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المشاركون في اعتصام »نصرة سيد الشهداء«: ال للفتنة الطائفية ونعم للوحدة الوطنية
أقيم في ساحة مسجد مقامس في الرميثية

أسامة أبوالسعود
الش����يعة مساء  احتشد آالف 
ام����س األول بالقرب من مس����جد 
مقامس بالرميثي����ة حيث نددوا 
مبا وصفوه ب� »الفتنة الطائفية« 
وطالبوا احلكومة باإلس����راع الى 
إغالق مرك����ز »وذكر« واتخاذ كل 
االجراءات القانونية ضد اي مثير 
للفنت، قائلني: ال للفتنة الطائفية 

ونعم للوحدة الوطنية.
في البداية قال د.احمد حسني: 
جندد الذكرى والوالء في مثل هذا 
اليوم الذي علم البشرية العيش 
بحرية ولألسف الشديد وفي كل 
عام مبثل هذا اليوم جتد أناسا أبوا 
إال ان يوال����وا يزيدا وحب الباطل 

وإيثاره على احلق.
ف����ي »االعتص����ام  وأض����اف 
اجلماهيري لنصرة سيد الشهداء« 
والذي أقيم مساء امس االول في 
ساحة مسجد مقامس في الرميثية 
نعيش فترة تأزمي وفتنه في البالد 
وحالة من التشنج السياسي ويأتي 
مثل هؤالء املؤزمني إلثارة الفتنة 
بني أهل السنة والشيعة في املجتمع 
الكويتي. وبني ان اجلميع يعلم مبن 
فيهم علماء الشيعة وعلماء السنة 
املعتبرون أنه في مثل هذا اليوم 
بكى رسول اهلل ژ قبل أن يوجد 
هذا اليوم في الزمن والتاريخ كما 
الرسول زوجاته وأمهات  أوصى 
املؤمنني بالبكاء في مثل هذا اليوم 
ويتبني ذلك من خالل قضيته مع 
أم س����لمة املعروفة جدا. وطالب 
د.أحمد حسني، القائمني على مركز 
»وذكر« باالعتذار الرسمي والعلني 

االعتصامية إال ان احلكومة بعدم 
تفعي����ل القانون اضطرتهم لذلك. 
وش����دد جوهر عل����ى ان الكويت 
بلد الدس����تور وعلى احلكومة ان 
تسهر على راحة وكرامات الناس 
وحقوقهم، وتساءل: أين احلكومة 
من منشورات توزع ويافطات تعلق 
وفضائيات متس وحدتنا الوطنية. 
ودعا جوهر اإلخوة السنة أيضا إلى 
ان يكون لهم صوت ويقولوا: »ال 
للمخطئ وألف ال ملن يحرض على 
الفتنة« مؤكدا في الوقت ذاته ان 
كل الشرفاء في الكويت واملخلصني 
ينبذون هذا التصرف. وتابع جوهر 
قائال: »لن نرضى أبدا ان ميس احد 
معتقداتنا أيا كانت أهدافه والتربص 
بأهل الكويت جميعا« محمال رئيس 
ال����وزراء وأعض����اء احلكومة من 
وزراء الداخلية واإلعالم والبلدية 

املسؤولية عن هذا األمر.
أما النائب فيصل الدويسان فأكد 
ان أبناء الكويت سنة وشيعة كلهم 
حس����ينيون ويجب علينا جميعا 
التصدي لتلك الفتنة وهذه األفكار 
الغريبة على مجتمعنا والتي زحفت 
بعد هدم الس����ور ام����ا عن جهل 
البعض او سوء نية البعض اآلخر 
مبعاداة سيد الشهداء، مؤكدا ان أهل 
الكويت جبلوا على احملبة. وأكد 
ان من االولى ان تنتصر احلكومة 
للحسني ألنه إمام السنة والشيعة 
على السواء وهو واجب إسالمي 
ووطني، مش����يرا الى ان الشيعة 
قدموا أرواحه����م فداء لهذا الوطن 
وألس����رة الصباح، ومعركة الرقة 

وما بعدها خير شاهد.

والواضح وكذلك من ال� 100 أمام 
وخطيب وداعية الذين أيدوا حكم 
هذا الرجل املتطرف واال فسيكون 
هناك امتداد للمسيرة واالعتصام 
اجلماهيري لنصرة سيد الشهداء، 
الوحدة  مؤكدا ض����رورة حتقيق 
الوطنية وااللتزام بااللتفاف حول 
قيادتنا السياسية. وناشد صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الواضح  الرسمي  بوجود املوقف 
وعدم االكتفاء باملواقف غير العملية 
ألن القضية ليست قضية طائفية أو 
فئوية بل قضية تخص كرامة شعب 
بأكمله، فاملواطنون الشيعة من أهل 
الكويت جزء ال يتجزأ من النسيج 
االجتماعي في الكويت ولذلك عندما 
أهينت مشاعرهم الدينية أهني أهل 
الكويت واملقيمون على هذه األرض 
الطيبة. وبدوره قال الشيخ د.محمد 

جمع����ة ان جمي����ع الطوائف مبن 
فيها أهل السنة والشيعة محبون 
 ÿ ألهل البيت وللحسني بن علي
واجلميع يتكاتف ويقول »لبيك يا 
حسني«، وبني ان االعتصام في هذه 
الساحة إعالن ألهل احلل والربط 
في البالد بأنن����ا تداعينا الى هذا 
االعتصام للدفاع عن القرآن الكرمي 
وعن اإلسالم العظيم ال دفاعا عن 
طائفة او مذهب ألن احلس����ني بن 
علي عليهما الس����الم ليس خاصا 
مبذهب وال بطائفة بل هو شخصية 
إسالمية محترمة ومقدرة ويجلها 
كل املسلمني، واملتطاول والشامت 
مبصاب احلس����ني إمن����ا يرد على 
رسول اهلل كالمه املبشر للحسني 
گ باجلنة.  وأضاف أن االنتفاضة 
هي في س����بيل حفظ كرامة األمة 
اإلس����المية جمعاء من تطاول في 
بلدنا جهارا على سيد شباب أهل 

اجلنة الذي قال فيه رسول اهلل ما لم 
يقله في غيره من شباب املسلمني. 
وبدوره قال النائب صالح عاشور 
إن صرختنا تأتي ردا على تخاذل 
املس����ؤولني عن وضع حد ملجرم 
مشبوه يبث الفنت ويهني اإلسالم 
في ظل غفلة املسؤولني الذين يجب 
عليهم التحرك في مجال وأد الفتنة، 
وتساءل: هل هذا التهاون هو نتيجة 
لسكوتنا عن سنوات عجاف من 
التمييز بني املواطنني في احلقوق 

بعد مساواتهم في الواجبات.
وتابع ان تداعيات ممارس����ات 
مركز »وذكر« املشبوه واملدار ممن 
ال يخاف اهلل في وطنه س����تكون 
وخيمة على الكويت وعلى أهلها 
ان لم يتم التصدي الفوري لهذه 
املمارس����ة الت����ي ان صمتنا عنها 
فستصبح سياسة استبعادية ضد 
الدستور الكويتي الذي ينص في 

مادته السابعة على محور العدل 
واحلرية واملساواة.

وأضاف ان التعدي الصارخ على 
مشاعر املواطنني الشيعة الكويتيني 
باإلساءة الى معتقداتهم االسالمية 
عبر وصف احلاقدين ليوم عاشوراء 
بيوم الفرح والسرور كان ميكن له 
ان يؤدي الى ما ال حتمد عقباه لوال 
متلك القوه الشعبية واألهلية لزمام 
املبادرة ولوال متسكها بعرى القانون 
الذي هو ملجأ املواطنني جميعا، كما 
القائمني على أجهزة تطبيق  دعا 
القان����ون الى املس����ارعة الفورية 
بإزالة ه����ذا التعدي على الكويت 
وعلى الس����الم األهلي فيها وعلى 
الوحدة الوطنية ألن اي تقاعس او 
تأخير في تطبيق القانون ضد مركز 
انفجار  »وذكر« املشبوه سيعني 
الغضب الشعبي بطريقة لن يرضى 
عنها اي مح����ب حقيقي للكويت 

وال أهلها. واختتم عاشور حديثه 
مبناشدة كل القوى الوطنية وجميع 
املدني لتحمل  مؤسسات املجتمع 
مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف 
بحزم في وجه هذا اخلرق الفتوني 
البغيض ألمن مجتمعنا الكويتي. 
ومن ناحيت����ه، قال النائب عدنان 
املطوع ان عادات شهر احملرم جبلنا 
عليها ككويتيني سنة وشيعة ولن 
نقبل بتغييرها ألنها من األصول 
الكويتية احلقيقية، مشددا على ان 
الشيعة هم السور العالي الذي قدم 
التضحيات من أجل الوطن »ولن 
نسمح باألقزام املوسوسني بنشر 
الفنت في مجتمعنا«. ودعا احلكومة 
الى التصدي لهذه الفنت ومن يقف 
خلفها، مؤكدا ان الشيعة والسنة 
إخوة متحاب����ني ومتعاضدين في 
الس����راء والضراء وآخرها حريق 
اجله����راء كما دع����ا احلكومة الى 

ما وصف����ه ب� »تنظي����ف املناهج 
والعم����ل على الوح����دة الوطنية 
وإعطاء الشيعة حقوقهم وجعلها 
من األولويات«. ومن ناحيته قال 
النائب د.حس����ن جوهر ان هناك 
من له أجندات خاصة وال يقبل إال 
بالسيطرة والنفوذ على الشعب 
ان  الكويتي سنة وشيعة، مؤكدا 
هؤالء الس����فهاء موج����ودون في 
كل بل����د وكل مجتمع ولكن هناك 
ضوابط وقان����ون ومراعاة يجب 
ان يحترمه����ا اجلمي����ع. ووصف 
رد فع����ل احلكومة بأنه متقاعس، 
مشيرا الى ان احلكومة تقاعست 
ايضا في قضية اجلويهل والتعدي 
على أبن����اء القبائل لكنها حتركت 
وفعلت القانون حينما خرج أبناء 
القبائل الى الش����وارع، مؤكدا ان 
الش����يعة لم يكونوا يرغبون في 
مثل هذا الفعل وتنظيم تلك الوقفة 
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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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

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)

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

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 

صالح عاشور متحدثا

)أسامة البطراوي(حضور نسائي حاشدمتابعة من احلضور

عدنان املطوع داعيا إلى الوحدة الوطنية الشيخ د.أحمد حسني وفيصل الدويسان ود.حسن جوهر وخالد الشطي خالل املهرجان


