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الكويت :املعارضة تعود إلى الشارع
ّ
وتحذر من تعديل قانون االنتخابات
بعد حل املجلس النيابي
الذي تسيطر عليه ،أطلقت
املعارضة الكويتية
حملتها ضد تعديل الدوائر
االنتخابية في ساحة االرادة
مساء أول من أمس .الساحة
التي أعانتها على إسقاط
حكومة ناصر املحمد

كان قد اعتبر في تصريح سبق الندوة،
أن االس�ت�ق��االت الفعلية يجب أن تسلك
الطرق القانونية والدستورية املتبعة،
وهو اإلجراء الذي لم يلتزم به إال ثالثة
نواب فقط.
ورغ ��م أن ال �ح �ض��ور ل��م ي�ك��ن ب��امل�س�ت��وى
امل � �ت� ��وق� ��ع ،وراوح ب �ي��ن أل � �ف� ��ي ش �خ��ص
ب�ح�س��ب اإلح � �ص� ��اءات األم �ن �ي��ة وع �ش��رة
آالف ب�ح�س��ب امل �ن �ظ �م�ين ،إال أن ك�ل�م��ات

الكويت ــ فادي الزين
ّ
وس � ��ط ال� �غ� �م ��وض ال� � ��ذي ال ي� � ��زال ي �ل��ف
مستقبل مجلس األمة الكويتي املنتخب
ع � ��ام  2009وال � � ّع ��ائ ��د ب �ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة
ال��دس�ت��وري��ة ،دش�ن��ت املعارضة املتمثلة
ب�ـ«ت�ج�م��ع ن �ه��ج» ،م �س��اء أول م��ن أم��س،
تحركات ميدانية ج��دي��دة ف��ي ساحتها
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة «اإلرادة» وس ��ط ال�ع��اص�م��ة
الكويت ،والتي تهدف إلى التأكيد على
مطالبها اإلصالحية ،وتحويل الكويت
إل � ��ى إم � � ��ارة دس� �ت ��وري ��ة ف �ع �ل �ي��ة .ل�ك�ن�ه��ا
أطلقت تحذيراتها هذه ّ
املرة من تعديل
قانون االنتخابات ،بشكل ال يسمح لها
بتحقيق األك�ث��ري��ة التي حصلت عليها
في انتخابات املجلس املنحل.
ون �ظ �م��ت امل �ع��ارض��ة ن � ��دوة ش�ع�ب�ي��ة في
س��اح��ة «اإلرادة» ،ح�م�ل��ت ش�ع��ار «األم��ة
م �ص��در ال �س �ل �ط��ات» .وح� � ّ�ددت مطالبها
الرئيسية بإنشاء نظام برملاني متكامل
ّ
ينص على الحكومة الشعبية ،ورفض
ً
اس � �ت � �م� ��رار ب � ��رمل � ��ان  ،2009ف � �ض �ل�ا ع��ن
رف��ض «ت �ف��رد السلطة بتعديل ال��دوائ��ر
االن �ت �خ��اب �ي��ة» .وط��ال �ب��ت ب��دائ��رة واح ��دة
ون �ظ��ام ال�ت�م�ث�ي��ل ال�ن�س�ب��ي ،إض��اف��ة إل��ى
رف ��ض «إق� �ح ��ام ال �ق �ض��اء ف ��ي ال �خ�لاف��ات
السياسية».
وشهدت ال�ن��دوة إع�لان ن��واب املعارضة
استقاالتهم من مجلس  ،2009علمًا أن
رئ �ي��س ه ��ذا امل�ج�ل��س ،ج��اس��م ال�خ��راف��ي،

من تجمع ساحة اإلرادة في الكويت أول من
أمس (ياسر الزيات ــ أ ف ب)

«أنت يا بوناصر (األمير)
ممكن تنام ما تقوم،
وتبقى الكويت وأبناؤها
ومؤسساتها»

النواب خالل الندوة شهدت سقفًا عاليًا
م ��ن االن� �ت� �ق ��ادات ل �ل�ح �ك��وم��ة ورئ �ي �س �ه��ا،
وص��وال إل��ى أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح�م��د ال�ص�ب��اح ،ال��ذي خاطبه النائب
ً
عبد ال��رح�م��ن العنجري ق��ائ�لا «ن�ح��ن ال
ننافق وأنت يا بوناصر (األمير) ممكن
تنام ما تقوم ،وتبقى الكويت وأبناؤها
ومؤسساتها».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،خ��اط��ب ال �ن��ائ��ب امل� �ع ��ارض،
م � �ب� ��ارك ال � ��وع �ل��ان ،األم � �ي� ��ر ب� �ق ��ول ��ه «ي ��ا
ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و ،ال � �ك ��وي ��ت أك � �ب� ��ر م��ن
ت�ك�ت�ي�ك��ات وم �خ �ط �ط��ات ن��اص��ر امل�ح�م��د
(رئ� � �ي � ��س ال� � � � � � ��وزراء ال � �س � ��اب � ��ق) وج ��اب ��ر
املبارك (رئيس ال��وزراء الحالي) وأحمد
ال�ف�ه��د (وزي� ��ر س��اب��ق وم ��ن أب ��رز ش�ي��وخ
األس � � ��رة ال� �ح ��اك� �م ��ة) ،ف �ن �ح��ن أح � � ��رار ي��ا
صاحب السمو ورسالتنا أن ُي ّ
عدل هذا
االع��وج��اج وال ّ
يغرك مستشارو السوء،
وأنت أدرى ان كان لنا أجندات خارجية
أو ال ،فنحن أجندتنا الكويت فقط».
وك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة ق��د أح��ال��ت ف��ي  15آب
ال� �ج ��اري ط�ع�ن��ًا ع �ل��ى ق��ان��ون االن �ت �خ��اب
الحالي إلى املحكمة الدستورية إلخالله
بقيمة ال�ص��وت واف�ت�ق��اره مبدأ التوزيع
امل�ت�ق��ارب ألع ��داد ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي ال��دوائ��ر
االنتخابية ال�خ�م��س ،وه��و م��ا اعتبرته
امل �ع��ارض��ة م �ح��اول��ة ل �ل �ح� ّ�د م ��ن ق��وت�ه��ا،
ول �ت �ش �ت �ي��ت أص ��وات� �ه ��ا ب �ع ��د ن �ج��اح �ه��ا
�ات ال� �ت ��ي ج ��رت
ال �ك �ب �ي��ر ف� ��ي االن� �ت� �خ ��اب � ُ
ف��ي ش�ب��اط  ،2012وال �ت��ي أل�غ�ي��ت بحكم
املحكمة الدستورية.
وت��رى املعارضة أنه كان على الحكومة
إج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة وف ��ق ن�ظ��ام
ال��دوائ��ر ال�ح��ال�ي��ة .وت �ج��در االش� ��ارة ال��ى
أن��ه م�ن��ذ تستلم األم �ي��ر ص�ب��اح األح�م��د
مقاليد الحكم ف��ي ع��ام  ، 2006وق��ان��ون
االن� �ت� �خ ��اب م ��وض ��ع م� �ث ��ار ج � ��دل ك �ب�ي��ر،
إذ ش� �ه ��دت ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال � �ع� ��ام ن�ف�س��ه
تظاهرات حاشدة أدت إلى تعديل عدد
ال��دوائ��ر االنتخابية م��ن  25إل��ى خمس.
وق� ��د أج ��ري ��ت ث�ل��اث دورات ان�ت�خ��اب�ي��ة
ب �ن �ظ��ام ال ��دوائ ��ر ال �خ �م��س ،ف ��ي األع � ��وام
 2008و  2009و .2012

الجمهوريون يبدأون مؤتمرهم
اف �ت �ت ��ح ال � �ح� ��زب ال� �ج� �م� �ه ��وري م��ؤت �م��ره
الوطني ،في تامبا ــ فلوريدا أمس ،على
أن ي�خ�ت�ت��م ي ��وم ال�ج�م�ع��ة م �ت��وج��ًا ميت
روم� �ن ��ي ،رج� ��ل األع� �م ��ال وح ��اك ��م والي ��ة
م ��اس ��ات �ش ��وس �ت ��ش ال � �س� ��اب� ��ق ،م��رش �ح��ًا
رسميًا للحزب في سباق البيت األبيض
أمام الرئيس الديموقراطي باراك أوباما
في السادس من تشرين الثاني املقبل.
ُ
وي � �ف � �ت ��رض أن ي �ل �ق��ي روم � �ن� ��ي خ �ط��اب
ال �ت ��رش �ي ��ح م� �س ��اء ال �خ �م �ي ��س ،ب �ع ��د أن
ي�ت�ع��اق��ب ال �ج�م �ه��وري��ون ع�ل��ى ال�ح��دي��ث.
ويشارك في املؤتمر نحو خمسني ألف
شخص.
ق��د ي�ك��ون ل��روم�ن��ي الكثير م��ن الصفات
امل � �م � �ي ��زة ،ورب � �م� ��ا ي �ح �ب��ذ األم� �ي ��رك� �ي ��ون
ب ��رن ��ام� �ج ��ه االق � �ت � �ص � ��ادي ،ل �ك �ن��ه ي�ب�ق��ى
م �ت �خ �ل �ف��ا ع ��ن ال ��رئ �ي ��س ال��دي �م��وق��راط��ي
األق � ��رب ال ��ى ق �ل��وب م��واط �ن �ي��ه ،وه ��و ما
ت �ش �ي��ر ال �ي ��ه اس �ت �ط�ل�اع��ات ال � � ��رأي ،رغ��م
الفارق الضئيل فيها.
وي �ق��ول اس �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة في
ج��ام �ع��ة ف��رج �ي �ن �ي��ا ،الري س ��اب ��ات ��و ،إن
روم� �ن ��ي «ح �ي��ات��ه ب��رم �ت �ه��ا ت �ت��رك��ز على
االق �ت �ص��اد وه ��و ي�ك�ت�س��ب ص��دق�ي��ة حني
ي �ب��دي اس �ت �ع��داده مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
االق �ت �ص��ادي��ة امل �ط��روح��ة ع�ل��ى أم �ي��رك��ا»،
ل �ك��ن «ن �ق �ط��ة ض �ع�ف��ه أن ��ه ال ي�ت�م�ك��ن من
كسب ود الناس».
وقبل االن�ط�لاق ف��ي السياسة ك��ان ميت
روم �ن��ي رج ��ل أع �م��ال الم �ع��ًا ج�م��ع ث��روة
على رأس شركة لالستثمار تدعى «باين
ك��اب �ي �ت��ال» س ��اه ��م ف ��ي ت��أس �ي �س �ه��ا ع��ام
 ،1984وغادرها في نهاية التسعينيات.

وق ��ام ف��ي س �ي��اق ن�ش��اط��ات��ه ف��ي ال�ش��رك��ة
ب��اس �ت �ث �م��ارات ك �ث �ي��رة ،ك �م��ا اع� ��اد ش��راء
مئات الشركات ،ما ضمن له جني ثروة
ت� ّق��در م��ا ب�ين  200و 250م�ل�ي��ون دوالر.
ومل ��ع ص��ورت��ه ح�ين أن �ق��ذ دورة األل �ع��اب
األومل� �ب� �ي ��ة ال �ش �ت ��وي ��ة ف� ��ي س ��ول ��ت الي ��ك
سيتي ،بعدما تولى ادارتها.
وج�ع��ل روم �ن��ي م��ن ه��ذا ال�ن�ج��اح اح��دى
ح�ج�ج��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة وك�ت��ب
أخ � �ي � �رًا ف � ��ي ص �ح �ي �ف��ة «وول س �ت��ري��ت
ج� ��ورن� ��ال» ان «ال� � � ��دروس امل�س�ت�خ�ل�ص��ة
م��ن ه ��ذه ال �ف �ت��رة س�ت�س��اع��دن��ي ك��رئ�ي��س
على النهوض باالقتصاد واستحداث
وظائف ودفع األمور قدمًا في واشنطن».
ومع انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري،
ي � �ب � ��دأ ال � �ع � ��د ال� �ع� �ك� �س ��ي ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��اس �ي��ة امل� �ق ��ررة ف ��ي أول ث�ل�اث ��اء من
شهر تشرين الثاني ،والذي يصادف في
السادس من الشهر ،حيث لم يعد يبقى
هناك سوى سبعني يوما قبل االقتراع.
وي ��رت� �ق ��ب أن ي �ع �ق��د ال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ون
مؤتمرهم في شارلوتسفيل ــ كاروالينا
الشمالية م��ا ب�ين ال��راب��ع وال �س��ادس من
أي �ل��ول لتنصيب ب� ��اراك اوب��ام��ا رسميًا
مرشحًا عن الحزب ،فيما ستجري أول
مناظرة تلفزيونية بني اوباما ورومني
ف ��ي دن �ف��ر ـ� �ـ ك� ��ول� ��ورادو ف ��ي ال �ث��ال��ث من
ت�ش��ري��ن األول ،ع�ل��ى أن ت�ج��ري مناظرة
ب�ين ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال��دي �م��وق��راط��ي جو
بايدن ونظيره الجمهوري وب��ول رايان
في دانفيل ــ كنتاكي في  11تشرين األول.
ي �ل��ي ذل ��ك امل �ن��اظ��رة ال��رئ��اس �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة
في همستيد ــ نيويورك في  16تشرين

األول ،واألخيرة في  22من الشهر نفسه
في بوكا راتون ــ فلوريدا.
وكان الجمهوريون قد أرجأوا مؤتمرهم
 24ساعة بسبب العاصفة االستوائية
«اس �ح��اق» رغ��م ان�ه��م اف�ت�ت�ح��وا املؤتمر
شكليًا أول من أمس.
وفي آخر أخبار العاصفة ،أعلنت أجهزة
األرص� ��اد ال�ج��وي��ة االم�ي��رك�ي��ة أن�ه��ا على
وش ��ك ال �ت �ح��ول ال ��ى اع �ص ��ار وت��وج�ه��ت
أمس الى نيو أورلينز ــ ليويزيانا ،حيث
أعلن الرئيس االميركي حالة الطوارئ.
وق��ال اوباما ان «العاصفة اسحق قوية
وي� �ج ��ب أخ� ��ذه� ��ا ع� �ل ��ى م �ح �م��ل ال� �ج ��د».
وأض ��اف «ق��د تسبب ف�ي�ض��ان��ات كبيرة
وأض � � ��رارا أخ� ��رى ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ش��اس�ع��ة.
ال��وق��ت ل�ي��س ل�ل�م�ج��ازف��ة ،علينا التنبه
للتحذيرات الرسمية .علينا أخذ االمور
ب �ج��دي��ة» .وش �ج��ع «ك��اف��ة ال �س �ك��ان على
ساحل خليج (املكسيك) على االصغاء
الى توصيات السلطات املحلية بما في
ذلك طلب اخالء مناطقهم».
من جهته ،قال املركز الوطني لالعاصير
في نشرته الصباحية ان «اسحق على
وش��ك التحول ال��ى اع�ص��ار» ،مشيرًا الى
«ارت �ف��اع كبير ف��ي مستوى مياه البحر
وخ �ط��ر س �ي��ول ع�ل��ى ال�س��اح��ل الشمالي
ل�خ�ل�ي��ج امل�ك�س�ي��ك» .وي �ف �ت��رض أن تصل
العاصفة فجر اليوم أو عصرًا (بحسب
توقيت ب�ي��روت) ،ال��ى سواحل لويزيانا
ال �ت��ي ل��م ت �ن��س ب �ع��د االع �ص ��ار ك��ات��ري�ن��ا
ال ��ذي ض ��رب امل�ن�ط�ق��ة ف��ي  29آب ،2005
وأدى الى سقوط  1800قتيل.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

عربيات
دوليات
طهران تؤكد ّ
التمسك
بحقها النووي
أكد مندوب إيران الدائم لدی
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ،علي
أصغر سلطانیة ،أمسّ ،
تمسك
بالده بحقها في االستخدام
السلمي للطاقة النووية وبكل
التزاماتها الدولیة .ونقلت قناة
سلطانیة ،قوله،
«العالم» عن
ّ
إن «طهران لن تتخلی أبدًا عن
حقوقها املشروعة في االستخدام
السلمي للطاقة النوویة وتخصیب
الیورانیوم ألن هذه الحقوق ال
یمكن سلبها».
وأكد أن «إيران لن تغفل وال لحظة
عن تنفیذ التزاماتها الدولیة ،وأنها
تعاونت باستمرار» ،مشددًا علی
عدم وجود أية أدلة تثبت انحراف
إيران عن نشاطاتها النوویة
السلمیة وفقًا لجوالت التفتیش
الدائمة ملفتشي الوكالة.
(أ ف ب)

◄

وفيات

►

ب �م��زي��د م ��ن ال ��رض ��ا ب �ق �ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
رفيق سليم الساحلي
أوالده :امل ��رح ��وم س ��ال ��م ،س ��ام ��ر ،ح�س�ين،
شوقي وفرح
أشقاؤه :املرحوم شوقي ،املرحوم شفيق،
م �ح �م��د ،غ ��ال ��ب ،ح �س�ي�ن ،إب ��راه �ي ��م ،عقيل
وعصام
أص � �ه ��رت ��ه :ع �ب ��د امل �ج �ي ��د ب� �ي� �ط ��ار ،م� ��ازن
ال �س��اح �ل��ي ،ال �ح��اج ف ��وزي غ �ن ��دور ،خ��ال��د
ال � �ض� ��اه� ��ر ،ح� �س ��ن ن� � ��ور ال� ��دي� ��ن وص�ل��اح
حالوي
سيجري ال��دف��ن ي��وم األرب�ع��اء ال��واق��ع فيه
2012/8/29
ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة ظ�ه�رًا ف��ي جبانة
برج رحال
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس� �ف ��ون :آل ال �س��اح �ل��ي ،آل م �غ��رب��ي ،آل
حالوي وعموم أهالي بلدة برج رحال
آل الشاعر وشحرور
ينعون بمزيد األس��ى وال�ل��وع��ة فقيدتهم
املأسوف على صباها املرحومة

ّ
الداخلية الليبي
وزير
يعود عن استقالته

أعلن وزير الداخلية الليبي ،فوزي
عبد العال (الصورة) ،عودته عن
استقالته التي كان قد قدمها
األحد املاضي ،على خلفية
انتقادات للقوات األمنية.
وقال في مؤتمر صحافي «حني
قدمت استقالتي ،اعتقدت انني
ُ
الناس،
سأريح عددًا كبيرًا من ّ
ولكن يبدو ان استقالتي عقدت
الوضع األمني أكثر .لذا قررت
العودة عن قراري».
وحذر العال من وجود من
«مجموعات كبيرة» من املتطرفني
املسلحني في ليبيا ،مؤكدًا انه
ال يريد الدخول في «معركة
خاسرة» معهم اثر تدمير العديد
من أضرحة األولياء.
(أ ف ب)

البرملان الصومالي
ينتخب رئيسًا له
انتخب البرملان الصومالي
الجديد ،أمس ،الذي اجتمع تحت
حراسة عسكرية مشددة ،الوزير
السابق محمد عثمان جواري،
رئيسًا له في مرحلة مهمة على
طريق اقامة مؤسسات جديدة
في بلد يعيش حربًا اهلية منذ
.1991
وقال موسى حاسا عبد الله،
أكبر النواب سنًا« ،بعد انتخابات
كللت بالنجاح وتمت في شفافية،
أعلن محمد عثمان جواري
رئيسًا للبرملان الصومالي».
وكان جواري ّوزيرًا قبل العام
 ،1991ولم يتول بعد ذلك أي
منصب سياسي رفيع الى ان
ترأس أخيرًا اللجنة التأسيسية
التي وضعت دستورًا جديدًا
لهذا البلد املضطرب في القرن
االفريقي.
(أ ف ب)

كارين حبيب محمد الشاعر
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم األرب�ع��اء ف��ي  29آب
 2012من الساعة الخامسة حتى السابعة
ً
مساء في مجمع الحاج إبراهيم برجاوي
_ بئر حسن.
وتصادف يوم األحد  2أيلول  2012ذكرى
م��رور أسبوع على وف��اة فقيدتنا الغالية
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من
ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م وم �ج �ل��س ع� ��زاء حسيني
ع��ن روح �ه��ا ال �ط��اه��رة ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة
ال � �ع ��اش ��رة ص� �ب ��اح ��ًا ف� ��ي م �ج �م��ع ال �ح ��اج
إبراهيم برجاوي _ بئر حسن.
للفقيدة ال��رح�م��ة ول �ك��م م��ن ب�ع��ده��ا ط��ول
البقاء.
اآلس �ف��ون :آل ال�ش��اع��ر وش �ح��رور وع�م��وم
أهالي هونني.

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج أحمد علي قاووق
(أبو سامي)
أوالده :سامي ،سامية ،سهام وعفيفة
ت� �ص ��ادف ال� �ي ��وم األرب � �ع� ��اء 2012/8/29
ذك��رى م��رور ثالثة أي��ام على وف��ات��ه ،وفي
ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة س�ي�ق��ام م�ج�ل��س ع ��زاء عن
روح��ه ال�ط��اه��رة ف��ي حسينية بلدته عبا
الساعة الرابعة بعد الظهر.
ُ
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي ب �ي��روت ن �ه��ار األح��د
 2012/9/2ف� ��ي م �ج �م��ع ش �م ��س ال ��دي ��ن
ال �ث �ق��اف��ي ال �ت��رب��وي ـ ت �ق��اط��ع ش��ات �ي�لا من
الساعة الثالثة وحتى السادسة عصرًا.
اآلسفون :آل قاووق آل قمر الدين وعموم
أهالي عبا
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