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صاحب السمو استقبل حشوداً من املواطنني وشدد على عدم التهاون مع كل ما ميس أمن الوطن وسالمة املواطنني

األمير: ال مزايدة وال مكابرة في مصلحة الوطن

جموع املواطنني واملواطنات يصفقون عقب كلمة صاحب السمو صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله حشودا من املواطنني واملواطنات أمس 

ليس من حق أحد 
خرق السقف 

وانتهاك القانون

عالقة احلكم 
بالشعب أكبر من

أن ينال منها َدسُّ 
مريض

دول »التعاون« 
متضامنة قيادات 

وشعوبًا مع الكويت 
ومستعدة للوقوف 
معنا بكل إمكاناتها

عديدة تلقيتها من إخوتنا في دول 
مجلس التعاون اخلليجي قيادات 
وش����عوبا، والتي أكدت تضامنها 
الكامل مع الكويت واس����تعدادها 
لتقدمي كل اإلمكانات للحفاظ على 
أمنها واستقرارها، وهي مشاعر 
أخوية صادقة تعكس عمق التالحم 
بني دول املجلس واملصير املشترك 
وتشكل إضافة ناصعة جديدة لتلك 
املواق����ف األخوي����ة والتضحيات 
الت����ي س����بق لها تقدميه����ا أثناء 
الع����دوان الصدامي اآلثم،  محنة 
وهي مواق����ف وتضحيات عزيزة 
على جمي����ع الكويتيني وموضع 
فخرهم واعتزازهم وال ينكرها إال 

اجلاحد«.
وقال سموه »ال حاجة للتأكيد 
عل����ى أن كل الكويتي����ني أبنائي 
وبناتي وانن����ي قريب جدا منهم 
جميعا وعلى مسافة واحدة من كل 
منهم، وإني على ثقة بأن اجلميع 
في النهاية حريص على مصلحة 
الكويت ورفعة رايتها مهما تباينت 
االجتهادات واآلراء وأن يسود العقل 
واحلكمة واملصلحة الوطنية وان 
 الكوي����ت هي األس����اس واألصل 
وما عداها فروع فلنعمل من أجل 
احملافظة عليها وصيانة وحدتها 

وتعزيز أمنها واستقرارها«.
التفاصيل ص3 و4 ٭

بثوابتنا ومكتس����باتنا الوطنية، 
وعل����ى اجلميع تقع مس����ؤولية 
احملافظ����ة على مكانة الدس����تور 
العبث واالنتقائية  وصيانته من 
وسوء التفسير وعدم اخلروج عن 

أطره وقنواته«.
وتطرق صاحب السمو األمير 
إل����ى انه »ثمة أمر تناوله البعض 
بشيء من التسطيح يتصل بعالقة 
احلكم بالش����عب« مؤكدا »أن هذه 
العالقة أعم����ق وأكبر من أن ينال 
منه����ا دس مري����ض، وحتكمه����ا 
روابط فريدة ومتميزة تأسس����ت 
على مدى قرون طويلة وكرستها 
األعراف الوطنية وعززتها املمارسة 
العملية وأّطرها الدستور فهي حبال 
أبدية متينة من الروابط الوثيقة 
قوامها املودة واالحترام والتفاهم 
وااللتح����ام وال����والء واإلخالص 

لكويتنا الغالية«.
ومن جديد شدد صاحب السمو 
على القول »ل����ن أتهاون نحو كل 
ما من شأنه املساس بأمن الوطن 
وس����المة املواطنني واستقرارهم، 
رائدن����ا مرض����اة اهلل والضمير، 
وفيصلنا في كل أمورنا الدستور 
والقان����ون، نعمل بكل جدية على 
االلتزام به وتطبيق أحكامه على 

اجلميع من دون استثناء«.
وكشف سموه عن »اتصاالت 

ج����دد صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد التأكيد على أن 
سموه اتخذ قراره بإجراء التعديل 
آلية التصوي����ت في النظام  على 
االنتخاب����ي اس����تجابة للضرورة 
 امللحة التي استوجبت هذا القرار مبا 
ال يسمح بأي تأجيل أو تسويف 
به����دف حماية الوح����دة الوطنية 
وتعزيز املمارس����ة الدميوقراطية 
وحتقيق تكاف����ؤ الفرص ومتثيل 

شرائح املجتمع.
وقال سموه خالل لقاء موسع 
مع حشد كبير من أبناء الكويت: 
»شهد اهلل اني ما كنت ألتردد حلظة 
في العودة إل����ى احلق لو لم يكن 
التعديل دس����توريا ومحققا  هذا 
 للمصلح����ة العام����ة ف����ال مزايدة 
وال مكاب����رة عندم����ا يتصل األمر 

باملصلحة الوطنية العليا«.
وأكد سموه على »تفهم استياء 
من تضررت مصاحلهم بهذا التعديل 
واحترام وجهة نظرهم ووسائل 
التعبير عنها طاملا كانت في إطار 
القانون، ولكن ليس من حق أحد 
خرق السقف وانتهاك القانون الذي 
يظلل احلريات وينظم املمارس����ة 
السياس����ية احلضارية«، مشيرا 
س����موه إلى أن »إميانن����ا بالنهج 
الدميوقراطي ثابت، كذلك التزامنا 
بالدس����تور والقانون ومتس����كنا 

مؤشرات الساعات األخيرة: 
أوباما يفوز برئاسة أميركا بفارق ضئيل

اخلالد: ملف التعويضات يعالج في مجلس األمن
والعراق ملتزم بالسداد متام االلتزام

بيان عاكوم

رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ صباح اخلالد على س���ؤال حول ما أعلنه 
مكتب األمم املتحدة عن موافقة الكويت على حتويل 
ما تبقى من تعويضات »العراقية« إلى استثمارات 
في بعض احملافظات العراقية كالبصرة، فقال: هذا 
املوضوع يناقش في األمم املتحدة ويسأل عنه من 
ذك���ر التصريح ويجاوب عليه من طرحه، حيث إن 

ملف التعويضات يعالج من قبل مجلس األمن ونحن 
نتعاون مع اإلخوان ف���ي العراق إلكمال االلتزامات 
الدولية. وعندما سئل أن من أعلن عن اخلبر ذكر أن 
الكويت هي التي وافقت، أجاب: يقول ما يش���اء، إن 
األمر يخضع لقرارات مجلس األمن من حيث النسب 
واحلصص واملدة الزمني���ة املتفق عليها. وأضاف 
ان العراق ملتزم متام االلتزام ونكن له كل التقدير 
والشكر على دفع كل املس���تحقات حسب اجلدول 

الزمني املطروح.

واشنطن  -  أحمد عبداهلل

ألقى باراك اوباما وميت رومني بكل ثقلهما في 
اليوم االخير من احلملة االنتخابية امس بعد اشهر من 
السباق وانفاق مئات ماليني الدوالرات على الدعاية 
االنتخابية التي لم تتح الي من املرش���حني حتقيق 
تقدم على االخر في استطالعات الرأي. واستطالعات 
الرأي االربعة الكبرى التي اجريت على املس���توى 
الوطني أمس األول كش���فت عن بلد منقس���م اكثر 
من اي وقت مضى بني املرشحني. واظهر استطالع 
ملعهد بيو ان الرئيس يتقدم بنس���بة 48% من نوايا 
التصويت مقابل 45% ملنافسه اجلمهوري. لكن ثالثة 
اس���تطالعات اخرى نشرتها بوليتيكو وان بي سي 
نيوز/وول س���تريت جورنال واي بي س���ي نيوز/
واشنطن بوست منحت الرئيس تقدما بنقطة او ال 

شيء. وبالواقع فان انتخاب الرئيس املقبل للواليات 
املتحدة سيكون بني ايدي ناخبي عشر واليات حاسمة 
خصها املرشحان بجوالتهما االخيرة في احلملة. وفي 
بعض هذه الوالي���ات مثل اوهايو او ايوا او نيفادا 
فان اخلارطة االنتخابية متيل لصالح باراك اوباما 
لكن الرئيس ال يتجاوز فيها هامش اخلطأ. ويبقى 
رومني متقدما عليه بعض الشيء في واليات كبرى 
مثل فلوريدا )جنوب ش���رق( وكاروالينا الشمالية 
)شرق(. وكشف استطالع للرأي نشرت صحيفة يو 
اس ايه توداي نتائجه امس ان املرشحني متعادالن 
في 12 والية اساسية وسيحصل كل منهما على 48 % 
من االصوات. وفي مواجهة هذه االرقام يبدو فريقا 
احلملتني على قناعة بان نتيجة االنتخابات ستكون 

رهنا مبئات االف االصوات فقط.
التفاصيل ص46 ٭

 اعتمدها مجلس الوزراء أمس وهي عبارة عن بدل أمني جلميع الرتب في اجليش والشرطة واحلرس واإلطفاء 
بصفة دائمة بدياًل عن بدل احلجز الذي يصرف بعد فترة احلجز فقط

200 دينار زيادة للعسكريني
مريم بندق -  موسى أبو طفرة

عبدالهادي العجمي

كشف مصدر وزاري في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء 
وافق امس على صرف بدل 200 دينار 
جلميع الرتب العسكرية العاملة في 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
واالطفاء.  وقال مصدر عسكري رفيع 
ف���ي تصريح خاص ل� »األنباء« إن 
الوزراء  أق���ره مجلس  الذي  البدل 
أمس هو بدل أمني قيمته 200 دينار 
للعسكريني وجلميع الرتب العسكرية 
في اجلهات األربع )اجليش، الشرطة، 
احلرس الوطني، اإلطفاء(. وأوضح 
املصدر ان البدل سيكون بديال لبدل 
احلجز والذي كان يتم صرفه بعد 
فترة احلجز فقط، مش���يرا الى ان 
البدل احلالي سيصرف باستمرار 

سواء كان هناك حجز أو ال. 
ه���ذا وواف���ق املجل���س على 3 
مش���اريع مراس���يم بقوانني األول 
بشأن الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة للكشف عن الذمة 
املالية جلميع القياديني في الدولة 
ممن يشغلون وظيفة حكومية من 
اول رئيس الوزراء مبن فيهم رئيس 

وأعضاء مجلس األمة ضمن الفئات 
التي نش���رتها »األنباء«. ومشروع 
املرسوم الثاني: تعديل بعض أحكام 
قانون الهيئات الرياضية. والثالث: 
تعديل بعض أوجه العمل في اللجنة 
األوملبي���ة واالحت���ادات واألندية 
الرياضية، وتأتي التعديالت بحسب 
ما انفردت بنشره »األنباء« في مايو 
املاضي. وكشف املصدر ان املجلس 
سيعتمد في اجتماعه املقبل مشروع 

مرسوم باملشروعات الصغيرة.
التفاصيل ص15 ٭

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

اعتماد مجلس إدارة »الكويتية«

احلكومة لن تطعن في مرسومها.. ودراسة جديدة 
حول معيشة املواطنني

اعتمد مجلس الوزراء أمس مجلس ادارة الشركة اجلديدة التي ستتولى ادارة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية برئاسة وزير اإلعالم األسبق سامي النصف 

بحسب ما انفردت بنشره »األنباء« امس، ويضم املجلس مطلق الصانع من 
الهيئة العامة لالستثمار ونبيلة العنجري وعادل اليوسفي وخالد بشارة وجسار 

اجلسار وأحمد الكرداني عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

ماضي الهاجري

نفى مصدر حكومي ان تكون لدى احلكومة نية في االستفسار لدى 
احملكمة الدستورية بشأن مرسوم الضرورة بخصوص الصوت الواحد. 

وقال املصدر لـ »األنباء«: ليقبل اجلميع من ابناء الكويت مبا حرص 
عليه سمو االمير ولن نتقدم نحن كحكومة بأي طعن في شأن هذا 

املرسوم، مشيرا الى ان املجلس املقبل او املرشحني املتضررين امامهم 
تلك اخليارات، اما رفضه او القبول به او اللجوء إلى احملكمة الدستورية. 
من جهة اخرى كلف سمو رئيس احلكومة وزارة املالية بناء على تعليمات 

جهات عليا بإعداد دراسة حول رواتب ذوي الدخل احملدود واملتدنية 
واصحاب املعاشات التقاعدية، مشيرا الى ان التقرير سيقدم للحكومة في 

غضون اسبوعني ليتم اتخاذ إجراء بحقه.

اعتماد مراسيم مكافحة 
الفساد وتعديل القوانني 
الرياضية وتعديل بعض 
أوجه العمل في اللجنة 

األوملبية واالحتادات 
واألندية الرياضية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم موسوعة األسرة من رئيس وأعضاء اللجنة العليا الستكمال الشريعة

األمير استقبل جلنة استكمال أحكام الشريعة وعددًا من الشخصيات: أنا مع من يؤيدني
ومن يعارضني على مسافة واحدة ولست منحازًا ألحد ومستعد لسماع أي مشورة أو نصيحة 

14في حدود القانون والدستور وأحكام الشريعة

من كلمة صاحب السمو لدى لقائه املواطنني
٭ مظاهر انحراف وشغب وفوضى: أعلم انكم تشاركونني 

مشاعر األلم واألسف واحلزن والقلق 
للتطورات املؤسفة واألوضاع التي تعيشها 
البالد مؤخرا، وقد تابعتم مظاهر االنحراف 

والشغب والفوضى التي عمد البعض الى 
افتعالها دون مبرر، وأدت الى إثارة مشاعر 

اخلوف والقلق لدى املواطنني جتاه حاضرهم 
ومستقبلهم، وما جرى من ترويع لآلمنني 

وجتاوز للقانون وتعد مرفوض على رجال 
األمن الذين يقومون بواجبهم بحفظ األمن 

وسالمة املواطنني.
٭ حقيقة أهداف التصعيد والتطرف وافتعال الصدام: لنا 

جميعا ان نتساءل حول حقيقة األهداف من 
وراء حمالت التصعيد والتطرف وافتعال 

الصدام وجتاوز القانون واملبادئ الدستورية 
والثوابت اإلسالمية والوطنية، وما الرسالة التي 

يراد إيصالها ألبنائنا وبناتنا من خالل تلك 
املمارسات؟

فلكم ان تتصوروا ما كان ميكن ان يترتب على 
تعمد دهس رجل األمن من نتائج لو حصلت 

في أي بلد آخر.
٭ ال بديل عن احلوار األخوي البناء: إن انحراف 

اخلطاب السياسي، وتعمد االستفزاز اللفظي، 
واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي 

ال ميكن ان يكون سبيال لتحقيق املطالب 

السياسية وال بديال عن احلوار األخوي البناء 
في ظل مناخ عامر بالنوايا احلسنة والهدوء 

والتوافق للتوصل الى أفضل احللول، وهو ما 
عرف به مجتمعنا في معاجلة أموره ومشكالته.

٭ رفض قاطع للتجمعات غير القانونية: إنني على يقني 
بأنكم جميعا ترفضون وبشكل قاطع تلك 
التجمعات غير القانونية وما صاحبها من 

إصرار غريب على مخالفة القانون وتعريض 
أمن البالد واستقرارها للخطر، وقد شهدنا 
احلوادث واملظاهر املؤسفة التي شابت هذه 

التجمعات الفوضوية وكلنا يدرك أن في مثل 
هذه التجمعات كثيرا ما يفلت زمام األمور فيها 

بفعل احلماس واالنفعال، وتسهل فيها إثارة 
الفنت والفوضى، وهو ما يبرر دعوة الكثير من 

املخلصني الى ايقافها.
٭ طلب ترخيص رسمي وفق القانون: ماذا كان يضير 

منظمي تلك التجمعات في طلب ترخيص 
رسمي وفق القانون، يسمح للمشاركني 

بالتعبير عن انفسهم ويكفل حمايتهم وسالمة 
املواطنني وصيانة املصالح العامة بصورة 

حضارية راقية؟ وهذا ما يتم في أعرق الدول 
واملجتمعات الدميوقراطية.

٭ ما حجة القائمني على ممارسات الفوضى والعبث 
واالنفالت؟: رأينا كيف تتعامل هذه الدول مع 

التجمعات واملسيرات املخالفة للقانون، 

نسأل اهلل ان يبعدها عنا، وعلى أي حال فإذا 
كان لهذه املمارسات ما قد يبررها في دول 
تفتقد مقومات احلرية، وتفتقر إلى القوانني 

واملؤسسات ووسائل اإلعالم والتعبير احلر، 
ويكثر فيها زوار الفجر، وانتهاك كرامة 

املواطنني، فما حجة القائمني على ممارسة 
الفوضى والعبث واالنفالت في بلدنا وهو 

بفضل اهلل يتمتع بنظام دميوقراطي وبرملان 
حر وقضاء عادل نزيه وأجواء عامرة باحلرية 

احلقيقية؟!
٭ كفانا ما أضعنا من وقت وجهد وطاقات: كفانا ما أضعنا 

من جهد ووقت وطاقات جراء السجاالت 
واجلدل والترف السياسي العقيم الذي ال طائل 

منه، فهناك العديد من القضايا واملشكالت 
التي تستوجب املعاجلة السريعة، ليس هناك 

ما يبرر قصور اخلدمات املختلفة وتعثر 
املشاريع وتأخير حصول املواطنني على السكن 

املناسب، وتوفير فرص العمل للشباب وتأمني 
مقومات اإلبداع والتميز لهم لقيادة عجلة 

التنمية الشاملة في البالد، إن أمامنا الكثير 
من التحديات ونحن بإذن اهلل قادرون على 

مواجهتها.
لقد آن األوان ليشمر كل كويتي عن ساعديه 

لتتوحد جهودنا وإمكاناتنا لبناء كويتنا الغالية 
واللحاق بالركب لتحقيق آمال وتطلعات أهلها 

األوفياء.


