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للمسـاهمة واالستفسار
جلنة زكاة العثمــــان: 

99388878 - 22667780

س21: كم تبلغ كفالة اليتيم خارج الكويت مع جلنة زكاة العثمان?

أ- 20 ديناراًـ كويتياًـ.            ب - 15 ديناراًـ كويتياًـ.              جـ- 10 دنانير كويتية.

اجلواب: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

االسم: ………………………………………………………………………………………………………………  رقم الهوية: ……………………………………………………………………………………

رقم الهاتف: ………………………………………………………………………………………………  العنوان: ………………………………………………………………………………………………

هذه املسابقة برعاية

عســـــــل
معجزة
الشفاء

بسبب  كثيراًـ  بالنا  تشغل  وكانت  سنوات  منذ  بدأت  الزواج  مشروع  فكرة 
عاما  يتزايد  والذي  الكويت  في  العوانس  عدد  عن  املذهلة  اإلحصائيات 
بعد عام فوجدناه مؤشراًـ خطيراًـ ينبغي أن يكون من اهم اهتمامات العمل 
اخليري , لذا فكرنا في إنشاء مشروع الزواج اخليري - البيت السعيد - 

وكان أول عمل له في ديسمبر 1996م .

• مشروع الزواج اخليري:   

@zakatsoth @othzk 

أول من بادر.. واهلل أكرم من أعطى

w w w . o t h z k . c o m

بالتعاون مع جريدة
مسابقة عميد العمل اخليري

جوائز املسابقة:
• عدد جوائز املسابقة 30 جائزة قيمة مقدمة من «عسل معجزة الشفاء».

شروط املسابقة: 
• تكتب جميع اإلجابات على الكوبونات اخلاصة بجريدة «األنباء» وترسل في ظرف مغلق على جلنة زكاة 
العثمان - حولي - شارع تونس - خلف مدرسة اجليل اجلديد - قرب مسجد الشايجي (شارع أحمد بن 

طولون).
•جمعيــة النجاة اخليرية هي املســؤولة عن اعداد األســئلة ومضمونها وفــرز الكوبونات وحتديد الفائزين 

عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.
• آخر موعد لتلقي اإلجابات: 2015/7/30م. 

• يتم السحب على اجلوائز يوم االثنني 2015/8/17م  مبقر اللجنة.

حساب رقم: 0119810010 بنك بوبيان

www.phf.org.kw

بالتعاون مع جريدة

االســــم :           رقم الهاتف :

املسابقة الرمضانية »اإلعجاز الطبي في القرآن الكرمي والسّنة النبوية«
لعام 1436هـ/ 2015م

تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

شروط املسابقة:
1- جتمـع كوبونـــات اإلجابـــة الصحيحـــة وتوضـــع في مغلــف يكتــب عليــه املسابــقـــة الرمضانيـــة واســـم وهـــاتف املتسابق، 

وترسل إلى العنوان التالي : القادسية – ق1- ش 10- م3 – صندوق إعانة املرضى.
2- آخر موعد الستالم الكوبونات 2015/8/27م.

3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في سبتمبر 2015م.
4- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وحتديد الفائزين عن 

طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

الكويت واخلليج تأسست عام  أول مؤسسة طبية خيرية في  املرضى هي  إعانة    جمعية صندوق 
1979م على يد مجموعة من األطباء الكويتيني وهي متخصصة في تقدمي املســاعـــدات الطبيــة 
داخــل الكويت وخارجها، وقد استطاعت خــالل مسيــرتــها الـتي ناهزت 35 عامًا مـن تـأديـة رسـالتهـا 
اإلنسـانيـة السامـيـة بفضل من الله تعالى ثم بفضل جهود احملسنني واخلّيريـن من أهـل الكويـت، 

من أن حتقـق جنـاحـات منقطعـة النظير في دعم ومساعدة مئات اآلالف من املرضى املعسرين.
السؤال احلادي والعشرون

يستخدم الزجنبيل في عالج الكثير من األمراض و قد ذكر في القرآن الكرمي كما ُذكر في 
العديد من األحاديث النبوية. ومن فوائد الزجنبيل: 

أ- يعمل على تقوية الرغبة اجلنسية كما يعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية ويؤدي 
ذلك إلى الشعور بالدفء وزيادة نسبة العرق.

ب- يعالج مرض السكري.
ج- يعالج أمراض الغدة الدرقية.

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2015 

بالتعاون مع جريدة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

العنوان

الرقم املدين

تلفون:

CAPITALGOVKWT CGOVERNORATE

 - يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- �صيتم ن�صر �أ�صئلة �مل�صابقة يوميا بال�صحف �ملحلية ملدة ثالثني يوما وي�صرتط �الإجابة عنها على �لكوبون �ليومي 

�خلا�ص بها.

 - تر�صل �الجابات يف موعد �ق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر� من يوم �الأحد �ملو�فق 2015/8/2 على �لعنو�ن �لتايل

حمافـظـــة �لعـا�صمـــة - �ص ب : 28483 �ل�صفــــاة – �لـــرمز �لبــريـــدي 13145 – �لكــويــت (�مل�صـابقـــة �لثـقـــافيـــة) 

 �أو و�صعها يف �ل�صندوق �ملخ�ص�ص لذلك مبقر حمافظة �لعا�صمة – ق�صر نايف - لال�صتف�صار: �الت�صال بـ 99025354

�لفائزين عن طريق  �لكوبونات وحتديد  وفرز  وم�صمونها  �الأ�صئلة  �عد�د  �مل�صوؤولة عن  �لعا�صمة هي  - حمافظة 

�ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

- �صتقوم �ملحافظة باإجر�ء عملية �ل�صحب الختيار �لفائزين بح�صور ممثلني عن وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- �صيتـــم توزيـــع جو�ئـــز ماديـــة علــى �لع�صــرة �الأو�ئـــل علــى �لنحــو �لتايل: 

�جلائزة �الأوىل: (500 د.ك)  �جلائزة �لثانية: (400 د.ك)

 �جلائزة �لثالثة: (250 د.ك) �جلائزة �لر�بعة: (200 د.ك) 

�جلائزة �خلام�صة: (150 د.ك )

 من �جلائزة �ل�صاد�صة �إىل �لعا�صرة : (100 د.ك).

اليــوم احلادي والع�سرون

ما ا�سم جدة الر�سول ] لأمه؟

1- برة بنت عبد العزى 
2- ن�سيبة بنت عمرو
3- زينب بنت احلارث

خالل ندوة »هذوال عيالي - وحتديات املستقبل« أقامها ديوان آل خريبط مساء أمس األول لبحث تداعيات تفجير »الصادق« 

نواب ووزراء سابقون: حكمة سمو األمير أطفأت األزمة قبل اشتعالها
بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
على رفض املختلف عنا وتقسيم 

املجتمع الكويتي إلى طبقات.
وأض����اف أنه تذك����ر الغزو 
العراق����ي في تل����ك الفترة ألن 
املش����اعر كانت متش����ابهة مع 
اختالف التفاصيل، وكان السؤال 
الذي يطرح ملاذا لم تكن هناك 
تفجيرات ف����ي الكويت وكانت 
اجابتي هي لعدم وجود حاضنة 
اجتماعية ملثل هذه املواضيع لكي 
تكون موجودة، وال يوجد قبول 
اجتماعي ملثل هذه االعمال. وأشار 
إلى أن اخلطاب االجتماعي كان 
مخيفا وكان مسموحا به، الفتا 
إلى وجود ازمة على مس����توى 
العالم في وجود الدولة القومية 
واآلن لم يعد هناك نظام دولي 
وهناك نظ����ام جديد قائم على 

التدخل االنساني.
وشدد النجار على أن السلطة 
هي املسؤولة عن احملافظة على 
البلد وأمنه ألنها متلك كل الوسائل 
ومقدرات القوة لفعل ذلك، الفتا 
إلى ان القيادة السياسية بادرت 
في تعزيز الوحدة الوطنية من 
خالل تواجد صاحب الس����مو 
االمير في موقع احلادث، وهذا 
ساهم في اعطاء جرعة كبيرة 
للوحدة الوطنية، لكن لالسف 

هذا االمر مداه قصير.
وأش����ار إلى أن االس����تهتار 
مبوضوع البدون هو جزء من 
الذي حص����ل، ويجب أال يترك 
هذا املوضوع للتجارب، مضيفا: 
نحن تعبنا من عرض طرق حلل 
قضية البدون لكن احلكومة ال 
تري����د، وأضاف: ان اس����تمرار 
مش����كلة البدون هو استهتار 
باالمن القومي للكويت، فكيف 
تتح����دث احلكومة عن 34 ألف 
مس����تحق للجنس����ية دون أن 
تعطيه����م حقوقه����م وتتحدث 
احلكومة نفس����ها عن الوحدة 

الوطنية؟!
وتساءل النجار: ماذا لو حصل 
غدا تفجير في كنيس����ة؟ كيف 
سيكون تفاعل املجتمع آنذاك؟ 
بالتالي هناك قيم ساقطة عندنا، 
وأغلب مشاكلنا هي مستوردة 
من اخلارج الن املجتمع ينقسم 
على مشاكل خارجية بالوقوف 
مع جهة ضد أخرى وهذه مشكلة، 
لذلك موضوع الوحدة الوطنية 
غير كاف، وإمن����ا العدالة هي 
األساس سواء بني الكويتي أو 

غير الكويتي.
بدوره، قال علي خريبط إن 
الفاجعة كانت كبيرة وأن املصاب 
كان جلال، الفتا إلى ان الشعب 
الكويتي س����طر أروع املواقف 
بالوحدة الوطني����ة والوقوف 
خلف القيادة السياس����ية في 
مواجهة هذه املساعي اخلبيثة 
للنيل من الكويت وأمنها، معربا 
عن أمله في ان يستوعب اجلميع 
الدرس لتجنيب البالد مخاطر 

جمة.
من جانبه، قال عادل خريبط 
إن التهديد مس����تمر ونعلم أن 
هناك شهداء من ابناء الكويت 
على يد شرذمة وفكر مستورد 
من اخل����ارج، ونتمنى أن يدمي 
اهلل نعم����ة االمن واالمان على 
الكويت وأهله����ا ويحميها من 

كل مكروه.

ذهب إلى املوقع ساهم في تضميد 
اجلراح واآلالم.

وأش����ارت إل����ى أن الوضع 
اآلن اصبح للمفتاح االنتخابي 
واملناصب للواسطات، واصبح 
عندنا في ملفات اجلنسية كومار 
وبهل����ول، الفتة إل����ى أن هناك 
تراجعا عل����ى جميع االصعدة 
السياس����ية واالجتماعية، كما 
وجهت لوما كبيرا إلى جمعيات 
النفع العام التي لم تعد تقوم 
بدورها املطلوب منها، مشيرة 
إلى اننا لم يعد لدينا معارضة 
حقيقية وإمنا معارضة الكرسي 
واملصالح »ألنه ال يستقيم ان 
تتقدم صور املعارضة والكتف 
إلى الكتف فيه فس����اد« فكيف 
ينادون باالص����الح وهناك من 
يرفض ان يقف لتحية العلم؟! 
بدروها، قال����ت عضو املجلس 
البلدي السابقة م.جنان بوشهري 
إن احلادثة كان فيها الكثير من 
املشاعر والعواطف جلميع من 
يعيش على هذه االرض، مشيرة 
إلى أن احلادث لم يكن مفاجئا 
والكويت تعرضت في السابق 
حلادث آخر عندما غزاها اجلار 
العراقي وجنح املواطن وفشل 

الغزو.
واشارت إلى اننا كنا خالل 
ال� 25 عاما املاضية نغذي الفكر 
املتطرف والغاء الطرف اآلخر، 
وبالتالي احلدث لم يكن مفاجأة 
ولم تستغل الفرصة لتغيير مثل 
هذه االف����كار، وجعلنا الكويت 
ارض����ا خصبة مل����ن يريد زرع 

االرهاب في الكويت.
وش����ددت على أن الكويت 
اصبحت مستهدفة بغزو فكري 
ارهابي متطرف، الفتة إلى أنها 
خالل وجودها في املجلس البلدي 
الحظت عدم القدرة على مترير 
موافقة لبناء كنيسة ألن اطرافا 
ترفض التعايش أو وجود طائفة 
مسيحية متارس عبادتها هنا.

ولفت����ت إل����ى ان اجلمي����ع 
استبش����ر خي����را بتصريحات 
وزير التربية عن مراجعة املناهج 
وتنقيحها من التطرف، لنفاجأ 
بعد ذل����ك بتصريح للوزير ان 
املراجعة دورية وليس����ت لهذا 
الهدف، ولالسف احنا أمام مشكلة 
اذا كان املسؤولني غير مدركني 
لواقع هذه املشكلة في مناهجنا 
الثقافية والتربوية والتي حترض 

أال نس����تصغر مثل هذه االمور 
والتي ستتحول إلى انفجارات 
في املستقبل إن لم نقف في وجه 

هذه الدعوات«.
وذكر جوهر أن وجود صاحب 
السمو االمير في املوقع هو امر 
انس����اني لكنه يحمل رس����الة 
سياسية مهمة في اعطاء هذا البعد 
السياسي أن الكويت مستهدفة 
وليس����ت طائفة أو جهة، وكان 
صاحب السمو االمير هو صمام 
االمان الذي ن����زع فتيل الفتنة 
ألن تنظيم داعش استهدف الكل 
السنة والش����يعة واملسيحيني 
واملستهدف كان الكويت جميعا 

بنظامها ووجودها.
ب����دوره، قال رئيس جمعية 
احملامني وس����مي الوس����مي إن 
جمعيات النفع العام عليها دور 
كبير في معاجلة مشاكل املجتمع 
وتوحيد الصف في مواجهة هذه 
الفنت، الفتا إل����ى ان احلدث في 
التفجير استهدف امن الكويت 

قاطبة وليس طائفة معينة.
وأضاف الوسمي أن اخلطاب 
السياسي في الفترة االخيرة كان 
له دور في االيحاء ملثل هؤالء أن 
الكويت ميكن اس����تهدافها ألننا 
كلنا نعلم ب����أن الفترة املاضية 
كان فيها من التشنج السياسي 
وارتفاع الصوت واستغالل بعض 
املرشحني للوصول إلى الكراسي 
من خالل تبن����ي القضايا التي 
تتسم بالطابع الطائفي للتكسب 
إل����ى البرملان،  منها والوصول 
مشيرا إلى أننا بشكل أو بآخر 
كمواطنني ساهمنا في تعزيز هذه 
االفكار وهذا هو الواقع الذي كنا 

نعيشه.
وأش����ار إل����ى أن الس����لطة 
التنفيذي����ة مطالب����ة بدعم كل 
جمعيات النفع العام في مساعيها 
حملاولة معاجلة االوضاع واصالح 
اخللل للعودة إلى الكويت التي 
اتسمت بالتعايش والتسامح 
والوحدة الوطنية التي لطاملا 

واجهنا مشاكلنا من خاللها.
من جهته����ا، قال����ت كوثر 
اجلوع����ان ان احل����دث لم يكن 
مفاجأة حيث كانت هناك ترسبات 
واعالنات واجتماعات وكنا نرى 
أن االحداث متسارعة وأن شيئا 
سيحصل في الكويت، وأن يحدث 
بهذه الطريقة املؤملة، مشيرة الى 
أن صاحب السمو االمير عندما 

نصلي في املدارس مع بعضنا 
البع����ض دون وج����ود عوائق 
وتربيتن����ا كان����ت قائمة على 
االخالص والص����دق واالمانة، 
مشددا على أن املناهج تغيرت 
من خالل سطوة االصوليني على 
املناهج وتغييرها بهذه الطريقة 
دون أي حسيب أو رقيب خاصة 

من قبل اعضاء مجلس االمة.
واش����ار إل����ى أن حزب اهلل 
عندما استعمل هذه الطريقة كان 
يستهدف بها معسكرات اجليش 
االميركي في بيروت، ونتج عن 
عملياته ابعاد القوات األميركية 
من لبنان، وهو لم يستخدمها ضد 
اناس يصلون، معربا عن بالغ 
مواساته ألسر الشهداء ولذويهم 
الصب����ر والس����لوان ومتنياته 

بالشفاء العاجل للمصابني.
وذك����ر أن احلكوم����ة كانت 
مقصرة في شتى املجاالت مثل 
التنمية والطرق والصحة وغيرها 
وهذا امر ميكن التغاضي عنه، 
لكن اذا وصل االمر إلى االمن فال 
ميكن السكوت عن ذلك الن الوضع 
خطير ويجب أن تتحمل احلكومة 

املسؤولية كاملة.
من جهته، قال النائب السابق 
د.حسن جوهر: نستذكر اليوم 
وجندد التعزية لذوي الشهداء 
الذين قضوا ف����ي الصالة وفي 
أفضل االيام، اجلمعة، وسنحاول 
أن نعطي مجموعة من الرسائل 
بهذه املناس����بة أوله����ا اللوحة 
اجلميلة في الكويت والتي اعطاها 
اجلميع من التالحم والوحدة في 

مثل هذه املناسبات.
وأضاف: أننا بحاجة الى هذه 
الوحدة واللحمة الوطنية في كل 
االوقات الطبيعية وغيرها، الفتا 
إلى أن اجلو العام كان يسير نحو 
غليان شعبي، مؤكدا أنه يجب أال 
تذهب دماء الشهداء كما ذهبت 

املواقف السابقة.
واش����ار إلى اهمية مراجعة 
مواقفنا جت����اه بعضنا البعض 
بعد س����نة م����ن اآلن ألن حالة 
احل����زن عمت الكوي����ت في كل 
بيت، والوحدة الوطنية يجب أن 
تستمر دائما وليس لفترة وجيزة 
بعد احلادث وتنتهي، مشيرا إلى 
اهمية استغالل دماء الشهداء في 
مزيد من اللحمة الوطنية وتعزيز 

االنتماء للكويت.
ولفت إلى أن كل شظية في 
اجس����اد الش����هداء أو املصابني 
كانت نتيجة كلمة أو حتريض 
أو ما ش����ابه من منابر الدعوة 
للطائفية أو املقاالت التي كتبت 
في هذا السياق، مضيفا »يجب 

طريق هذه د من خالل استغالل 
الدين، الفتا إلى أن النظام البعثي 
كان علمانيا واآلن يحاول تغيير 
لونه من خالل استغالل الدين 
واخلالف����ات ووج����دوا فرصة 
س����انحة لالنقضاض على من 
يعتبرونه س����ببا في تشتتهم 

في عام 1990.
وذكر ان الصراعات في الدول 
االقليمية كانت بسبب الفرقة التي 
عانت منها هذه الدول حيث انقسم 
السياسيون إلى فرق وانقسمت 
الشعوب خلفهم، إال أن الكويت 
محصنة، بحم����د اهلل، من هذه 
املشكلة من خالل تكاتفنا ووحدتنا 

الوطنية.
وأشار إلى أن تكاتف احلكومة 
ومجلس االمة وعلى رأسهم القيادة 
السياسية ممثلة بصاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد كان له 
االثر االكبر في تفويت الفرصة 
على هؤالء املجرمني، مشيرا إلى ان 
البعض يقول إننا بالغنا في ردة 
الفعل، ونحن نقول له اذهب إلى 
املصابني في املستشفيات وسترى 
نتيجة ه����ذا العمل اجلبان وما 
يعانيه املصاب����ون من اعاقات 

ستالزمهم طوال حياتهم.
بدوره، قال الوزير السابق 
علي البغل����ي: نتكلم اليوم عن 
املصاب اجللل الذي حدث للكويت، 
وهذه ليست اول كارثة حتصل 
في الكويت، عندما اعلن الشيخ 
عبداهلل السالم االستقالل وقال 
آنذاك عبدالكرمي قاسم إن الكويت 
لنا وهي تابعة للعراق، عندها هب 
الكويتيون جميعا في وجه هذه 
الدعوة الباطلة، وطالبوا الشيخ 
عبداهلل السالم بتسليحهم ملواجهة 
الهجمة العراقية في تلك الفترة، 
كما يحص����ل اآلن، الفتا إلى أن 
فترة الغزو في العام 1990 كانت 
اكبر دليل على وحدة الكويتيني 
بكل اطيافهم في وجه العدوان 

العراقي.
ولفت إلى أن املرحلة االخيرة 
كانت متأججة بالشحن الطائفي، 
السيما تزامنا مع ما يحصل في 
الوضع االقليمي واملش����اكل في 
الدول العربي����ة وغيرها، االمر 
الذي انعكس على الوضع لدينا، 
وكان هناك شحن طائفي بغيض 
وبشكل متواصل ولم يعمل احد 
أي شيء لوقف هذا التدهور في 
التعايش الس����لمي املوجود في 

الكويت منذ االزل.
وأشار إلى أن املناهج الدراسية 
التي درسها اهل الكويت كانت 
تدعو إلى التعايش ألنها مناهج 
وسطية ازهرية، مضيفا: اننا كنا 

للكويتيني املتكاتفني مع بعضهم، 
مشيرا إلى أن املوقف في الكويت 
كان مختلفا حي����ث كان وجود 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد والوزراء واعضاء املجلس 
الذين كانوا هم أصحاب العزاء، 
االمر الذي يؤك����د على اللحمة 

الوطنية بني أبناء الكويت.
وأشار إلى أن اهالي الشهداء 
يعتزون بالش����هداء الذين نالوا 
هذا الشرف العظيم والذين لقوا 
اهلل في احسن حال، حيث كانوا 
مصلني صائمني في أفضل االيام 
يوم اجلمعة، مشددا على أنهم 
يؤك����دون على حكم����ة القيادة 
السياسية وأن الكويتيني ملتفون 

حول قيادتهم.
واختتم بالقول: اوجه شكري 
وتقديري لكل من هنأنا بشهادة 
الش����هداء وكذل����ك إلى صاحب 
السمو االمير على وقفته التي 
نعتز بها، وأوجه شكري كذلك 
للشعب العراقي وكل من استقبلنا 
في النجف االشرف عندما ذهبنا 
لدفن الشهداء هناك حيث كانت 
لهم مواقف مشرفة معنا من حسن 

استقبال وضيافة.
من جانبه، قال وزير االشغال 
السابق فاضل صفر ان الشعب 
الكويتي ليس غريبا عليه التكاتف 
والتضامن في مثل هذه الظروف، 
وهذه الدماء ل����م تكن أول دماء 
ينزفها ابناء الوطن دفاعا عنه، 
الفتا إلى أن الكويت تفخر مبوقف 
صاحب السمو االمير الذي حرص 
على التواجد مع ابنائه في هذه 

احملنة منذ اللحظات االولى.
وأضاف صفر: نحن جميعا 
نعي أن احلروب واملشاكل التي 
تسببها جماعات معينة تتسبب 
في أثم����ان باهظة على االوطان 
س����واء ماليا أو بش����ريا أو في 
ايقاف التنمية، مشيرا إلى أنها لن 
جتلب لنا سوى االحقاد والدمار 

واآلالم.
وأشار إلى أن من يحاربنا اآلن 
هو عبارة عن بقايا النظام البعثي 
السابق والذي يحاول االنتقام عن 

عبداهلل البالول

أقام ديوان آل خريبط مساء 
أمس األول  ندوة جمعت عددا 
كبيرا م���ن الن���واب والوزراء 
الس���ابقني الى جان���ب عدد من 
االكادمييني واملهتمني بالوضع 
السياسي وذلك لوضع احللول 
بعد تفجير مسجد االمام الصادق 
في الصوابر والذي راح ضحيته 
عدد كبير من شهداء الكويت الى 

جانب اجلرحى.
ف���ي البداية، حت���دث حمد 
بوحمد ابن الشهيد طاهر بوحمد 
قائال: اش���كر ديوان آل خريبط 
واحلضور على هذه الندوة التي 
نأمل أن يصل صوتها للجميع، 
مضيف���ا: الكل يتف���ق أن ما مت 
يعتبر حدثا كبيرا على املجتمع 
الكويتي وه���و أمر دخيل على 
الكويت لكن مؤش���رات حدوثه 
كان���ت واضحة من تصريحات 
اصحاب الفكر التكفيري، الفتا 
إلى أنه قب���ل فترة طويلة كان 
هناك تصريح واضح وصريح 

باستهداف هذه الطائفة.
وأضاف بوحمد أن ما يخفف 
من ألم فراق االحبة ممن نالوا 
الشهادة هو كونهم شهداء سعداء 
باذن اهلل، مشيرا إلى أن املصابني 
يبلغ عددهم 227 مصابا ونتمنى 
أال يزي���د عدد الضحايا لوجود 
حاالت صعبة وحرجة بينهم، 
وان كان صاحب السمو االمير 
قد امر بارسال احلاالت الصعبة 

للعالج باخلارج.
وأشار إلى أن وصول صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد إلى موقع التفجير بعد 
دقائق من حدوثه على الرغم من 
اخلطورة في هذا الوضع كان له 
االثر الكبير في التخفيف على 
اسر الش����هداء وايضا الفاجعة 
واملناظر املؤملة، مبينا ان دموع 
صاحب الس����مو االمير كان لها 
االثر البالغ ف����ي نفوس اهالي 
الشهداء واجلرحى، مشددا على 
أن سموه ارسل رسالة للجميع 
عندما اق����ام مجلس العزاء في 
مسجد الدولة الكبير في داللة 
واضحة على وقوف الدولة مع 
ابنائها وتفويت الفرصة على من 
ارادوا النيل من الكويت. وذكر 
أن صاحب السمو االمير وجه 
رس����الة أخرى الصحاب الفكر 
االرهاب����ي الدخيل عندما وجه 
باصالح كل اضرار مسجد االمام 
الصادق على نفقته اخلاصة بأن 
اعمالهم لن تنجح في الكويت، 
الفتا إلى ان سموه كان له الفضل 
بالتوجيه كذلك بتوفير الطائرات 
لنقل جثامني الراغبني في الدفن 

بالنجف االشرف.
واش����ار إلى أن وقوف أهل 
الكويت صف����ا واحدا مع أهالي 
الش����هداء واملصابني والتفافهم 
حولهم كان له االثر الكبير في 
التخفي����ف من ه����ول الفاجعة 
وايض����اح الص����ورة احلقيقية 
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