
»تيار ألجل الكويت« أعلن انطالقته: التهدئة والتحاور سبيال اخلروج من األزمة

وتخريب الكويت.
وأوضح الياقوت أن مقاطعة 
األغلبي���ة لالنتخابات لن تؤدي 
إل���ى نتائ���ج إيجابي���ة، داعيا 
ممثلي األغلبية إل���ى عدم ترك 
الفرصة ألشخاص غير مؤهلني 
كي ميثلوا الشعب في البرملان، 
مستدركا: يجب مشاركة اجلميع 
في االنتخابات والتحلي بروح 
العق���ل واحلكمة وح���ل األزمة 

احلالية بالتحاور.
وقال الياقوت: نعتقد بحسن 
الظن في جميع أطياف املجتمع وال 
نشكك في والء أي فئة للكويت، 
ولكننا ضد االستبداد بالرأي وضد 
التصعي���د، آمال في نهاية كالمه 
االرتقاء مبس���توى احلوار وأن 
يحفظ اهلل الكويت وأن يس���ود 

فيها األمن واألمان.
حمد العنزي  ٭

وتكاتفه���م واحلفاظ في الوقت 
ذاته على الوحدة الوطنية، متابعا: 
نفترض حسن النية في جميع 
أطراف املجتمع، ونرفض أسلوب 
اخلروج إلى الشارع بطريقة غير 

قانونية.
الياق���وت بضرورة  ونادى 
التمسك بصوت العقل واحلكمة 
مطالبا بالوق���ت ذاته بضرورة 
االلتف���اف ح���ول احلاكم وعدم 
اخلروج عل���ى طاعة ولي األمر 
أو عصيانه، مشيرا إلى أن الشعب 
قد ارتضى س���مو األمير حاكما 
وس���موه يدرك متاما املصلحة 
العليا للبالد، داعيا إلى تغليب 
املصلحة العامة للكويت واالبتعاد 
في هذا الوقت الراهن الذي متر به 
البالد بظروف عصيبة – االبتعاد 
عن التشرذم وجتنب األجندات 
اخلارجية التي من شأنها تدمير 

وجميع أطياف املجتمع، ولم نقم 
بتأس���يس تيار »لك« إال حينما 
وجدنا األزمة السياس���ية على 
أش���دها وحينما وجدنا الكويت 

على شفا االنهيار والتخريب«.
وأكد الياقوت اس���تياءه من 
التراجع  أداء احلكومة بس���بب 
في مستوى اخلدمات في جميع 
القطاع���ات وبس���بب الفس���اد 
املستشري في جميع مؤسسات 
الدولة وبسبب توقف وتعطيل 
مشاريع التنمية بسبب استمرار 
الت���ي تكاد  السياس���ية  األزمة 

تعصف بالبالد وتخربها.
وأضاف الياقوت: نرفض بشدة 
املعارضة بشكل غير قانوني، كما 
نرفض كذلك أسلوب الغمز واللمز 
والنيل من أطراف املجتمع سواء 
كانوا بدوا أو حضرا أو سنة أو 
شيعة، مطالبا بتالحم اجلميع 

الفرقة والتناحر، مطالبا جميع 
إلى  بالتهدئة والعودة  األطراف 
طاولة احلوار والتمس���ك بعني 
العقل واحلكمة ألجل احلفاظ على 
الكويت ومكتسباتها، الفتا إلى أن 
التعنت بني السلطة واملعارضة 
قد يدخل البالد والعباد في نفق 
مظل���م وقد يؤدي إل���ى عواقب 
وخيمة، آمال التفاف جميع قوى 
الشعب حول القيادة السياسية 
واالبتعاد عن التش���رذم والفنت 
الفئوي���ة والطائفية واملناطقية 
والقبلية التي من شأنها تدمير 

وتخريب الكويت.
الياقوت: »لس���نا  وأض���اف 
في »تي���ار ألجل الكويت« )لك( 
مدعومني من أحد وال نتبع جهة 
معينة، ومنثل األغلبية الصامتة 
في الكويت، نحن الصوت الثالث 
صوت الشباب والكبار واألطفال 

أو ترهيب،  وتخريب دون قمع 
فكلن���ا أبناء »الدي���رة« ونعمل 

ألجلها.
واختتم بقوله: من هذا املنطلق 
أوجه ندائي ألهل الكويت بشمالها 
وجنوبها ووسطها، ألهل الدواوين 
والقبائل واحلكماء والعقالء، يجب 
أن يكون لنا دور ويجب أن تكون 
لنا كلمة في األحداث التي بدأت، 
يجب أن تكون لنا كلمة في الفساد 
واملفس���دين وأن يكون لنا فعل 
بالتطوير والتنمية والبناء، فهيا 
بنا يا أه���ل الكويت يدا بيد، يد 
حتارب الفساد ويد تبني وتعمر 
حتى ميكننا عبور هذه األزمة، 

لنكن جميعا ألجل الكويت.
 م���ن جانب���ه دع���ا الناطق 
السياسي  التيار  الرسمي باسم 
»ألجل الكويت« د.خالد الياقوت 
إلى ض���رورة لم الش���مل ونبذ 

االنحياز ألي من اجلانبني رافعني 
راية »ألج���ل الكويت« لتصبح 
الكويت ومصلحتها هي أجندتنا 

اخلاصة.
وتاب���ع بقول���ه: أتعجب مما 
أراه في ظل الزخم املوجود على 
الساحة السياسية من األصوات 
التي تصف أحداثنا بأنها ربيع 
عرب���ي دون وعي منها بطبيعة 
الكويت  الكويت وأهلها، فربيع 
بتكات���ف أهله���ا وتالحمهم من 
أج���ل الدف���اع عنه���ا وتأصيل 
الدميوقراطية واحلضارة، الفتا 
إل���ى أن ربيع الكويت الصحيح 
في البن���اء والتنمي���ة والتقدم 
القائم على االلتزام بالدس���تور 

والقانون.
إلى أن  الش���مروخ  وأش���ار 
الدس���تور كفل لنا حرية الرأي 
انفالت  والتعبير بتحضر دون 

أك���د رئي���س تي���ار »ألجل 
الكوي���ت« بدر الش���مروخ انه: 
أبنائنا،  الكويت.. ألج���ل  ألجل 
ألجل أه���ل ديرتنا جميعا كانت 
انطالقتن���ا.. انطالقة أساس���ها 
احل���ب والوف���اء لوطن يعيش 
فينا، نخش���ى عليه من أنفسنا 
ونبذل ألجل���ه الغالي والنفيس 
 وال نس���تطيع أن نوفي���ه حقه
ل���و بذلن���ا م���ن أجله  حت���ى 

أرواحنا.
وق���ال الش���مروخ خ���الل 
الذي  املؤمتر الصحاف���ي االول 
عقد مس���اء اول من امس ايذانا 
بانطالقة التيار السياسي ألجل 
الكويت، ان التطورات السريعة 
واملتالحقة على الساحة أصبحت 
الشغل الشاغل لألمة فمنهم من 
ينحاز جلان���ب األغلبية ومنهم 
من ينح���از للحكوم���ة رافضا 

رئيس تيار »ألجل الكويت« بدر الشمروخ متحدثا خالل املؤمتر الصحافي )هاني عبداهلل( جانب من املؤمتر الصحافي املنعقد امس األول النطالقة تيار »ألجل الكويت« 

مالمح املجلس املقبل باتت واضحة حمّل احلكومة مسؤولية سياساتها اخلاطئة في معاجلة األزمات

دعا إلى نبذ الفرقة واالبتعاد عن الفنت والعودة إلى طاولة احلوار من أجل احلفاظ على البلد

دعت النائب العام إلى إعادة النظر في اإلجراء

اخلالد: لن نتراجع عن قرار املقاطعة
ما لم يتم سحب مرسوم الصوت الواحد

املعيوف: املرحلة احلالية مفصلية
 وتتطلب تطبيق القانون واحترام الدستور

.. و»املنبر الدميوقراطي« يجدد تأكيده
على قرار مقاطعة االنتخابات

جمعية الصحافيني تستنكر اقتياد الدعاس 
األمانة العامة ملجلس األمة تصدرللمباحث بسيارة »الداخلية«

ألبوم صور عن نشأة احلياة الدستورية

أصدر املنبر الدميوقراطي الكويتي بيانا صحافيا 
ردا على ما تتداوله وس���ائل اإلعالم املختلفة من 
آراء متباينة من بعض أعضاء املنبر الدميوقراطي 
حول املوق���ف من االنتخابات القادمة، مقدرا لتلك 
اآلراء التي ال متثل اال أصحابها، مؤكدا في الوقت 
نفسه متسكه بقرار املقاطعة الكاملة لالنتخابات 
القادمة، وعلى حق اجلميع في املطالبة الس���لمية 

التي كفلها الدستور.

وطال���ب املنبر القيادة السياس���ية بنزع فتيل 
األزمة من خالل مراجعة األمر برمته، للخروج من 
هذا املأزق السياس���ي اخلان���ق وعودة األمور الى 
نصابها، مناشدا قواعده ومناصريه بااللتفاف حول 
قرارات املنبر الدميوقراطي، مؤكدا في الوقت ذاته 
على انه سنطبق اإلجراءات املنصوص عليها في 
اللوائح التنظيمية على كل من يتقدم من أعضاء 

املنبر للترشح لتلك االنتخابات.

الكويتية بيانا  أصدرت جمعية الصحافيني 
أمس أعربت فيه عن انزعاجها من اإلجراء الذي 
اتخذته النيابة العامة يوم أمس األحد مع الزميل 
عبداحلميد الدعاس رئيس حترير صحيفة عالم 
اليوم وعضو مجلس إدارة اجلمعية بعد انتهاء 
التحقيق معه في النيابة العامة واقتياده ملبنى 
املباحث اجلنائية بسيارة تابعة لوزارة الداخلية 
لدفع الكفالة املالية وهو إجراء يتم للمرة األولى 

مع الصحافيني حيث كان املتبع اإلفراج بالضمان 
الشخصي مما يدعو للقلق واالستغراب من هذا 

التوجه اجلديد.
ودعت جمعية الصحافيني الكويتية النائب العام 
إلعادة النظر في هذا اإلجراء املستحدث والتعامل 
مع قضايا الرأي والصحافة باألسلوب احلضاري 
املعتاد والذي يدل عل���ى مكانة الكويت في مجال 

احترام حرية الرأي أمام دول العالم.

أصدرت االمانة العامة مبجلس االمة البوما 
يحتوي عل���ى 20 صورة تاريخي���ة للمجلس 
التأسيس���ي واول مجلس امة تس���لط الضوء 
عل���ى عدد م���ن االح���داث التي رافق���ت البناء 

الدستوري للكويت. ويأتي هذا االصدار تزامنا 
مع مش���اركة االمان���ة العامة احتف���ال الدولة 
 بالذكرى اخلمسني لصدور الدستور والذي كان

في 11 نوفمبر 1962.

ه���ذه االنتخاب���ات اذا كنا نريد 
للدميوقراطية ان تكون جس���را 
للتعاون والتنمية وبناء الوطن 
وليس أداة للفرقة فالكراسي زائلة 

والكويت باقية«.
وحول االنتخاب بصوت واحد 
أكد املعيوف انه كان وال يزال من 
دعاة مراجعة نظام التصويت 4/5 
وتصحيح املسار االنتخابي، مشددا 
في الوقت نفس���ه على ضرورة 
االلتزام بالدستور في معاجلة اي 
خالف او تفسير مواده حتت مظلة 
القضاء والدميوقراطية  احترام 

وحرية التعبير.
وحّمل املعيوف احلكومة على 
وجه اخلصوص مسؤولية ما آلت 
إليه األوضاع منذ سنوات بسبب 
سياساتها اخلاطئة في معاجلة 
القضايا والفساد، وقال: »لم يعد 
ممكنا بعد اليوم ادارة الدولة بنفس 
املفاهي���م والعقلية القائمة على 
احملاصصة واخلضوع للصوت 
العالي واملناورات السياسية ألن 
مستقبل الوطن أمام مفترق »اما ان 
تبقى الكويت او تزول«، وأضاف 
»مما يدعو لألسف واالستغراب ان 
نحتفل بالذكري ال� 50 للمصادقة 
على الدستور باالنقسام والفرقة 
بدال من ان تكون مناسبة وطنية 
الدميوقراطية  ومنارة ملسيرتنا 

واملشاركة الشعبية«.

وأشار اخلالد إلى ان القرار 
اتخذ عن قناعة كاملة ألهمية 
املرحلة الت���ي متر بها احلياة 
البرملانية، مبينا أن محاوالت 
خل���ط األوراق واقحام بعض 
القضايا اجلانبية في احلراك 
ض���د تعدي���ل القان���ون أمر 
مرف���وض، داعيا ف���ي الوقت 
ذاته الى التركيز على القضية 
األساسية وجتنب أي قضايا 
أخ���رى أو ادخاله���ا طرفا في 

املفاوضات أو املساومات.
وأكد اخلالد أن مالمح املجلس 
املقبل باتت واضحة مبكرا وهو 
ما يحتم علينا االس���تمرار في 
دع���وة الش���عب الكويتي الى 
املقاطعة، الفتا الى أن املجلس 
واجبه حماية الدولة من تطرف 
احلكومة وليس حماية احلكومة 

من الشعب.

بعد ان كنا ننعم باالس���تقرار«، 
مش���يرا الى ان الصوت الوحيد 
املفترض ان يعلو اليوم هو صوت 
القانون الذي يطبق على اجلميع 
في ظل دولة الدستور واملؤسسات 
التي بناها أجدادنا وآباؤنا وحمل 
رايتها الشعب الكويتي بكل أطيافه 
ومشاربه عبر تاريخ طويل قبل 
االستقالل وبعد قيام الدولة وأثناء 
كارثة االحتالل التي لم نش���عر 
معها بوطأة هذا الهاجس املؤرق 

لكل بيت.
وأوض���ح ان ش���عار حملته 
االنتخابية »لن نسمح بتدميرها« 
يالمس وينطلق من قلب كل مواطن 
ينظر ملس���تقبل الوطن وأبنائه 
وس���ط هذا اجلو املشحون من 
الالمسؤولية والفوضى، متسائال: 
ما اله���دف وملصلحة من تأجيج 
ه���ذا العنف والتحدي وش���حن 
الشباب وملئهم بالكراهية وكسر 
القانون، واضاف »انني أدعو كل 
مواطن ومواطن���ة ان يعبر عن 
موقفه ويترجم املواطنة احلقة، 
فلم يعد مقبوال استمرار الوضع 
ونحن نشهد معاول الهدم تطول 
الوطن ومفاصله في  مؤسسات 
هذه املرحلة اخلطيرة بأبعادها 
الداخلية واخلارجية املتشابكة«، 
وق���ال »يجب ان يك���ون صوت 
األغلبية الصامتة مس���موعا في 

ش���دد أمني ع���ام التحالف 
الوطني الدميوقراطي خالد اخلالد 
على أهمية مقاطعة االنتخابات 
املقبلة ترشيحا وانتخابا إليصال 
رسالة احتجاجية ضد تعديل 
قانون االنتخاب خارج اإلطار 
التش���ريعي الصحي���ح وهو 

مجلس األمة.
ف���ي تصريح  وقال اخلالد 
صحافي امس ان موقف التحالف 
من املقاطعة مبدئي وال ميكن 
التراجع عنه، ما لم يتم سحب 
مرسوم الضرورة والعودة الى 
النظام االنتخابي السابق وترك 
التعديل بي���د املجلس املقبل، 
مش���يدا مبوقف الشخصيات 
الوطني���ة البارزة التي أعلنت 
مقاطعتها االنتخابات انتصارا 
الثابتة  الدس���تورية  للمبادئ 

وتاريخها الوطني املشرف.

وصف مرشح الدائرة الثالثة 
النتخاب���ات مجل���س األمة 2012 
عبداهلل املعيوف املرحلة التي متر 
بها البالد بأنها مفصلية تتطلب 
تطبيق القانون واحترام الدستور 
وفرض هيبة الدولة وقال املعيوف 
في تصريح صحافي ان الكويت 
متر بوضع فريد وتشهد سوابق 
لم تعتدها »وأصبحنا ألول مرة 
نش���عر بالقلق وعدم االطمئنان 

خالد اخلالد

عبداهلل املعيوف

شدد مرشح الدائرة اخلامسة عبداهلل التميمي 
على حكمة صاحب الس���مو االمير، مشيرا الى أن 
سموه وضع يده في اخلطاب األخير على اجلرح 

ومفاصل الداء التي تعاني منها الكويت مؤخرا. 
وأي���د التميمي مرس���وم تقليص األصوات من 
ال���ى الصوت  األربعة 
الواحد، مضيفا بقوله 
»طبعا مرسوم الضرورة 
الذي أص���دره صاحب 
الس���مو كان في محله 
حيث استغلت األغلبية 
الش���ارع على  تأجيج 
مرسوم ضرورة تقليص 
االصوات من أربعة إلى 
صوت واحد ولكن لو 
نتمعن بخطاب صاحب 
السمو األمير االخير نرى 
حرصه على املصلحة 
العامة باإلضافة إلى أن سموه وضع يده على اجلروح 
واملشاكل والقضايا ووضح بالدليل والبرهان حيث 
ال يخفى على اجلميع أن األصوات األربعة عززت 
القبلية والطائفي���ة والفئوية والفرعيات ومنعت 

وصول األقليات إلى قاعة عبداهلل السالم«. 
وهاج���م التميمي األغلبي���ة املبطلة واتهمها 
باالفالس السياس���ي واللجوء إلى إسقاط البالد 
في تطاحن وجتاذب وأزمات لم يعرف لها مثيل 
في تاريخ الكويت. وقال التميمي »خالل الدورات 
الثالثة ملجلس األمة املاضية كان هناك تطاحن 
وجتاذب وأزمة سياس���ية لم مت���ر على تاريخ 
الكويت سابقا فلذلك مرسوم تقليص األصوات 
هو إج���راء حكيم أتى من ش���خص حكيم وفي 

الوقت املناسب«.

عبداهلل التميمي

التميمي: سمو األمير
حريص على املصلحة العامة

مقصيد لـ »األنباء«: اجلامعة لم 
متنع إقامة الندوات السياسية

نفى املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل 
مقصيد ما تردد مؤخرا عن منع اقامة الندوات السياسية 
بجامعة الكويت في الفترة املقبلة خالل انتخابات مجلس 
االمة. واك����د مقصيد في تصريح خاص ل�»األنباء« انه 
يسمح لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة وايضا 
للجمعيات والروابط العلمية بإقامة ندوات سياس����ية 
ولكن وفقا للوائح املتع����ارف عليها عن طريق عمادة 
شؤون الطلبة واملوجودة ايضا لدى املديرين االداريني 
بكليات اجلامعة. وذكر مقصيد ان هناك قنوات رسمية 
معروفة لدى ممثلي االحتاد واجلمعيات والروابط من 
اجل تنظيم ندوة سياسية وهي الفورمة املوجودة لدى 

عمادة شؤون الطلبة.
آالء خليفة  ٭
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