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شكر األمني العام وجميع موظفي األمانة العامة لدورهم في االستعدادات جللسة االفتتاح

العتيقي: نظام التصويت اجلديد يراعي اجلوانب القانونية
ويحوي نظامًا ينتهي بإخراج ورقة التصويت إلكترونيًا

العوضي لـ »األنباء«: أقترح منح ضباط الصف واألفراد 
الراغبني في التقاعد مكافأة من 200 إلى 300 دينار

احلسيني لـ »األنباء«: سنفتح ملفات الفساد في »التطبيقي« لعالجها

وأضاف العتيقي ان هذا النظام 
يؤكد وبكل ش���فافية ووضوح 
التصويت لكل أنش���طة  عملية 
جلسة االفتتاح بدءا من انتخابات 
الرئاسة وانتهاء بانتخاب أعضاء 
اللجان، معربا ع���ن أمله في ان 
يوفقه اهلل سبحانه وتعالى في 

إدارة اجللسة االفتتاحية. 
وناش���د العتيق���ي زم���اءه 
األعضاء باختي���ار إخوانهم من 
ذوي االختصاص واملعرفة مبهام 
اللجان واختصاصاتها، مشيرا الى 
ان هذا سيدفع بالعمل البرملاني 

الى األمام. 

ومديرو وموظفو القطاعات املعنية 
العتيقي  بجلسة االفتتاح. وقال 
في تصريح صحاف���ي انه اطلع 
على االستعدادات اخلاصة بجلسة 
االفتتاح كونه املسؤول األول عنها، 
مشيرا الى انه استمع الى شرح 
حول نظام وآلية التصويت املتبعة 
في قاعة عبداهلل الس���الم وآخر 
االستعدادات اخلاصة بها والذي 
يراعي جميع اجلوانب القانونية 
اخلاصة بآلية التصويت إذ يحوي 
الكترونيا ينتهي بإخراج  نظاما 
ورقة التصويت ومن ثم وضعها 

في صندوق الفوز.

بني 200 و300 دينار حسب الرتبة 
العسكرية إلى جانب التمديد بالعمل 
ملن بلغت سنوات خدمتهم 25 عاما. 
وقال العوضي إن مثل هذه املزايا 
جتعل من املؤسسات العسكرية 
بيئة عمل جاذبة تشجع اخلريجني 
اجلدد على االلتح����اق بها والتي 
حتتاج الى جهود مضاعفة ومثابرة 

وعمل كبير.
مريم بندق ـ ناصر الوقيت  ٭

الداخلية والدفاع واحلرس الوطني 
العامة لإلطفاء. واقترح  واإلدارة 
النائ����ب العوضي في تصريحات 
خاصة ل� »األنب����اء« النظر بعني 
مماثلة إلى بقية العس����كريني من 
ضباط الصف واألفراد، مناش����دا 
سمو رئيس الوزراء مبا عرف عنه 
من حبه واعتزازه بأبنائه منتسبو 
املؤسسات العسكرية إقرار مكافأة 
متنح للراغبني في التقاعد وتتراوح 

العامة  أمتت قطاعات األمانة 
ملجلس األمة استعداداتها النهائية 
جللسة افتتاح دور االنعقاد اجلديد 
املزمع عقده غ���دا األحد وجتول 
رئيس السن جللسة افتتاح مجلس 
األمة لدور االنعقاد األول للفصل 
التش���ريعي الرابع عشر النائب 
العتيقي  د.صاح عبداللطي���ف 
ف���ي القاعة الرئيس���ية وأروقة 
املجلس ملتابعة هذه االستعدادات 
والتأكد من جهوزيتها، معربا عن 
ش���كره وتقدي���ره للجهود التي 
بذلها األم���ني العام ملجلس األمة 
واألمن���اء العامون املس���اعدون 

ب����دأ بع����ض الن����واب ترجمة 
برامجه����م االنتخابي����ة إلى واقع 
ملموس. وفي هذا الشأن، أكد النائب 
سعود احلريجي في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أنه يدعم القضايا التي 
تهم املواطن����ني والتي من ضمنها 
قضايا التعليم والصحة، مشيرا الى 
ان الدول املتقدمة تقاس باخلدمات 
الصحية املقدمة ومخرجات التعليم 
لديه����ا، والتي على أساس����ها يتم 
بناء االقتصاد. من جانبه، ش����دد 
النائب د.مشاري احلسيني على أنه 
سيفتح ملفات الفساد في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لعاجها ووضع احللول املناسبة 
لدعم الهيئة وتطويرها، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن هذا امللف يعتبر 
م����ن امللفات املهمة التي يس����عى 
جاهدا النهائها. من جانبه أوضح 
النائ����ب كامل العوض����ي ان قرار 
متديد املزايا املالية للضباط الذي 
أقره مجلس الوزراء في جلس����ته 
األربعاء املاضي ملدة سنة يشمل 
الرتب م����ن عقيد وعمي����د ولواء 
فما فوق من العاملني في وزارتي 

صاح العتيقي

كامل العوضيسعود احلريجيد. مشاري احلسيني

خالل حفل عشاء أقامه الناشط عايض أبوخوصة

البراك: املبيت في »اإلرادة« مكفول لكل مواطن 
من دون احلصول على ترخيص وحكم »الدستورية« ال يعنينا

ان ش���راكتنا  وأض���اف 
حقيقية مبنية على الدستور 
وعلى روح الدستور مبنية 
بناء كامل حقيقي فنحن نهنئ 
املعتقلني ونقول  الش���باب 
لهم انكم دائما تش���رفوننا 
مبواقفك���م وبانتماءاتك���م 
وحتركك���م ووجودكم بحد 
ذاته يسقط ادعاءات وزارة 
الداخلية والقوات اخلاصة 
انه مجرد ش���غب  وكذبهم 
احداث موضح���ا ان بلدانا 
قادها زعماء وكانت أعمارهم 
لم تصل الى 30 عاما ونحن 
نريد املواط���ن مهما وصل 
عمره ان يبقى بليدا ومشغوال 
بنفسه واآلن يهددون األمهات 
بحيث يرسلون الى املدارس 
األدلة اجلنائية  ضباط من 
يقولون لهم ان أبناءكم لن 

يتوظف���وا.
البراك لألس���ف  وأردف 
يأت���ي أح���د ق���ادة القوات 
بالضرب  ليعتدي  اخلاصة 
باملباحث  واإلهانة ويأتون 
اجلنائي���ة أيض���ا ليهينوا 
ويضربوا ليخوفوا الشباب 
ويروعونهم وهذا أمر ال ميكن 
ان  األحوال  م���ن  بأي حال 
نقبل به واعتقد ان الشباب 
بالعكس هذه االجراءات لن 
تزيدهم إال إصرارا ومتسكا 

بدس���تورهم ومقدراتهم.
ومن جانبه، قال صاحب 
الدعوة الناشط عايض نايف 
ابو خوصة ان هذه الدعوة 
وهذا احلفل هو ألهل الكويت 
جميعا ولكل من اعتقل في 
األيام األخيرة ونحن نسجل 
شكرنا لهؤالء الذين ضحوا 
أج���ل كرامة  بحريتهم من 

الوط���ن.
وأضاف ف���ي واقع األمر 
ستاحظون من بني املعتقلني 
من ه���و ش���يعي ومن هو 
حضري ومن هو بدوي ومن 
هو من املناطق الداخلية ومن 
هو م���ن املناطق اخلارجية 
اجل  فجميعهم خرجوا من 
كرام���ة الوط���ن ومن اجل 
املكتس���بات  احملافظة على 

الدس���تورية.
اننا  اب���و خوصة  وذكر 
أصررنا على ان تكون الدعوة 
شاملة جلميع أبناء الكويت 
ألن الوطن هو من يوحدنا 
الوجوه  والوطن من جعل 
الطيبة أغلى من أهلي وهو 
من س���يجعلنا متوحدين 

ونحافظ عل���ى وحدتن���ا.
وأعرب عن شكره لكل من 
لبى الدعوة وحضر و»شكرا 
لكل من ضحى بحريته من 
الدستور واملكتسبات  أجل 
الدستورية واشكرهم على 
مبادراتهم الطيبة ورعايتهم 
إلخوانهم وأبنائهم، وأشكر 
ايضا شباب حراك اخلامسة 
الذي���ن وح���دوا جهودهم 
باألمس وسيكون لهم حراك 
مميز ونوعي غير مسبوق 
وان ش���اء اهلل كل الدوائر 

حت���ذوا حذوه���م«.
النائب  قال  ومن جهته، 
الس���ابق نايف املرداس ان 
ما تشهده الكويت من حراك 
وتط���ور فيه ما هو إال ردة 
فعل لفعل غير مبرر أقدمت 
عليه احلكوم���ة ويجب أال 
نحاسب على ردة الفعل بل 
يجب ان نحاسب من ارتكب 
الفعل وهي احلكومة، مبينا 
ان هذا احلراك الشعبي أمر 
طبيع���ي وهو ف���ي مرحلة 
التس���خني ولم يب���دأ بعد، 
فاحل���راك الكويتي أش���به 
»باملاكينة األملانية« حتتاج 
الى تسخني قبل ان تنطلق 
»ونحن نسخن قبل االنطاقة 
الكبرى التي ستكون أقوى 
وأقوى إذا لم تعد احلكومة 

الى رش���دها«.
وأضاف ان املستغرب هو 
السجون  املغردين في  زج 
الدولة  امن  واملعتقات في 
على هوا ما يراه ضابط امن 
الدولة من تفسير لتغريداتهم 
وهو يفسر كامهم تفسيرات 
خاطئ���ة وه���ذا االمر ليس 

مناس���با.

 ٭محمد راتب

وأن���ا قل���ت ف���ي تصريح 
ان���ك تراها بعي���دة ونراها 
قريب���ة ب���إذن اهلل مادامت 
هناك إرادة لألمة س���تكون 
قريبة، ومصلحة البلد فيها، 
فاحلكومة املنتخبة ال تعني 
االنقضاض على الدستور أبدا 
وصاحيات صاحب السمو 
األمير موجودة في الدستور 
لكن ايضا الدستور ال مينع 
ان تأتي احلكومة ورئيسها 
من صنادي���ق االقتراع من 

رح���م األم���ة.
وواصل: إنكم تريدون ان 
تصوروا في البلد مش���هدا 
حت���ى تن���زوي الناس في 
بيوتها وتبتعد عن احلراك 
الش���عبي والكل ينش���غل 
اليوم  فالكوي���ت  بنفس���ه 
تتعرض الى سرقة العصر 
املجلس ليشهد  بهذا  واتوا 
التي  »البوق���ة«  ش���رعنة 
س���تحصل وهي االكبر من 
نوعها فاليوم 37 مليار دينار 
خصصت للتنمية، صندوق 
القادمة وصندوق  األجيال 
للدولة  الع���ام  االحتياطي 
فيهما مبالغ لم يس���بق لها 
ان جتمعت في تاريخ الكويت 
فكي���ف تس���رقها احلكومة 

واملتنف���ذون؟
ان هذه  الب���راك  وأك���د 
األموال لن تسرق خاصة بهذا 
احلجم حتى تش���رعن هذه 
السرقة عندما تضفى عليها 
الش���رعية، فكيف يضفون 
عليها الش���رعية من خال 
مجل���س أمة مزور، مجلس 
يك���ون صنيعة الس���لطة، 
مجلس جلب باملال السياسي، 
مجل���س قبيض���ة، مجلس 
انبطاحي���ني، مجلس على 
اس���تعداد ان يبيع مقدرات 
البلد وأمواله ألن كثيرا منهم 
ال يحلم���ون ان يصلوا الى 

قاعة عبداهلل الس���الم.
واس���تدرك البراك قائا: 
احلري���ات تصادر في البلد 
ونحن بالنسبة لنا مستمرون 
ونقول: »راح���وا للمحكمة 
الدس���تورية أو لم يذهبوا 
لها هذا أمر في نهاية املطاف 
ال يعنينا، صدرت احملكمة 
الدستورية او ما صدرت أمر 
ال يعنين���ا ألن املادة 71 من 
الدستور واضحة وضوح 
الش���مس ال حتتاج الى ان 
قب���ل احملكمة  تفس���ر من 
الدس���تورية او من غيرها 
وإذا وص���ل احلال الى اننا 
ننتظر تفسير هذه املادة او 
قانونية هذا املرسوم نقول 

على الدنيا الس���ام.
البراك على ان من  وأكد 
سيحسم هذه القضية احلراك 
الشبابية  الشعبي والقوى 
الفاعل���ة ولكن ف���ي نهاية 
املطاف ان القوى الشبابية 
واحل���راك الش���عبي إذا لم 
يكن له���م قدوة من النواب 
السابقني فما اعتقد ان األمور 
تسير بشكل جيد ألننا نحن 
عندما ج���اء الناس ووقفوا 
االقتراع  أم���ام صنادي���ق 
اإلرادة  ووضع���وا ورق���ة 
وليست الورقة املزورة التي 
اآلن في  صنعتها احلكومة 
الفاش���لة  االنتخابات  هذه 
البليدة ال لذلك نحن قدرنا 
ان نتصدى  الوقت  في هذا 
ملثل هذه القضية وهي حماية 

الدس���تور.
وش���دد على ان احلراك 
الشعبي مستمر واملبيت حق 
قانوني ودستوري لكل أبناء 
الكويت ال أحد ميلك ان يقول 
تعالوا لتأخذوا إذنا مني ولن 
نأخذ إذنا من وزارة الداخلية 
فاملسيرات سواء التي كانت 
على البح���ر او التي داخل 
املناطق هي مسيرات تعبر 
عن اإلرادة الشعبية احلية 
ألبناء الشعب الكويتي وال 
ميل���ك ال وزير الداخلية او 
غي���ره ان يطالب بأن يأخذ 
الناس من���ه إذنا فلذلك هم 
ليسوا شاطرين سوى بعملة 
»الطق« يدخلون بأسلحتهم 
وقمعهم او يهددون بالسجون 
فالناس لم تعد تقبل مبثل 
ه���ذا األمر وال منلك ان احد 

يفقدن���ا حريتن���ا.

شدد النائب السابق مسلم 
املبيت  ان حق  البراك على 
في ساحة اإلرادة مكفول لكل 
مواطن وال يتطلب ترخيصا 
من أح���د، معلنا ان احلراك 
الشعبي هو الذي سيسقط 
مرس���وم الص���وت الواحد 
»فا يعنين���ا حكم احملكمة 
الدس���تورية في هذا الشأن 
ألن املادة 71 من الدستور ال 

حتتاج الى تفس���ير«.
وقال الب���راك في كلمته 
التي ألقاها في حفل العشاء 
الناشط عايض  أقامه  الذي 
ابوخوصة في ديوانه مبنطقة 
الصباحي���ة عل���ى ش���رف 
املعتقل���ني املفرج عنهم في 
مسيرات الصباحية وصباح 
الناصر »ليس مس���تغربا 
األخ عايض مثل هذه  على 
الت���ي جنمع من  املبادرات 
خالها أبناء الوطن املدافعني 
الدستور.  الوطن وعن  عن 
واألمر املفرح ان كل الفئات 
عندما يأتي األمر للدفاع عن 
الكويت ودستورها يشاركون 

مبث���ل ه���ذه املواق���ف.
وأضاف طبعا احلكومة 
والقوات اخلاصة حريصان 
كل احلرص على خلق مشهد 
مع���ني مبحاول���ة تضليل 
النواب الذين ضربهم رصيف 
احلربش وهم كاذبون، مبينا 
ان ما تعرض له الشباب داخل 
املعتقل إجراءات تعس���فية 
بالغة السوء، فكيف واجهت 
الش���باب وهم  احلكوم���ة 
يتحدثون عن الدميوقراطية 
والدول املتحضرة وهم أبعد 
م���ا يكونون ع���ن ذلك فهم 
كذاب���ون باإلضاف���ة الى ما 
عملوه في املناطق ميارسون 
الكذب والدجل لتظليل أبناء 

الش���عب الكويتي.
وذكر البراك انه في الدول 
الدميوقراطية  املتحض���رة 
عندما يك���ون هناك جتمع 
ويص���ل ه���ذا التجمع الى 
مرحلة انه يس���بب أضرارا 
للمواطنني تتدخل هذه الفرق 
لفض ه���ذا التجمع وليس 
لضرب ه���ذا التجمع، الفتا 
الى ان الشباب املشاركني في 
جميع املسيرات لم يخربوا 
شيئا فأول مسيرة كانت في 
املركز التجاري في العاصمة 
ومع ذلك ل���م تتعرض اي 
منشأة للتكسير أو التخريب 
واملسيرة الثانية مطعم واحد 
تعرض للتخريب ومن خربه 
القوات اخلاصة عندما دخل 
فيه بعض البنات والعوائل 

حلماية أنفس���هم.
وتابع وهو يحمل نوعا 
من القنابل الغازية »هل مثل 
هذا يس���تخدم في املناطق 
الس���كنية ودخان غاز من 
يصاب فيه جرحه 7 س���م 
بسببه وناحظ تاريخ إنتاج 
هذه العبوة في 2001/11/23 
فهم يأتون بالعبوات الفاسدة 
ويضربوننا بها لألسف انهم 
أكا  فق���ط يؤكلوننا  ليس 
فاسدا، فحتى الساح الذي 

يضربوننا به فاس���د.
وأفاد البراك: لذلك نحن 
عندما نقول للناس ونوضح 
لهم واهلل العظيم ثم واهلل لن 
ينصلح حال البلد إال بحكومة 
منتخبة تدير الكويت وغير 
ذلك كله كام فاضي، لذلك 
ما تع���رض له اإلخوان من 
انتهاكات ويقولون أحداث، 
فأسألكم باهلل أبناء الشعب 
الكويتي أحداث � أشار لعباس 
� باهلل عليكم هذا  الشعبي 
لم يكن  حدث؟ فبعضه���م 
للمسيرة ميسكونهم  ذاهبا 
م���ن بيوته���م، وأغلب من 
اعتقلوهم بهذه الطريقة من 
األحداث ملاذا ألنهم يريدون 
تصوير املشهد بشكل معني 
يري���دون ان يقولوا ان هذا 
مجرد ش���غب أحداث ماهي 
قضية وطنية وليست قضية 
دستور وليس هو بتزوير 
انتخابات، فكل هذه األمور 
غير داخلة في حساباتهم.

ولفت البراك الى انه يجب 
ما يقومون  ان  أال يعتقدوا 
به م���ن إجراءات س���تردنا 
عما نقوم به، نقول لهم ال، 
فاملس���يرات من حقنا وفقا 
للدستور ومسيرات املناطق 
ال ميلك احد ان مينعها شباب 
يعبرون عن إرادتهم ورفضهم 
االنتخابات  لعملية تزوير 
والعبث بالنظام االنتخابي 
ومساس الدستور فهذا أمر 
ال ميكن قبوله بأي حال من 

األح���وال.
الب���راك: يقول  وتاب���ع 
اليوم محمد عبداهلل املبارك 
للصحافي الذي س���أله عن 
احلكوم���ة املنتخب���ة ان���ه 
م���ن املمك���ن ان تكون في 
الكوي���ت ف���ي ع���ام 2512. 

نايف املرداسعايض ابوخوصةمسلم البراك

أبوخوصة: نشكر 
الشباب الذين ضحوا 

بحريتهم من أجل 
التمسك بالدستور 
ومقدرات الشعب 

الكويتي

املرداس: نستغرب 
الزج باملغردين في 
السجون وفقًا ألهواء 

ضباط أمن الدولة

احلريجي: لـ »األنباء«: 
ندعم قضايا 

املواطنني خاصة 
التعليم والصحة


