي واخلاص 
م���ن األهداف املرج���وة لتحقيق 
اخلدمات احلكومية بجودة أفضل 
مثل الصحة والتعليم واملواصالت 
والكهرباء واملاء وعلى احلكومة 
الطاقة  التحوط لتنفيذ مشاريع 
البديلة وعدم االعتماد على النفط 
فق���ط، خاصة أن لدين���ا املوارد 
املالي���ة والطبيعية املتوافرة لها 
مثل الشمس والهواء واألراضي 
الفضاء، وأخيرا أمتنى من احلكومة 
ومجلس األمة املقبل عدم الدخول 
التي ال  املهاترات واملش���اكل  في 
تسمن وال تغني من جوع وتضر 

مبصلحة الكويت وأهلها.

أليمة على اجلمي����ع، ولن يخرج 
أحد من هذا احلراك فائزا، بل الكل 
سيكون خاس����را وعندئذ سنندم 
أشد الندم على تفريطنا في الهدوء 
واخلير واالستقرار الذي ننعم به 

على ارض الكويت.
وأضاف العازمي اننا في هذه 
الظروف العصيبة نتوجه بالنداء 
واملناشدة الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء وإلى احلكومة ان تعمل على 
حتقيق وتلبية مطالب الشعب ألن 
التظاه����ر والتجمعات التي نراها 
اآلن إمنا يقودها باألس����اس عدم 
تلبية هذه املطالب فإن الش����عب 
الكويتي ال يسير خلف أشخاص، 
بل كل والئه لصاحب السمو األمير، 
ألن في إجناز املطالب اجلماهيرية 
ما قد يساهم في تخفيف أسباب 
الت����أزمي الراهنة، وعليه فإن على 
احلكومة ان تعم����ل جاهدة على 
االهتم����ام بالنواحي الصحية من 
خالل بناء املستش����فيات على ان 
يكون منها مستشفى خاص بالعمال 

ويقدم الرعاية الصحية لهم.
وناشد العازمي معاجلة مشكلة 
البطالة وهي مشكلة خانقة تنال 
معظم الشباب الكويتي وتصيبهم 
باإلحباط، خاصة ان الشباب هم أمل 
املستقبل وعصب املجتمع وعنصر 
وأمل النهض����ة وبناء الكويت في 
الغد الذي نتمنى ان يكون مشرقا، 
وفي هذا الصدد فإنه يتعني على 
احلكومة خلق الوظائف للشباب 
اخلريجني الذي����ن طال انتظارهم 
وتقدمي الدعم للخريجني الذين لم 

يحصلوا على فرص العمل.
الى ان هناك مشكلة  وأش����ار 
باتت ت����ؤرق املواطنني واملقيمني 
عل����ى حد س����واء وهى مش����كلة 
االختناق����ات املرورية التي زادت 
بصورة حادة في اآلونة االخيرة 
وأصبح من الواجب على احلكومة 
ان تولي هذه املشكلة جل اهتمامها 
من خالل إنش����اء الطرق والبنية 

الى انتشال البلد من حالة الركود 
والتأخ���ر ف���ي تق���دمي اخلدمات 
املتط���ورة واحلديثة وبإجراءات 
تنفيذي���ة س���ريعة وتبتعد عن 
الروتني والبيروقراطية وخاصة 
الصحية والتعليمية واالسكانية 
إعادة  واالجتماعية والب���دء في 
هيكلة اجله���از احلكومي لتالفي 
التش���ابك ف���ي االختصاص���ات 
وتطبي���ق التكنولوجيا احلديثة 
في كل املعامالت، على أن يستطيع 
إنهاء معامالتهم  املواطن واملقيم 
باالنترنت دون االستئذان واخلروج 
من الدوام، ودون تقدمي املستندات 
التي تتكرر في كل معاملة يدوية، 
مطالبا كذل���ك باالهتمام بتوفير 
فرص العم���ل للمواطنني ودون 
تأخير وتش���جيعهم للعمل في 
القط���اع اخل���اص، بحيث يكون 

فلنتكاتف جميعا الستمرار صونها 
واحملافظة عليه����ا، ولقد من اهلل 
على أهل الكويت بأن عادت إليهم 
م����ن براثن العدوان الغاش����م، ثم 
نأتي نح����ن ونضيعها من أيادينا 
بتصرفاتنا التي قد تأتي في حلظة 

انفعالية نندم عليها«.
وأكد العازمي ان الوضع الراهن 
يفرض على اجلميع الهدوء ونزع 
فتيل األس����باب املؤدية الى زيادة 
التأزمي وتأجيج األوضاع حتى متر 
الس����فينة بأمان، موجها نداء الى 
الداخلية  األجهزة األمنية بوزارة 
آلية  بتوخي احلذر واحليطة في 
التعامل مع م����ن يعبر عن رأيه، 
وعدم اللجوء الى القوة أو التصادم 
أو العنف ألنه من املس����لم به ان 
العنف لن يولد إال عنفا في حلظة 
انفعال، كما ان التعبير عن الرأي قد 
يأخذ وقتا ثم ينتهي األمر وتعود 
األمور إل����ى طبيعتها مادام ليس 

هناك خروج عن الشرعية.
وطالب العازمي جميع الطوائف 
والشرائح واالجتاهات بأن يكون 
هناك اتزان ووسطية وعدم االنفالت 
في التعبير وان يكون ذلك داخل 
سياج األطر الشرعية والقانونية 
وعدم اللجوء الى اإلثارة والتهييج 
الذي من ش����أنه ان يؤدي بالبالد 
الى حالة من التأجيج واضطراب 
األوض����اع والتأثير عل����ى األمن 
واالستقرار الذي ننعم به في الكويت 

ويحسدنا عليه اآلخرون.
وأكد العازمي ان هذه املرحلة 
في حياة الوطن هي مرحلة حاسمة 
وفارقة في تاريخ الكويت فعلينا 
ان نع����ي ذلك ونتفهمه وان نضع 
في اعتبارنا األخطار احمليطة بنا 
وما تشكله من تهديد للكويت وهذا 
يفرض علينا ان نتكاتف وان نعتصم 
جميعا بوالئنا وحبنا للوطن الذي 
يجمعنا ويوحدنا حتت راية واحدة 
ألنه وإن حدث غير ذلك فإن اآلثار 
ستكون قاسية والتداعيات ستكون 

الدخل احلقيقي، وبالتالي حتسني 
معيشة املواطنني وتوفير فرص 
عمل للمواطنني وتوفير الس���لع 
واخلدمات املطلوبة إلشباع حاجات 
املواطنني وحتس���ني املس���توى 
الصح���ي والتعليم���ي والثقافي 
الف���وارق االجتماعية  وتقلي���ل 
واالقتصادية بني طبقات املجتمع 
الديون أوال بأول وسد  وتسديد 
عجز امليزانية العمومية السنوية، 
القومي للدولة  األم���ن  وحتقيق 
الهادف والذي من  واالس���تقرار 

خالله يتم االرتقاء باملجتمعات.
وطالب احلكوم���ة بالتعاون 
واالهتم���ام بتحقي���ق االجنازات 
واخلطط الهادفة والتي تس���اعد 
التنمي���ة االقتصادية  في تنفيذ 
والبشرية ومنها البدء في وضع 
املشاريع القابلة للتنفيذ، وتهدف 

بدر العازمي

د.عبداهلل فهد العبداجلادر

التي نص عليها الدستور تصدر 
لتنظيم ممارسة هذه احلقوق 
واحلريات سواء حرية التعبير 
عن الرأي أو حرية االعتقاد أو 
حرية الصحافة والطباعة أو حرية 
البريدية والتلفونية  املراسلة 
وكذلك حق االجتماعات اخلاصة 
والعامة واملواكب وال يجوز أن 
تصادر هذا احلق الدس����توري 
وامنا لتنظيم ممارسته بالطرق 
السلمية، مشيرا الى ان هذا الرأي 
أو النصيحة نق����ل يوم األحد 
املاضي لكتلة ن����واب األغلبية 
ونوقش ذلك تفاديا ألي ذرائع 
العن����ف والعصا  الس����تخدام 
األمنية في مواجهة التجمعات 
واملسيرات الش����عبية، مما قد 
يؤدي إلى تداعيات خطيرة، قد 
ال يتحملها املجتمع وقد تفتح 
الب����اب ألوضاع ش����بيهة مبا 
تواجه����ه البحرين، إلى جانب 
أننا بحاجة الستقطاب املواطنني 
خاصة م����ن لديهم التباس في 
الرؤى واملواق����ف بأن نوضح 
لهم دواعي رفض تعديل قانون 
االنتخابات مبرسوم وأسباب 
الدع����وة ملقاطع����ة االنتخابات 
سيرا على النهج الذي متسك به 
الشعب جتاه ما سمي باملجلس 
الوطني عام 1990 ثم العام 1992، 
ومراعاة ملشاعر قطاعات واسعة 
من أبناء الش����عب الكويتي من 
جميع املكونات مع التأكيد رفض 
االنفراد بالتشريع وتعديل قانون 
االنتخابات الذي يرقى إلى تعديل 
في الدستور أو من غير اجلائز 
للسلطة التنفيذية أن تغير آلية 
التشريعية  الس����لطة  انتخاب 
التي من أول واجباتها مراقبة 
الس����لطة التنفيذية، وهو ما ال 
يقبله عقل أو منطق ويتصادم 
الدس����تور وروحه  ن����ص  مع 
ويعيق املمارسة الدميوقراطية 
الصحيحة ويجه����ض كل أمل 
في التطور الدميوقراطي نحو 

حالي����ا دون تخوين اي طرف 
او الطع����ن في والء اي فصيل، 
مناشدا اخوانه من الدعاة وطالب 
العلم أال ينحازوا لطرف دون 
آخر بغير وجه حق فهذا يزيد 
املشكلة تفاقما وال يساهم في 
حلها بتاتا، مؤكدا رفضه لتناول 
األخبار وتناقله����ا دون التأكد 
التام من صحتها الن ذلك يثير 
الفنت والقالقل ويحدث بلبلة بني 
الناس. وشدد د.املسباح على ان 
الدم����اء واالموال معصومة في 
الش����ريعة، محذرا من التعدي 
عليها حتت أي ذريعة او مسوغ، 
مذكرا باحلديث املتفق عليه »ان 
أول ما يقضى بني الناس يوم 
القيامة في الدماء« فمن تسبب 
في قتل مسلم لعنه اهلل وغضب 
عليه وأعد له عذابا أليما، مشيرا 
الى حالة دهس أحد رجال األمن 
وما اثير حولها مؤخرا، واقتحام 
بعض املنازل في موضع احلادث، 
موضحا انه ال يستبعد تورط 
بع����ض احلاقدين ف����ي الداخل 
واخلارج ممن يريدون اشعال 
الفتنة بني أبن����اء الكويت وان 
احلذر من هذه الفئة واجب علينا 

جميعا.
وختم بالدعاء أن يحفظ اهلل 

بإدارة مكتب  بأنه مت االتصال 
الداخلية بصفتنا إحدى  وزير 
مؤسس����ات املجتم����ع املدن����ي 
ومعنيني باستقرار النظام العام 
واألمن في الدولة واحملافظة على 
حرية األفراد واستقرار املجتمع 
في وطن ومنع����ا للصدام بني 
املواطنني املوجودين في التجمع 

وقوات األمن.
مذكرا ال����كل بأن من يخرج 
الس����لمي  للتجم����ع والتحرك 
مواط����ن كويتي وم����ن هو في 
ق����وات األمن مواط����ن كويتي 
وعليهم الترتيب وحماية هؤالء 
املواطنني املشاركني وان عليها 
حتمل مسؤولية أي تصرف يقع 
خارج دائرة اختصاصها داعيا 
اجلميع حكومة وأغلبية للحوار 
إلنهاء كل اخلالفات السياسية 
ووضع أط����ر للمرحلة القادمة 
من أجل الوطن والكل مستعد 

دعا منظمي املسيرة الشعبية إلى استبدالها بتجمعات رمزية

النيباري: االنتخابات القادمة
لن تنتج إال مجلسًا صديقًا للحكومة

املسباح: أناشد احلكماء التدخل لوأد الفتنة

الكريوين إلنهاء اخلالفات السياسية باحلوار

احلكم الرشيد الذي يحقق العدل 
واملساواة ويدفع عجلة التنمية 

حسب نص الدستور.
واك����د ان م����ا أوج����ب هذا 
االلتباس  التصريح هو رف����ع 
وس����د الب����اب أم����ام املروجني 
للمشاركة في االنتخابات التي 
ل����ن تنتج اال مجلس����ا صديقا 
للحكومة كمجلس 2009 وأمثاله 
السابقني، يوافق على مناقشة 
االستجوابات في جلسة سرية أو 
حتويل االستجوابات للمحكمة 
الدستورية، وهي كلها أمور تفرغ 
الدستور والنظام الدميوقراطي 
من محتواه وتفسح املجال بشكل 
أوسع لتمدد الفساد الذي تعاني 

منه البالد.
النيباري بقوله: إن  وختم 
العنف مرف����وض من أين جاء 
وفي أي ظرف استخدم وعلى 
األخص اذا مارسته احلكومة ضد 
مواطنيها، فالدستور ينص على 
أن واجب احلكومة هو حماية 
أمن املجتمع وسالمة املواطنني 
واحملافظة على حياتهم وأرواحهم 

ال ترهيبهم وترويعهم.

الكويت وش����عبها وسائر بالد 
املسلمني من كل مكروه وسوء 
وان يجنبنا الفنت ما ظهر منها 
وم����ا بطن وان يحف����ظ علينا 
نعمتي األمن واالستقرار وان 
نرى الكويت مزدهرة ومستقرة 
في ظل قيادة صاحب الس����مو 
األمير وقائد الس����فينة الشيخ 
صب����اح األحم����د، حفظه اهلل 

ورعاه.

بأن يضحي من أجله ومن أجل 
نظامه.

ناشد النائب السابق عبداهلل 
إلى املسيرة  الداعني  النيباري 
الشعبية اليوم الى اعادة النظر 
ومراجعة املوقف واس����تبدال 
املس����يرة بتجمع أو جتمعات 
شعبية سواء في ساحة اإلرادة 
أو في ساحات أخرى، مستدركا 
بقوله: مع تأكيد قناعتي وإمياني 
الراس����خ بأن حق التعبير عن 
الرأي بجميع الوسائل السلمية 
الدس����تور  التي ن����ص عليها 
الكويت����ي لع����ام 1962 في باب 
احلقوق والواجبات هي حقوق 
انس����انية نص عليه����ا ميثاق 
األمم املتحدة حلقوق االنسان 
وكرسها دستورنا العتيد الذي 
كافح الشعب الكويتي للتمسك 
به نصا وروحا والعمل به، كما 
جاء في ميثاق جدة لعام 1990، 
مع االلت����زام بالتطبيق اجليد 
واحلسن والفعال لنصوصه، 
مشيرا الى ان من أهم احلقوق 
التي نص عليها الدس����تور في 
ه����ذا الباب هي احلرية املطلقة 
وحرية القيام بالشعائر الدينية، 
وحرية الرأي والبحث العلمي 
وحق التعبير عن الرأي ونشره 
بالقول أو الكتاب����ة أو غيرها، 
وحرمة املساكن، وحرية املراسلة 
البريدية والهاتفية واحملافظة 
على سريتها وعدم جواز مراقبة 
الرسائل أو إفشاء سريتها، الفتا 
الى انه وبطبيعة احلال ينطبق 
ذلك على وس����ائل االتصاالت 
االجتماعية احلديثة )تويتر(، 
وحق األفراد دون حاجة إلذن او 
اخطار سابق، وعدم جواز ألحد 
من قوات األمن حضور اجتماعهم 
واباح����ة االجتماع����ات العامة 
واملواكب والتجمعات السلمية 
وفقا للشروط واألوضاع التي 
بينها القان����ون على أن تكون 
أغ����راض االجتماع ووس����ائلة 

سلمية وال تنافي اآلداب.
واضاف النيباري ان القوانني 

جدد الداعية اإلسالمي الشيخ 
د.ناظم املسباح تأكيده على حق 
املواطنني في التعبير عن آرائهم 
ومكوناته����م ش����ريطة مراعاة 
الضواب����ط الش����رعية واألطر 
القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه 
ان أمن الكويت وشعبها أمانة في 
عنق جميع أبناء الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا وان احلفاظ 
على هذا األمن مسؤولية اجلميع، 
يأتي ذلك في ظل استعداد بعض 
القوى الشبابية والسياسية ملا 
اطلق عليه »مسيرة كرامة وطن 
2« مطالبا رج����ال األمن الذين 
هم أبناؤنا واخواننا ان يرفقوا 
باخوانه����م وابنائهم املواطنني 
فما كان الرفق في شيء اال زانه، 
ومناشدا شباب الكويت الواعي 
أال يأخذه����م حماس الش����باب 
فيقعوا في بعض احملاذير عن 
غير قصد فيفس����دوا من حيث 
ارادوا االصالح بل ينبغي احترام 
رجال الشرطة والتعاون معهم 
عل����ى حف����ظ األمن ال����ذي هو 

مسؤوليتهم.
وبني اهمية ان يتدخل عقالء 
وحكم����اء الكويت من أجل وأد 
الفتنة ونزع فتي����ل االحتقان 
السياس����ي الذي مير به البلد 

طالب����ت جمعي����ة احملامني 
الكويتي����ة مقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود وذلك صباح 
اليوم األح����د مبوعد ال يحتمل 
التأخير لتش����رح له األحداث 
بشأن خروج الشعب في املسيرة 
املنظمة له����ذا اليوم من القوى 
السياسية والشبابية وذلك بناء 
على الصالحيات التي منحها من 
الدستور الكويتي والتي جعلت 
احلق في التجمعات العامة الثابتة 
وطريقة الوصول اليها واخلروج 
منها، واستجابة إلعالن صاحب 
السمو الش����يخ صباح األحمد 
بترحيبه باملسيرات واملظاهرات 
مع الطلب بتقدميه الى احلكومة 
ممثلة في اجلهة األمنية وذلك 
لتأمني وحماية املشاركني. وأفاد 
احملام����ي ناصر الكريوين أمني 
الكويتية  سر جمعية احملامني 

عبداهلل النيباري

د.ناظم املسباح

ناصر الكريوين

وذكر ان الكتاب تضمن عددا 
من احملاور شارك فيها مجموعة 

من األكادمييني املختصني في 
القانون الدستوري إضافة إلى 
نخبة من الكتاب والصحافيني 
واملثقفني الذين عاصروا نشأة 

الدستور الكويتي.
وقال العدواني ان الكتاب تناول 

عدة محاور منها »اإلرهاصات 
األولى لصدور الدستور 

الكويتي« و»اجلانب الثقافي في 
الدستور« و»الدستور الكويتي 

لعقد اجتماعي« و»الدستور 
الكويتي وآفاق احلرية«.

وأضاف ان من احملاور التي 
ضمها الكتاب أيضا »الهوية في 

الدستور الكويتي« و»دراسة 
مقارنة بني الدستور الكويتي 

والدستور األميركي« و»لقاءات 
مع الذين عاصروا صدور 

الدستور« و»نظام احلكم في 
ظل الدستور الكويتي«.

الكويت عنوانه »الدستور 
الكويتي ربيع الكويت الدائم« 
سيوزع مع عدد نوفمبر الذي 

أصدرته املجلة بداية الشهر 
اجلاري.

وقال مدير حترير مجلة الكويت 
علي غازي العدواني في تصريح 
صحافي امس ان الكتاب اجلديد 

الذي يعد التاسع في سلسلة 
الكتب الدورية التي تصدرها 

املجلة جاء متاشيا مع املبادرة 
التي أطلقها صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد 
جلعل عام 2012 عاما لالحتفال 

باليوبيل الذهبي للدستور.
وأضاف العدواني ان تلك 

املبادرة السامية ذات داللة 
واضحة على الفخر الكبير الذي 
توليه قيادة البالد لهذا اإلجناز 

الكبير املتمثل في الدستور الذي 
متت املصادقة عليه في عام 

.1962

أصدرت مجلة الكويت الصادرة 
عن وزارة اإلعالم كتابا جديدا 

مبناسبة الذكرى الـ 50 لدستور 

العدواني: كتاب »الدستور الكويتي ربيع 
الكويت الدائم« يتماشى مع توجيهات األمير

أصدرته مجلة الكويت الصادرة عن وزارة اإلعالم

علي العدواني


