
الخميس 19 نوفمبر 2009  7محليات
في احتفال الجالية بالذكرى الـ 54 الستقالل المملكة

السفير المغربي: نجدد النداء لـ »كي مون« بالتدخل 
لفك الحصار عن المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف

بشرى الزين
في جو من االعت����زاز والفخر 
املقيمة  احتفلت اجلالية املغربية 
ف����ي الكويت بالذكرى ال� 54 لعيد 
االستقالل وبهذه املناسبة نظمت 
رابطة املغاربة بالكويت حفال مساء 
أول من أمس في جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية حضره السفير 
املغربي محمد بلعيش وجمع من 
الكويتيني.  املغاربة والضي����وف 
وتط����رق الس����فير املغرب����ي في 
معرض كلمته الى املعالم املنيرة 
في تاريخ املغرب احلديث املوصول 
النضال والبناء.  مبس����يرات من 
انتقلت باملغاربة من جهاد أصغر 
إلى اجلهاد األكبر، مذكرا بنضال 
اس����رة املقاومة وجيش التحرير 
فترة 16 و17 و18 نوفمبر من العام 
1955 والتي تؤرخ مللحمة العرش 
والشعب اخلالدة بقيادة املغفور 
له امللك محمد الس����ادس ورفيقه 
في الكفاح الراحل امللك احلس����ن 
الثاني حتى تكللت معركة التحرير 
بعودته من منفاه الس����حيق إلى 
أرض الوطن حامال مشعل احلرية 
واالس����تقالل واعالن عهد احلجر 
واحلماي����ة. واش����ار بلعيش إلى 
انها كان����ت ملحمة خالدة وحدت 
إرادة قائد بأمته وشعبه وصنعت 
املعجزات وتواصلت باس����تكمال 
استقالل وحتقيق الوحدة الترابية 
بقيادة مبدع املس����يرة اخلضراء 
وباني املغرب احلديث املغفور له 
احلس����ن الثاني وتتوطد دعائمها 
بتوالي إعالء صروحها في ظل العهد 

اجلديد لباع����ث النهضة املغربية 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
لالرتقاء باملغرب الى اسمى املراتب 
وتأهيله ملواجهة التحديات وكسب 
رهانات احلداثة والتنمية الشاملة 
املستدامة. واضاف »إن ذكرى االيام 
املجيدة الثالثة تعتبر بحق معلما 
بارزا في تاري����خ املغرب احلافل 
باالمج����اد والبطوالت«، مؤكدا ان 
الذكرى فرصة الستحضار السياق 
التاريخي لهذا احلدث الوازن في 
سجل موريتانيا احلضاري بدالالته 
العميقة وابعاده الرمزية التي تنم 
عن عظمة الشعب املغربي ومدى 
قوة العروة الوثقى التي جتمعه 
بالعرش العلوي منذ قرون. ولفت 
املناس����بة  ال����ى ان هذه  بلعيش 
العظيمة لهي فرصة لتجديد الوالء 

واالخالص لصاحب اجلاللة امللك 
محمد الس����ادس، مؤك����دا مواقف 
التجند التام حتت القيادة احلكيمة 
جلاللته في مالحم استكمال بناء 
الدميوقراطي  وتوطيد املجتم����ع 
احلداثي وتأهي����ل البالد ملواجهة 
حتديات األلفية الثالثة وكسب ما 
يفرضه العصر من رهانات كبرى، 
صامدين في تعبئة شاملة وتامة 
لتثبيت وحدتنا الترابية، مؤكدا دعم 
املغاربة للمبادرة املغربية القاضية 
مبنح حكم ذاتي موسع ألقاليمنا 
الصحراوية املس����ترجعة في ظل 
السيادة املغربية باعتباره خيارا 
يحظى باملساندة من طرف املنتظم 
االممي وصيغة دميوقراطية النهاء 
هذا الصراع املفتعل الذي طال أمده، 
وثمن مواقف جاللته لتوطيد الصرح 

املغاربي مباركني دعوة جاللة امللك 
السادس لفتح احلدود مع  محمد 
القطر اجلزائري والسماح بحركة 
االش����خاص والبضائع واحلد من 
اجلمود الذي طال العالقات الثنائية 
بني البلدين من جراء متسك احلكام 
باجلزائر بأطروحة وهمية واهية، 
وتؤكد من جديد ارادة املغرب في 
املغاربي  الص����رح  توطيد دعائم 
واملساهمة في توفير ظروف تفعيل 
العمل املغاربي املش����ترك، كخيار 
اس����تراتيجي، لتحقيق تطلعات 
شعوبه اخلمسة للتنمية املتكاملة، 
واالس����تجابة ملتطلبات الشركة 
اجلهوية، وعصر التكتالت الدولية. 
واوضح ان االغالق االحادي للحدود 
البرية من قبل اجلزائر، يتنافى مع 
احلقوق االساسية لشعبني جارين 

ش����قيقني في ممارس����ة حرياتهم 
التنقل  الفردية واجلماعي����ة، في 

والتبادل االنساني واالقتصادي.
املغاربي���ة  ال���روح  وبنف���س 
الدؤوب���ة،  س���نواصل جهودن���ا 
وتعاوننا الداعم للمساعي االممية 
البناءة للوصول الى حل سياسي 
توافقي ونهائي للخالف االقليمي 
حول مغربية صحرائنا. واشار الى 
املقدامة للحكم  التشبث باملبادرة 
الذات���ي، جلديته���ا ومصداقيتها 
املشهود بها دوليا بركائزها الضامنة 
حلقوق االنسان، والهادفة لتحقيق 
املصاحلة ولم الش���مل بني جميع 
ابناء صحرائن���ا املغربية وبأفقها 
املغاربي اجلهوي البناء املتطلع لرفع 
التحديات التنموية للمنطقة وضمان 

التقدم والرفاهية لساكنيها.

الشيخ فيصل املالك خالل لقائه الوزير الشيشاني شيمسائيل سيرالييف

السفير املغربي متوسطا الوزير املفوض عبداهلل اشباني ود.محمد عروي ويونس القندوسي

شكر لـ »المحاسبين«
اعرب اعض��اء رابطة 
املغاربة بالكويت عن مشاعر 
العميقة العضاء  الش��كر 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
التي استضافت  الكويتية 
االحتفال بعيد االستقالل 
مقدرين جه��ود اجلمعية 
وتعاونه��ا. كما عبروا عن 
امتنانهم وتقديرهم للرعاية 
التي حظي بها االحتفال من 

طرف السفارة املغربية.

وكيال »األوقاف« و»اإلعالم« استقبال وزير اإلعالم الشيشاني

المطيرات: هذه هي األحكام المختصة بعشر ذي الحجة

سيرالييف: دور متميز للكويت في نشر الفكر الوسطي

د.عادل املطيرات

الهيفي: السعودية تؤكد منع أي مركبة أقل من 25 راكبًا لمكة

علي سلمان الهيفي

أكد قنصل عام الكويت في جدة علي س����لمان الهيفي أن الس����لطات 
الس����عودية س����تمنع دخول أي مركبة تكون حمولتها أقل من 25 راكبا 
الى مكة املكرمة واملش����اعر املقدسة ملوسم حج هذا العام. وقال القنصل 
عل����ي الهيفي ل� »كونا« ان قرار املنع صادر عن أمير منطقة مكة املكرمة 
رئيس جلنة احلج املركزية االمير خالد الفيصل، وذلك ضمن ترتيبات 

وخطط حج هذا العام والذي يطبق ألول مرة.
ودعا الديبلوماس����ي الكويتي حمالت احلج الكويتية الى اتباع هذا 
االجراءات النظامية الس����عودية والعمل بها، وذل����ك للمصلحة العامة 
وضمانا النسيابية حركة وتنقل حجاج بيت اهلل احلرام في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة.

كما أش����اد الهيفي باجلهود اجلبارة للمملكة العربية السعودية في 
ادارة وتفويج االعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن في وقت ومكان واحد 
رغم تنوع اللغات والثقافات للحجاج. وذكر أن ركن احلج أصبح أكثر 
سهولة وراحة من ذي قبل وذلك بفضل اهلل عز وجل ثم بجهود حكومة 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز التي ال تألو جهدا 

من اجل راحة وسالمة ضيوف الرحمن.
وكان أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية االمير خالد 
الفيصل أصدر اخلميس املاضى املوافق 24 من شهر ذي القعدة قرارا منع 
مبوجبه املركبات والسيارات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول 

مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وقد بدأ العمل فيه من يوم صدوره.

ضاري المطيري
حث االستاذ في كلية الشريعة 
والدراس����ات االسالمية د.عادل 
املطيرات على استغالل املواسم 
العظيمة واأليام الفاضلة والتي 
تكون مغنما للطائفتني، وميدانا 
لتنافس املتنافسني، مشيرا الى 
ان من هذه األيام الفاضلة العشر 
األول من شهر ذي احلجة، التي 
شهد لها الرسول ژ بأنها أفضل 

أيام الدنيا.
واضاف ان شهر ذي احلجة 
من األش����هر احلرم التي ذكرها 
اهلل س����بحانه بقوله: )ان عدة 
الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا 
في كتاب اهلل يوم خلق السموات 
واألرض منها أربعة حرم( وقد 
صح في صحيح البخاري ومسلم 
عن أبي بكرة ÿ أن رس����ول 

اهلل ژ ق����ال »إن الزم����ان قد 
استدار كهيئته يوم خلق اهلل 
السموات واألرض، السنة اثنا 
عشر ش����هرا، منها أربعة حرم: 
ثالث متواليات – ذو القعدة وذو 
احلجة واحملرم – ورجب مضر 
الذي بني جمادى وش����عبان«، 
وخير األشهر احلرم شهر ذي 
احلجة لوق����وع األيام الفاضلة 
فيه، ففيه الليالي العشر، وفيه 
أعمال احلج، وفيه يوم عرفة، 

وفيه يوم النحر.
وأوضح املطيرات أن اآليات 
الدالة على فضل العشر من ذي 
احلجة كثيرة وعدي����دة، منها 
قوله تعال����ى: )والفجر، وليال 
عشر(، وجمهور املفسرين على 
أن املراد بالليالي العشر: عشر 
ذي احلجة، وقد صح ذلك عن ابن 

اس���قبل وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
وزير االعالم والعالقات اخلارجية 
والسياس���ية القومية جلمهورية 
الشيشان في روس���يا االحتادية 
شيمس���ائيل س���يرالييف والوفد 
املرافق له. ومت خالل اللقاء بحث 
اوجه التعاون في املجاالت االسالمية 
املشتركة وس���بل تدعيمها ملا فيه 
الوسطية  البلدين ودور  مصلحة 
في نشر الفكر االسالمي الوسطي 
في دول البلقان والدعوة للتعايش 
السلمي بني شعوب العالم االسالمي. 
وذك���ر د.الفالح ان وزارة االوقاف 
تهتم بالدور االعالمي لذلك انشأت 
ادارة لالعالم تختص بأخبار الوزارة 
وابراز انشطتها ونشرها في وسائل 
االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة 
والدفاع عن الوزارة اعالميا، كذلك 
توج���د ادارة لالعالم الديني وهي 
املنتج���ة اعالميا للبرامج  االدارة 

الدينية.
وقام الوزير الشيشاني برفقة 
ادارة االعالم  د.الفالح بزيارة الى 
الديني حيث كان في استقبالهما 

اب���ا اخليل  مدي���ر االدارة صالح 
الذي رحب بالضيف وقدم عرضا 
عن ابرز اجن���ازات االدارة ومنها 
البرامج التلفزيونية واللقاءات مع 
احملاضرين والشيوخ املتخصصني 
في مجاالتهم ومنها فالش���ات عن 
حمل���ة نفائس »احل���ج املبرور« 
التي  ونفائس »رحم���ة للعاملني« 
تختص بسيرة نبي االمة بطريقة 
تعريفية من خالل طرح ش���مائل 

النبي واحاديثه وغزواته كما عرض 
رس���ائله للملوك والقياصرة في 
عصره. واوضح ابا اخليل في شرحه 
ان االدارة قامت بعمل مسابقة دينية 
ثقافية ومت بثها من خالل وسائل 
االعالم الكويتية املختلفة راصدة 
لها الوزارة جوائز قيمة منها رحلتا 
حج للفائزين ويأتي هذا من منطلق 
زي���ادة الثقافة الفكري���ة الدينية 
للمجتمع الكويتي. ومن جانبه اشاد 

وزير االعالم الشيشاني سيرالييف 
بدور وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية في الكويت املتميز في 
احملافل الدولية واالقليمية ونظرتها 
االعالمية املتميزة في نشر الفكر 
الثقافة  االسالمي الوسطي ونشر 
الفكرية الدينية السيما املركز العاملي 
للوسطية ودوره الكبير في دعم 
ونشر الرؤية الواضحة لإلسالم. 
وفي نهاية اللقاء رحب وكيل الوزارة 

الف���الح بالوزير الضيف  د.عادل 
شيمس���ائيل س���يرالييف والوفد 
املرافق له مؤك���دا ان هذه الزيارة 
تصب في تقوية اواصر العالقات 
الثنائية بني البلدين وتفتح املجال 
لتطوير النظرة املشتركة وتنسيق 
املواقف في مختلف امللتقيات العاملية 
واالقليمية بني البلدين الصديقني. 
الى ذلك اك���د وكيل وزارة االعالم 
الشيخ فيصل املالك ضرورة االلتزام 
بالوس���طية في اخلطاب االعالمي 
العمل على نشرها. واكد  واهمية 
الشيخ فيصل على استعداد الوزارة 
لتلبية جميع االحتياجات املطلوبة 
من البرامج التلفزيونية التي تؤكد 
على مفهوم الوسطية. من جانبه 
اشاد الوزير الشيشاني بالدور الرائد 
الذي تق���وم به الكويت في جميع 
املجاالت وخاصة في خدمة الدين 
االسالمي ومحاربة االرهاب والفكر 
املتطرف كما اش���اد بدور الكويت 
الوسطية وخاصة  الدائم لنش���ر 
في الشيشان واعرب عن سعادته 
ملا ملس���ه من تعاون وترحيب من 

اجلانب الكويتي.

عباس رضي اهلل عنهما، وقال 
ابن رج����ب في لطائف املعارف 
»وأما ليالي العشر فهي عشر ذي 
احلجة، على الصحيح الذي عليه 
جمهور املفس����رين من السلف 

وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن 
عباس«.

وأما فضائل العشر الواردة 
في السنة النبوية فهي عديدة 
أيضا، منها ما رواه ابن عباس 
رض����ي اهلل عنهما أن رس����ول 
اهلل ژ قال: »ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى اهلل من 
هذه األيام« - يعني أيام العشر 
- قالوا: يا رسول اهلل وال اجلهاد 
في سبيل اهلل؟ قال: »وال اجلهاد 
في س����بيل اهلل، إال رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 

بشيء« أخرجه البخاري.
 وحول األعمال التي يستحب 
فعلها في العشر بني املطيرات 
بعضا منه����ا، كالصيام، حيث 
أن����ه يس����تحب صوم  أوضح 
أيام العشر ما عدا العاشر ألنه 

يوم عيد، ويوم العيد ال يجوز 
صيامه، ودليل ذلك ما صح في 
سنن أبي داود عن بعض أزواج 
النبي ژ قالت: كان رسول اهلل 
ژ يصوم تس����ع ذي احلجة، 
األلباني في صحيح  وصححه 
أبي داود، فظاهر احلديث أنه ژ 

كان يصوم التسع كلها.
ومن هذه األعمال التي تتأكد 
في العشر من ذي احلجة اإلكثار 
من الذكر، حيث يستحب في هذه 
األيام الفاضلة اإلكثار من الذكر، 
من التكبير والتحميد والتهليل 

والتسبيح.
وأضاف املطيرات أنه يتأكد 
أيضا في العشر من ذي احلجة 
أداء احلج والعمرة، وقال ان من 
أفضل األعمال في هذه األيام: أداء 

احلج والعمرة.

لجنة الصحبة الصالحة ـ فرع القرين
تختتم أنشطتها الصيفية لهذا العام

النائبان احلويلة والصواغ وبدر العبدالغفور

ليلى الشافعي
عبر رئيس جلن���ة الصحبة الصاحلة � فرع 
القرين احمد الفيلكاوي عن خالص شكره وعظيم 
امتنانه جلميع من ش���اركوا في اجناح انشطة 
اللجنة في املوسم الصيفي سواء بالدعم املادي 
او املعنوي ليتجلى النجاح في أبهج صورة من 
خالل حتقيق الهدف االسمى وهو ايصال سفينة 
الركب الى بر االمان، تلك السفينة التي أبحر بها 
اعضاء وش���باب الصحبة متحدين فيها الرياح 
الشديدة واالمواج العاتية التي تعصف مبثلهم 
من الش���باب املسلم في هذا العصر، وقال خالل 
احلفل اخلتامي ألنشطة اللجنة الذي حضره كل 
من النواب: محمد هادي احلويلة، فالح الصواغ، 
الصيفي مبارك الصيفي، والنائب خالد العدوة، 
وبعض من وجه���اء املنطقة منهم رجل االعمال 
حس���ني العتال والراعي الرئيسي رئيس جلنة 

القرين للزكاة واخليرات نافع املطيري واولياء 
امور اعضاء الصحبة وعدد كبير من اهالي مبارك 

الكبير.
وأكد ان الشباب بفضل اهلل تعالى يصلون الى 
بر االمان وقد خاضوا غمار املنافسة واكتسبوا 
العديد من املهارات واخلب���رة التي تفيدهم في 
دينهم ودنياهم متطلعني الى الرحالت املقبلة التي 
تعدها اللجنة. ودعا الفيلكاوي أولياء االمور في 
محافظة مبارك الكبير الى املبادرة بتسجيل ابنائهم 
الذين تتراوح أعمارهم بني 14 و18 عاما في جلنة 
الصحبة الصاحلة � فرع القرين لدى مكتب اللجنة 

في منطقة القصور ق4 ش38 منزل 23.
بعدها مت تكرمي الداعمني وتقدمي دروع الشكر 
والتقدير لهم، كما مت توزيع الهدايا وتكرمي الفائزين 
باملسابقات التي اعدت مسبقا ضمن انشطة اللجنة 

لهذا العام.

في ندوة »اإلعدام بين القصاص والحق في الحياة«

الدمخي: البد من احترام خصوصيات الشعوب
العنزي: المنادون بإلغاء اإلعدام يكرسون السلبية

د.وليد العلي يتوسط د.عادل الدمخي ود.عبدالسالم العنزي

ليلى الشافعي
أكد رئي���س جمعية مقومات 
حقوق اإلنس���ان د.عادل الدمخي 
ان الش���ريعة االسالمية حافظت 
على حرمة النفس البشرية وحذرت 
م���ن انتهاكها، ب���ل حافظت على 
حرمتها بعد موتها، وحتدث خالل 
الن���دوة التي قدمتها حتت رعاية 
عميد كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتية للمقومات االساس���ية 
حلقوق اإلنسان التي حملت عنوان 
»اإلعدام بني القصاص واحلق في 
احلي���اة«، التي أقيم���ت في قاعة 
د.خالد املذكور بكلية الش���ريعة 
بكيفان وحاض���ر فيها د.الدمخي 
ود.عبدالسالم العنزي وكان عريف 
احلفل د.وليد العلي عن تكرمي اهلل 
للجنس البش���ري وان اهلل خلق 
آدم بيده وأمر املالئكة بالسجود 
له وساوى في اخللق بني اجلميع 
وخلق اإلنسان في أحسن صورة 
وفي أحسن تقومي. وبني كيف ان 
الشريعة حافظت على حرمة النفس 
البشرية حتى بعد موتها، وذكر 
اآليات واألحاديث التي فيها الوعيد 
الشديد ملن تعدى على حرمة النفس 
البشرية من قوله ژ: »لن يزال 
املؤمن في فسحة من دينه ما لم 

يصب دما حراما«.
وقام د.الدمخي بذكر التعريفات 
األولية للقصاص واجلناية واحلد 
والعقوبة والعالقة بينهم، وذكر 
الش���ريعة  القص���اص في  حكم 
وحكمته وانه أمان للبشرية وحفظ 
الثأر  املقتول، ودفع لثورة  حلق 
واالنتقام، وانه حياة كما وصفه 
اهلل )ولكم في القصاص حياة يا 
أولي األلباب لعلكم تتقون(، مؤكدا 

ان التمتع باحلياة وحمايتها يكون 
بتطبيق القصاص واال استشرت 
اجلرمي���ة والقتل كم���ا رأينا في 
حادثة الس���يدة مروة الشربيني 
ف���ي أملاني���ا قتلت ف���ي احملكمة 
وحملها في بطنها وأمام القضاة 
والشهود واحلاضرين، وما كان 
مثل هذه اجلرائ���م لتحصل لوال 
أمن العقوبة. وتساءل الدمخي: هل 
نعطي الديكتاتورية كرتا أخضر 

بإلغاء عقوبة اإلعدام؟
وبني د.الدمخي شروط تطبيق 
عقوبة القصاص في الشريعة والتي 
تعتبر كالضمانات لصحة تطبيق 
القصاص كشرط التكليف وعصمة 
الدم وأال يكون القاتل حربيا وان 
يكون القات���ل متعمدا بأن يقصد 
القتل بوضوح دون ريب او شبهة 
وعلى اال يكون املقتول جزء القاتل 
او من فروعه، وان يكون عدوانا من 
غير وجه حق، ثم بني د.الدمخي ان 
القصاص يعود للولي وحبب اليه 

االسالم العفو كما جاء في احلديث 
عن أنس قال: »ما رأيت النبي ژ 
رفع إليه ش���يء فيه قصاص إال 
أمر فيه بالعفو«، كما يشترط في 
الولي ان يكون كامل األهلية، واذا 
كانوا عدة فيس���قط احدهم وبني 
ان القصاص ال يقام على احلامل 

واملرضع حتى تفطم رضيعها.
وذك���ر ان القصاص يس���قط 
بفوات محّل���ه بأن ميوت اجلاني 

مثال والعفو او الصلح.
ث���م تط���رق د.الدمخ���ي الى 
الشبهات املثارة حول عقوبة اإلعدام 
وض���رورة إلغائها مثل قولهم ان 
االعدام يحرم اإلنسان من حقه في 
التمتع باحلياة، ورد هذه الشبهة 
بقوله ان هذه نظرة خاطئة ملصلحة 
خاص���ة تلغي املصلح���ة العامة 
والنظرة الشمولية ملعنى احلياة 
احلقيقية، فكيف ننعم بحياة آمنة 
اذا أمن القتلة املجرمون بأنهم ال 

يقتص منهم بجرميتهم.

احملامية فوزية الصباح

اشادت احملامية فوزية الصباح 
الذي تضمن  بقرار مجلس االمة 
رفع احلصانة عن النواب الثالثة 
محم����د هايف وم����رزوق الغامن 
وخالد الس����لطان بناء على طلب 
امامها  محكمة اجلنايات للمثول 
وفقا ملا ورد على السنتهم اثناء 
حمالته����م لالنتخابات البرملانية 
اال انها ش����عرت باالسف الشديد 
لعدم رف����ع احلصانة عن النائب 
الطبطبائ����ي حتت ذريعة  وليد 
عدم وصول طلب رفع احلصانة 
من النياب����ة، واكدت ان االحتماء 
البرملانية لن مينع  باحلصان����ة 
محكمة اجلنايات من نظر قضيته 
مستقبال وانه مهما طال الزمن به 
فس����يضطر اخيرا للوقوف امام 

القضاء.
وابدت احملامية فوزية الصباح 
استغرابها وامتعاضها من االسلوب 
غير احلضاري الذي اتبعه النائب 
مسلم البراك عندما زج اسمها في 
املجلس ح����ول هجومه على احد 

اما النائب محمد هايف فقد اتهمته 
باالساءة الى الشعب الكويتي.

واضافت: لق����د اصبح هؤالء 
ممثلني للش����عب وم����ن ثم فهم 
ملزمون شرعا وقانونا بالوقوف 
امام منصة القضاء عن انفس����هم 

حول ما ابدوه من تصريحات.
وقالت اننا في بلد دميوقراطي 
والدستور الكويتي كما منحهم 
حق ابداء الرأي دون املس���اس 
بكرام���ة اآلخرين فق���د منحنا 
الى القضاء لنيل  اللجوء  كذلك 
حقوقنا، الن اللجوء الى القضاء 
هو اسمى مظاهر الدميوقراطية 
وهو افضل وسيلة لنيل حقوق 

اي مواطن.
وتابعت: اننا واحلمد هلل ننعم 
بقضاء عادل ونزي����ه ومحاكمة 
تضمن حق����وق اطراف التقاضي 
وهذا ما دفعنا ال����ى اللجوء الى 
القضاء الذي نكن له كل احترام 
وتقدير ونعتب����ره املالذ الوحيد 

لنيل حقوقنا كمواطنني.

افراد االسرة احلاكمة قائال: »واقول 
لفوزية وابشرج اخوه قام بترقيته 

وجعلوه من الدرجة الثانية«.
وكانت احملامية فوزية الصباح 
قد تقدم����ت ببالغات ضد النواب 
الغامن والس����لطان والطبطبائي 
واتهمتهم باالس����اءة الى االسرة 
احلاكم����ة بصفة العم����وم اثناء 
حمالتهم في االنتخابات البرملانية، 

أشادت برفعها عن هايف والغانم والسلطان

فوزية الصباح: االحتماء بـ »الحصانة البرلمانية« 
لن يمنع »الجنايات« من نظر قضية الطبطبائي


