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الراشد: ما تقدمه الدولة للمعاقين 
ال يعد عماًل خيريًا بل واجب وطني

المال لوزير الداخلية: هل تراقب »الداخلية« 
المدونات والمنتديات اإللكترونية وما ينشر فيها؟

شدد النائب علي فهد الراشد على اهمية القضايا املرتبطة باالشخاص 
املعاق���ن وذوي االحتياج���ات اخلاصة انطالقا م���ن مبادئ الكرامة 
واملس���اواة للجميع، الفتا الى ان االحتفال باليوم العاملي للمعاقن 

يعني االلتزام والدعم لهذه الشريحة من املجتمع.
وقال الراش���د »ان احي���اء اليوم العامل���ي للمعاقن الذي صادف 
اخلميس املاضي ينبغي ان نوليه اهمية خاصة، النه يذكرنا بواجب 
الرعاية والعناية نحو فئة غالية علينا من مختلف الشرائح واالعمار، 
بغية ادماجهم اجتماعيا، وترقية مواهبهم، وتطوير مجال نبوغهم، 
وتوفير االمكانات لهم«، واكد الراش���د على اهمية تفعيل وتنسيق 
جهود جميع املؤسسات الرسمية واالهلية واخلاصة في الدولة من 
اجل النهوض بواقع املعاقن وذوي االحتياجات اخلاص في املجتمع 
الكويتي وتفعيل دورهم فيه. واشار الراشد على »انه ينبغي التأكيد 
على ان ما تقدمه الدولة س���واء مبؤسساتها احلكومية او املدنية، ال 

يعد عمال خيريا وامنا واجب وطني وديني واخالقي«.

وجه النائب صالح املال سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد جاء فيه: من����ى الى علمنا أن جهاز أمن 
الدولة التابع لوزارة الداخلية يقوم مبراقبة املدونات 
وممارس����ة التهديد جتاه املدونن وكتاب املنتديات 
االلكترونية به����دف ترهيبهم ما يعد جتاوزا خطيرا 
على احلريات العامة وحرية التعبير وانتهاكا صارخا 
للدس����تور ومواده 30 و35 و36 و37 و39، وتوجها 
خطيرا لالنقالب على الدستور وجميع األعراف التي 
جبل عليها املجتمع الكويتي، متسائال: هل مت بالفعل 
مراقبة املدونات واملنتديات االلكترونية وما ينشر فيها 
من قبل جهاز أمن الدولة؟ ان كانت االجابة بااليجاب 

فما املسوغ القانوني والدستوري لهذا االجراء؟ وما 
مدى صحة املعلومات التي تفيد بأن جهاز أمن الدولة 
قد وجه تهديدات مباش����رة لبعض املدونن وكتاب 
املنتديات االلكترونية من أجل الضغط عليهم للتوقف 
ع����ن الكتابة؟ هل حتتف����ظ إدارة أمن الدولة مبلفات 
لبعض املدونن وكتاب الرأي باملنتديات والصحف 
التقليدية وااللكترونية؟ ان كانت االجابة بنعم فما 
املبررات القانونية لذل����ك؟ هل متت مخاطبة وزارة 
املواصالت من قبل وزارة الداخلية من أجل تس����هيل 
عملية املراقبة؟ يرجى تزويدي بجميع املراس����الت 

بهذا الشأن.

علي الراشد

عاشور لعدم إعطاء أهمية لالستفتاء في سويسرا

»العدالة والسالم«: ال للجلسة السرية 
ونفوض الموقف من االستجوابات للنائب عاشور

اكد االمن العام لتجمع العدالة والسالم 
حسن نصير ان الكويت دولة ونظاما متر 
مبرحلة حرجة جدا، وهذه املرحلة تتطلب 
تكاتف جميع الكويتين املخلصن حكاما 
ومحكومن لتج���اوز هذه الفترة احلرجة 

في تاريخنا السياسي.
وبن االمن العام لتجمع العدالة والسالم 
ان االس���تجواب حق من حق���وق النائب 
وه���و االداة الرقابية التي تقوم مبحاربة 
اي فساد وعندما اقرها املشرع وضع في 
االعتبار ان تكون اداة لالصالح السياسي 
ال للفساد والتأزمي، وما نشهده اليوم من 
كثرة االستجوابات احلالية هي حالة غير 
صحية وتخلق حالة من التشنج والتأزمي 
السياس���ي غير املبرر، بل تضيع اجلهود 
املبذول���ة مؤخرا من اجل التنمية، وتربك 

العمل احلكومي والبرملاني وتعطل املشاريع 
التنموية.

واوض���ح نصي���ر ان م���ن يطلع على 
االستجوابات االخيرة سيدرك مدى التمادي 
في املمارس���ة اخلاطئة التي بدأ ينتهجها 
البعض في التعامل مع القضايا السياسية، 
فهل يعقل ان يشل البلد ويظل املواطنون 
اس���رى ملمارسات قلة من النواب الذين ال 
يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة، ال 
لشيء سوى السعي الى النيل من خصومهم 
السياسين وتصفية حساباتهم السياسية 
على حساب مصلحة الوطن واملواطنن، فمن 
الواضح ان هناك من لديهم خصومة واضحة 
وش���خصية مع شخص رئيس احلكومة، 
وأكد نصير: نعتقد ان احلياة السياس���ية 
حتتاج الى الهدوء الوقتي والراحة حتى 

يتسنى للسلطتن التشريعية والتنفيذية 
العمل وحتويل املشاريع واخلطط املكتوبة 

على ورق الى واقع.
ومن جانب آخر رفض االمن العام لتجمع 
العدالة طريقة التعامل بن النواب والتي 
وصلت الى درجة االرهاب الفكري لكل من 
يعارض اآلخ���ر وموضحا ان من حق اي 
نائب ان يحدد املوقف الذي سيتخذه حسب 
قناعاته، موضحا ان جتمع العدالة والسالم 
يؤكد رفضه للدفع باجتاه اجللسة السرية 
الي استجواب من االستجوابات حتى يعرف 
الشعب احلقيقة وتتضح الصورة للجميع 
وحتى نقطع الطريق امام كل من تسول له 
نفسه ان يستغل اجواء االستجوابات السرية 
لبث معلومات وبيانات مغلوطة، كما اكد 
نصير أنه ال سرية في احلياة السياسية 

في الكويت واالعالم لدينا مطلع على كل 
ش���يء، وختم نصير تصريحه أنه فيما 
يتعلق بتحديد املواقف من االستجوابات 
االربعة فاننا في جتمع العدالة والس���الم 
نترك ملمثلنا في البرمل���ان النائب صالح 
عاشور حرية اتخاذ املوقف والتعاطي مع 
االستجوابات االربعة املقدمة لكل من رئيس 
احلكومة والوزراء املستجوبن بعد سماع 
مادة االستجواب وردود الوزراء على محاور 
االستجواب وذلك اميانا منا بقدرة النائب 
الفاضل على تش���خيص الوقائع وحتديد 
املصلحة العام���ة والوقوف مع املصلحة 
العلي���ا للوطن وهو ما ع���رف عن نائبنا 
الفاضل طوال ممارسته للعمل السياسي 
والبرملاني، مشيرا الى ان موقف التجمع 

داعم له في هذا االجتاه.

دعا النائب صالح عاش����ور احلكومة ومؤسس����ات املجتمع املدني 
الى عدم اعطاء اهمية كبيرة لالس����تفتاء الشعبي في سويسرا والذي 
تبن����اه اليمن املتطرف بوقف بناء املآذن في سويس����را كون القرار له 
انعكاسات سلبية على سويسرا ذاتها وادانة للتوجهات املتطرفة سواء 
في أوروبا أو أي بقعة في العالم. وقال عاش����ور: يجب أال يس����بب هذا 
القرار ردة فعل جتاه الكنائس واملس����يحين في العالم االسالمي الذي 
يتميز بسماحة االسالم واحترام التعددية الدينية بعيدا عن العصبية 
الدينية واملذهبية واحترام جميع الديانات والتوجهات الدينية. وبن 
عاش����ور ان هذا القرار ال مينع بناء املساجد في سويسرا او اوروبا بل 

يزداد التعاطف مع االسالم واملسلمن في هذه البلدان.
واكد عاشور ضرورة التحرك السياسي والديبلوماسي وكذلك مؤسسات 
املجتمع املدني للتواصل مع املسؤولن واملؤسسات الرسمية والشعبية 
في أوروبا لبيان خطورة هذه القرارات وخصوصا في املستقبل وأثرها 
على حوار احلضارات والتعاون والتواصل بينها حتى ال يعيق حرية 

القيام بشعائر األديان في جميع دول العالم.
وبن عاشور ان التطرف والتعصب غير مقبول في اي مكان سواء 
في دولنا من بعض املتطرفن والذي ندينه بشدة أو أوروبا من اليمن 

صالح عاشوراملتطرف واجلهات املتعصبة والعنصرية فيها.
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

للإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعلناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعلناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

بيت يف العار�سية

امل�ساحة 600 مرت اأو 300 مرت

والدفع كا�س

97929191

مطلـــوب �ســـراء

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار


