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قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة 6
بشأن »انشاء دوار بدال من االشارة املقابلة 
ملنتجع الهيلتون بني منطقتي ابوحليفة 
واملنقف للتخفيف م���ن حدة االختناق 

املروري«.

وجهت النائبة د.معصومة املبارك سؤاال لوزير التجارة 
والصناع���ة احمد الهارون طلبت في���ه تزويدها: بأعداد 
الشركات واملؤسس���ات بجميع انواعها وحتديد مسمى 
وعنوان ونشاط كل منها؟ وسألت وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي عن أعداد العمالة الوطنية واالجنبية املسجلة 
للعمل في كل من الش���ركات واملؤسسات بجميع انواعها 

حتى تاريخ ورود السؤال.

العدوة إلنشاء دوار
بين المنقف وأبوحليفة

معصومة طلبت أعداد الشركات والمؤسسات

م�����ع إق�����ت�����راب 
اإلحتفال مبهرجان 
ه��ا ف��ب��راي��ر، أعد 
ف���ن���دق امل��ن��ش��ر 
روت���ان���ا ع��رض��ًا 
خاصًا عند حجز 
ج��ن��اح ديلوكس 
ش����ام����ل وج��ب��ة 
اإلف��ط��ارال��ش��ه��ي  
في مطعم فيلكا، 
امل��ط��ع��م الفاخر 
الذي يقدم  أطباق 
عاملية على مدار 
ال���ي���وم. ويفخر 
ف���ن���دق امل��ن��ش��ر 
روت��ان��ا مبرافقه 

وخدماته ذات اخلمس جنوم، فهو يقع 
الفحيحيل  في موقع متميز مبنطقة 
وهو جزء من مجمع املنشر التجاري 
وعلى بعد خطوات قليلة من مجمع 

الكوت الذي يتمتع 
ب��واج��ه��ة بحرية 
خابة. ميتاز ايضا 
العربية  بالضيافة 
األصيلة املمزوجة 
بالفخامة العصرية 
وم����ج����م����وع����ة 
اخلدمات واملرافق 
التي يقدمها من 
الغرف الكاسيكية 
واألج�����ن�����ح�����ة 
الفخمة، وقاعات 
اإلج���ت���م���اع���ات 
واحلفات اخلاصة 
و أشهى األطباق 
ال���ع���امل���ي���ة  في 
مطعم فيلكا ع��اوة على اليبراري 
الوجن  الكافيه الواقع في بهو الفندق 
النادي  ال��ى ب��ودي الينز  باإلضافة 

الصحي والرياضي املتكامل. 

املنشر روتانا يعد عرضًا خاصًا بها فبراير

تباين نيابي حول موقف »الداخلية« من منع العريفي من دخول البالد
قبل أن تصدر وزارة الداخلية قراراً برفع المنع

الزلزلة للعفاسي: من الجهة المسؤولة عن إشهار النقابات؟
وجه النائب د.يوس���ف الزلزلة سؤاال لوزير 
الشؤون االجتماعية د.محمد العفاسي بشأن اشهار 

النقابات.
وتساءل: من اجلهة املسؤولة عن اشهار النقابات 
وفق القانون؟ وهل هي قطاع العمل أم الش���ؤون 
القانونية؟ فإن كانت االجابة بالشؤون القانونية 
فم���ا الس���ند القانوني إلخضاعها الى الش���ؤون 

القانونية؟
وهل يوجد نص في االتفاقية الدولية رقم 87 
مينع من اخضاع املنظمات النقابية الى الشؤون 
القانونية من عدمه؟ أرجو تزويدي باملس���تندات 
وان كان يوجد هذا القيد فما السند القانوني لدى 
وزارتكم على حتويل هذه االدارة الى الش���ؤون 

القانونية مع وجود هذا القيد؟
ومن املعلوم ان تغيير الهياكل التنظيمية في 
أي وزارة يخض���ع ملوافقة ديوان اخلدمة املدنية، 
السؤال: هل توجد موافقة من ديوان اخلدمة املدنية 

تفيد باملوافق���ة على نقل ادارة 
املنظمات النقابية من عدمه؟ مع 
تزويدي بجميع املخاطبات ان 

وجدت.
وان كانت االجاب���ة بال فما 
الدافع الذي أجاز للوزارة اتخاذ 
مثل هذه اخلطوة مدعوما بالسند 

القانوني؟
وتس���اءل: كم عدد النقابات 
املشهرة بعد س���نة 2008 وهل 
تتلقى ه���ذه النقابات دعما من 
الدول���ة وما الس���ند القانوني 
لهذا الدعم وكم قيمة الدعم لكل 
نقابة؟ شهادة ملن يهمه االمر التي 

تصدرها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ملجالس 
ادارة النقابات تأتي محددة املدة بثالثة اشهر.

ما السند القانوني لهذا التحديد؟ ومبا ان النقابة 

تكتسب شخصيته االعتبارية 
مبجرد اشهارها، فما حجة الوزارة 
في التدخل في شؤون النقابات؟ 
وهل تعلم الوزارة ان هذا التحديد 
يسلب سلطة اجلمعية العمومية 
للنقابات؟ وه���ذا يخالف البند 
الثاني من االتفاقية الدولية رقم 
87 فإن كانت تعلم ما الس���بب 
وراء اصدار ش���هادة مؤقتة مع 
تزويدي بالسند القانوني الذي 
اتخ���اذ مثل هذا  أجاز للوزارة 
االجراء؟ وان كانت االجابة بال 
فلماذا ال تتم إصدار الشهادة مبدة 
املجلس كما هو متبع لدى وزارة 
الشؤون باجلمعيات االهلية والتعاونية واالندية 
وغيرها، ارجو تزويدي باملستندات، وهل القانون 
يس���مح للوزارة بإصدار مثل هذا القيد ان كانت 

االجاب���ة بنعم، أرجو تزوي���دي بنص املادة، وان 
كانت االجابة بال، فما الداعي حلمل الوزارة ملخالفة 
اتفاقية صادقت عليها الكويت؟ طالبا تزويده بقرار 
إشهار نقابة اجلمارك وهل هذه النقابة تتلقى دعما 
من الدولة، وكم قيمة هذا الدعم؟ بشهادة ملن يهمه 
األمر اخلاص���ة باالحتاد العام لعمال الكويت منذ 
س���نة 2007 حتى 2010؟ وبشهادة ملن يهمه االمر 

لنقابة املالية منذ سنة 2007 حتى 2010.
وهل ورد ال���ى وزارتك���م رأي إلدارة الفتوى 
والتشريع خاص بنقابة املالية؟ فإن كانت االجابة 
بنعم أرجو تزويدي برد الفتوى والتش���ريع وان 
كانت االجابة بال، فما السبب في عدم جلوء الوزارة 
بطلب رأي الفتوى والتشريع؟ وهل رئيس االحتاد 
العام موظف في وزارة املالية أم في اجلمارك وما 
الصفة التي حض���ر فيها اجتماعات مجلس االمة 
اخلاصة بقانون العمل والتمثيل اخلارجي والداخلي 

وممثال عن أي نقابة؟

الداخلية  قبل أن تعود وزارة 
بإصدار قرار برفع املنع عن الداعية 
محمد العريفي من دخول البالد، 
العديد م����ن اآلراء  كان للن����واب 
والتصريحات ف����ي مجلس األمة 
صباح أمس  في هذا الشأن تفاوتت 
في مضمونها جاء أولها على لسان 
مراقب مجلس األمة النائب د.محمد 
احلويلة  حيث استنكر وضع وزارة 
الداخلية الداعية السعودي الشيخ 
محمد العريفي على قائمة املمنوعني 
من دخول الكوي����ت رغم مواقفه 

الطيبة في الدعوة لإلسالم.
الش����ي����خ  ان  ال����ى  مش����يرا 
العري���في سب����ق وزار الكوي����ت 
اكثر من مرة ول����م يسج���ل ضده 
اي مالحظات بل العك���س م����ن 
ذلك متي���زت مواقف���ه وحوارات����ه 
باالتزان والدع�������وة الصحيحة 

للشريع���ة االسالمي��ة.

تصحيح الخطأ

وق����ال د.احلويلة في تصريح 
الداخلية  صحافي ان على وزارة 
تصحيح خطئها ورفع اسم العريفي 
من قوائم املمنوعني من دخول البالد 
وعليها بذلك مسؤولية كبيرة في 
الوق����ت الذي لم يت����م منع دعاة 
ورجال دين اساءوا للدين االسالمي 

ومذاهبه املتعددة.
وذك����ر ان العريف����ي دافع عن 
سيادة اململكة العربية السعودية 
ضد فئ����ة احلوثيني الذين اعتدوا 
على سيادة اململكة كما ان الكويت 
حكومة وش����عبا ق����د ادانت هذه 
االعت����داءات البغيضة واكدت في 
اكثر من مرة استعدادها املشاركة في 
الدفاع عن اراضي اململكة متسائال 
عن املسوغات القانونية وراء قرار 
منعه من دخول البالد واالسباب 

احلقيقية وراء ذلك.
وطالب وزارة الداخلية باعتماد 
سياس����ة واضحة ومح����ددة في 
قراراتها وعدم االرجتال في اصدار 
اي من القرارات اجلائرة والتي قد 
يكون له����ا تبعات وآثار نحن في 
غنى عنها مش����ددا على ضرورة 
النيابية  االس����تجابة للمطالبات 

في هذا الشأن.
مؤكدا في الوقت ذاته احترامنا 
لكل املذاهب الدينية ولكن ال يجب 
اقحام الكويت في خالفات خارجية 

نحن لسنا طرفا فيها.
واك����د د.احلويل����ة ان اململكة 
الس����عودية دولة جارة  العربية 
وشقيقة ونحن في الكويت نقف 
معها في السراء والضراء وبالتأكيد 
ان اي اعتداء عليها يعتبر اعتداء 

على الكويت وسيادتها.
وبني النائب محمد هايف املطيري 
ان قرار منع دخول الداعية د.محمد 
العريفي البالد، كان مفاجئا، ودون 
وجه حق، بداعي تصريح ذكره في 
بلده، يتعلق بحرب السعودية مع 
احلوثيني، ومن حق السعودي ان 
يدافع عن بلده، وال ينتظر تصريحا 
من احد، ومن حقه ايضا توجيه 
االنتقاد الى اي شخص يكون طرفا 

واالقناع وليس باملنع من الدخول«. 
وتساءلت العوضي: »الى متى يتم 
منع الشخصيات من الدخول الى 
الكويت بسبب االهواء الشخصية 

واالختالفات الفكرية؟«.
وحذرت العوض����ي من تكرار 
الش����خصيات من  ح����وادث منع 
الدخول ال����ى الكويت بالقول »ان 
هيب����ة الدولة عل����ى احملك عندما 
تقرر مجموعة من املجموعات ان 
شخصية ما تختلف معها فتمنعها 
من الدخول الى الكويت، وكأن البلد 
ال يحكمها قانون بل حتكمها بعض 

االمزجة«.

جلسة خاصة

من جانبه اكد النائب علي الراشد 
ان الكويت متر هذه االيام مبنعطف 
خطير ضد الوحدة الوطنية، مضيفا 
ان هذه الظروف تؤدي إلى تفكك 
املجتمع، مطالبا النواب )وانا اولهم( 
بااللتزام بالوحدة الوطنية وعدم 
اط����الق التصاريح الت����ي يطلقها 
البعض لتكون طرفا في التعصب 
التي ال يحمد  والقبلية والفئوية 
عقباها وتأخذنا لطريق يهدد الكيان 

والوجود الكويتي.
ولفت الراش���د لوجود افكار 
نتداولها مع بعض النواب لعقد 
جلس���ة خاصة تناقش الوحدة 
الوطنية او ميثاق ش���رف يتم 
التوقيع عليه من جميع اعضاء 
مجل���س األم���ة باالبتع���اد عن 
الفئوية والقبلية  التصريحات 
الكويتي،  الش���عب  التي متزق 
مش���ددا على ض���رورة ان نعي 
الكويت نصب  ونضع مصلحة 

اعيننا.
ودعا الراشد رئيس مجلس األمة 
الجتماع عاجل وسريع للتباحث 
حول القضية بإبرام اتفاق شرف بني 
االعضاء او مناقشته بجلسة سرية 
بعيدا عن الضغط االعالمي النقاذ 
الكويت وان نتصارح وبشفافية 
لالبتعاد عن هذه التصريحات التي 
متزق الوحدة الوطنية والتي تصدر 
من جميع االطراف دون استثناء.

تحذير وتعهد
وقال النائب حسني القالف اننا 
حذرنا وتعهدنا بالوقوف أمام أي 
شخص من الشيعة يحاول إثارة 
الفتنة وإن إجراء الداخلية وقراءتها 
سليمة ولكن البعض من التكفيريني 
يصرون على الفتنة ومبا ان وصف 
احد مراجع املسلمني بالزنديق من 
قبل العريفي أم����ر مقبول لديهم 
فس����يكون لنا موقف متشدد لو 
دخ����ل العريف����ي وليتحمل دعاة 

الفتنة النتائج.
من جهته ق����ال النائب صالح 
عاش����ور مخاطبا وزير الداخلية: 
»لقد أخط����أت بتراجعك عن منع 
العريفي من دخول الكويت حيث 
إنه اساء الى فئة كبيرة من املواطنني 
وهاجمهم في معتقدهم.. ويا وزير 
الداخلية ما هكذا تورد االبل، واعتقد 
انك بهذا القرار خسرت من وقف 

معك«.

هاي�ف: قرار من�ع العريفي كان مفاج�أة بداعي تصريح ذك�ره في بلده

الس�لطان يدع�و الحكوم�ة إل�ى رف�ع المن�ع ورد االعتب�ار للعريفي

أسيل: فليذق من يضيق ذرعًا بالفكر اآلخر طعم تعسفه مع من يختلف معه

الراشد: جلسة خاصة سرية عن الوحدة الوطنية والكويت تمر بمنعطف خطير

القالف: تعهدنا بالوقوف أمام أي شخص من الشيعة يحاول إثارة الفتنة

الحويلة: سبق وقام بزيارة الكويت وله مواقف طيبة في الدعوة لإلسالم

محمد هايفعلي الراشدد. أسيل العوضي د. ضيف اهلل أبورمية د. محمد احلويلة حسني القالف خالد السلطان د. وليد الطبطبائي

د.يوسف الزلزلة

أكثر من 100 عالم دين طالبوا برفع المنع عن العريفي
اصدر اكثر من 100 عالم دين بيانا حول منع الداعية 
د.محمد العريفي من دخول البالد جاء فيه: لقد ساءنا ما 
تناقلته وسائل االعالم مبنع الداعية السعودي د.محمد 
العريفي من دخول البالد ووقف جميع برامجه التي 

سبق اقرارها من قبل جهات رسمية.
وساءنا هذا القرار ملا عرف عن د.العريفي من اعتدال 
في الطرح وسالمة في املنهج، فضال عن اسلوبه في 
الدعوة الى اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة والذي استطاع 
ان يصل به الى قلوب املاليني في العالم االسللالمي، 
وغير خاف جهده املثمر في املجتمع الكويتي من خالل 
احملاضرات االميانية والتربوية والعلمية في املساجد 
واجلامعات والكليات ومؤسسات املجتمع املدني يشهد 

له بذلك كل من استمع الى حديثه وطرحه.
لذا، فإننا نناشللد اجلهات الرسمية رفع املنع عن 
د.العريفي ليستفيد منه املجتمع وليسهم في تعزيز القيم 

والثوابت التي متيز بها في زياراته السابقة للبالد.
ولتبقى الكويت كما كانت دائما منارة للعلم وحاضنة 

للعلماء والدعاة من جميع انحاء العالم االسالمي.
الشيخ د.عجيل النشمي، الشيخ د.محمد العوضي، 

الشيخ نبيل العوضي، الشيخ محمد بن ناصر العجمي، 
الشلليخ عبداحلميد الباللي، الشيخ عثمان اخلميس، 
الشيخ بدر احلجرف، الشيخ سامي سعد بالل، الشيخ 
احمد حمود الدبوس، الشيخ د.طارق الطواري، الشيخ 
د.نايف محمد العجمي، الشيخ د.محمد فارس املطيران، 
الشيخ د.حمدان عوض احلربي، الشيخ د.وليد محمد 
العلي، الشيخ د.بسام الشللطي، الشيخ د.بدر ماجد 
املطيري، الشلليخ د.سعد فجحان الدوسري، الشيخ 
د.عبداهلل عوض العجمي، الشيخ د.هادي شاجع العجمي، 
الشيخ د.رياض منصور اخلليفي، الشيخ د.خالد غازي 
املطيري، الشيخ د.عبدالرحمن املطيري، الشيخ د.فهد 
سعد الرشيدي، الشيخ د.جاسم الفهيد، الشيخ د.ياسر 
عجيل النشمي، الشيخ د.عبداهلل بداح العجمي، الشيخ 
د.انور شعيب العبدالسالم، الشيخ د.سلمان نشمي 
العنزي، الشيخ د.عبداحملسن زبن املطيري، الشيخ 
د.ناصر خلف الشللمري، الشلليخ د.محمد خميس 
العجمي، الشيخ د.سللالم الشمري، الشيخ د.عصام 
الغريب، الشلليخ د.بدر الرخيص، الشلليخ د.عيسى 
الظفيري، الشيخ د.اسامة الكندري، الشيخ د.محمد 

الفزيع، الشيخ د.علي محمد الكندري، الشيخ د.خالد 
عبدالعزيز العجمي، الشلليخ فهيد مغيض العجمي، 
الشيخ د.سعود الربيعة، الشيخ مشعل حراب املطيري، 
الشيخ عبداهلل محمد عامر العجمي، الشيخ طالل فاخر 
خاطر، الشيخ عبداهلل احمد الكندري، الشيخ مبارك 
حمد املري، الشيخ عبدالعزيز الفضلي، الشيخ انور 
الرفاعي، الشلليخ احمد عبدالرحمن الكوس، الشيخ 
سعود حسن العجمي، الشيخ يوسف حمد الشطي، 
الشيخ راشد العليمي، الشيخ راشد محمد العجمي، 
الشلليخ مشعل تركي الظفيري، الشيخ عبداهلل عبيد 
العجمي، الشيخ صالح خايف الشمري، الشيخ فهد 
صياح الديحاني، الشيخ عبدالرحمن صاهود، الشيخ 
ماجد جابر العنزي، الشلليخ سعود العزب العجمي، 
الشلليخ علي تني الفاضل، الشلليخ احمد االجعص 
املطيري، الشيخ ابراهيم الكفيف، الشيخ ممدوح مرضي 
الشمري، الشيخ جاسم احلجي، الشيخ عبداهلل مبارك 
احلقان، الشيخ خالد السعيدي، الشيخ حمد عبدالرحمن 
الكوس، الشيخ خالد عتيق الصليلي، الشيخ فيصل 
عوض العنزي، الشيخ فايز صبيح الشمري، الشيخ 

راجح سعد البوص، الشيخ وليد طراد، الشيخ عبداهلل 
محمد الزميع، الشيخ سعد عبداهلل الكندري، الشيخ 
فرحان عبيد الشللمري، الشيخ اسعد سعود العقيل، 
الشيخ ناصر يوسف شمس الدين، الشيخ محمد نايف 
العتيبي، الشيخ عدنان مبارك العازمي، الشيخ مالك 
سعود السبيعي، الشيخ محمد سالم القحطاني، الشيخ 
عبدالرحمن املطيري، الشيخ فيصل الهاشمي، الشيخ 
مشللعل يوسف املطر، الشيخ فيصل سالم املطيري، 
الشيخ مسير ماطر الظفيري، الشيخ فيصل عباس 
الرشيدي، الشيخ نادر العوضي، الشيخ خالد محمد 
القصار، الشيخ ناصر عبداهلل العجمي، الشيخ محمد 
عبيد الهاجري، الشلليخ خالد السنان، الشيخ طالل 
عبداهلل العامر، الشلليخ مبارك سعد اخلنني، الشيخ 
بدر احلتية العازمي، الشلليخ مبارك محمد العجمي، 
الشيخ عادل عباس العلي، الشيخ محمد سالم اخلضر، 
الشيخ عيسللى مفرح الهاجري، الشيخ وليد محمد 
السنعوسي، الشيخ صالح فالح النامي، الشيخ سالم 
عيادة الصليلي، الشيخ هويدي العرادة، الشيخ احمد 

الفي املطيري والشيخ بدر الفيلكاوي.

تعتق����د ان دور احلكومة مراقبة 
افكار الناس داخل وخارج الكويت 
وحتديد من ميكنه الدخول او ال، 
كما انه ليس من دور نائب مجلس 
االمة ان ميلي على احلكومة شروطه 
فيمن يستحق الدخول من عدمه 
وكأن الدولة ليس بها قانون، قائلة 
»اخطر ما ميكن ان يقوض نظام اي 
دولة هو ان تتخذ القرارات بشكل 
مزاجي وانتقائي وليس بحس����ب 
قوانني محددة وواضحة«، مذكرة 
مبا جرى في موضوع محاولة بعض 
النواب التدخل ملنع ش����خصيات 
لدخول البالد كالفالي او ابوزيد.

واضافت »من كان يطالب مرارا 
وتكرارا بعدم دخول الشخصيات 
التي تختلف معهم فكريا يذوقون 
اآلن نتائ����ج تناس����يهم للمبادئ 
وتعسفهم مع من يخالفهم فكريا 

ايا كان توجهه«.

قنوات قانونية

وشددت العوضي على ضرورة 
اس����تخدام القن����وات القانوني����ة 
والدس����تورية في التعامل مع اي 
قضية رأي، وبينت ان املس����ائل 
املتك����ررة ملنع الش����خصيات من 
الدخول ال����ى الكويت ال يحل اي 
مشكلة »فاالفكار واآلراء وان كانت 
متطرفة ال ي����رد عليها اال بالفكر 

وافكار بعينها بل عن مبدأ واحد 
وهو رفض تدخل بعض عناصر 
السلطة التشريعية في حتديد من 
يدخل للكويت وم����ن ال يدخل«، 
وانتقدت العوضي تعامل بعض 
الن����واب مع قضاي����ا منع دخول 
الكويت بالقول  الى  الشخصيات 
»نأسف ان هناك من هم يدافعون 
عن االشخاص واالفكار واالحزاب 
التي ميثلونها هم فقط ويتناسون 
املب����دأ والقانون«، مضيفة أنها ال 

وإلى موطنه وإال ندخل طرفا في 
قضايا تخص دولتني الكويت ليست 

طرفا فيها.

االختالفات الفكرية

كم����ا اعربت النائبة د.اس����يل 
العوضي عن رفضها ملنع دخول 
الكويت بسبب  الى  ش����خصيات 
االختالفات الفكرية، مبينة ان ذلك 
يأتي من منطل����ق مبدئي بالقول 
»نح����ن ال ندافع عن ش����خصيات 

وهل يس����وغ لنا منع الداعية 
الشيخ محمد العريفي الذي تعرض 
ملن أفتى للحوثيني بحربهم على 
أهل اليمن وعلى اململكة العربية 
الس����عودية وان كنا ال نتفق مع 
بعض التعابير التي استخدمها � 
إال ان ذل����ك ال يرقى الى منعه من 

دخول الكويت؟
الس����لطات  لذا فنح����ن ندعو 
الكويتي����ة الى رف����ع املنع بدون 
تأخير � ورد االعتبار لهذا الداعية 

نكافئ هذا اإلحسان بالتعرض لهما 
فيما نش����ر من مهازل في الزواج 
في صال����ة األفراح ف����ي محافظة 
الفروانية وهؤالء ال ينتمون الى 
الكويت، وال يجب، وعلينا إعادتهم 

الى موطنهم.
وهل هكذا نكافئ اململكة العربية 
الس����عودية الت����ي وقف����ت وقفة 
تاريخية في حترير الكويت وان 
نتجاهل االعتداء السافر عليها من 

قبل احلوثيني؟

في احلرب.

ندوة جماهيرية

وق����ال هاي����ف ف����ي تصريح 
للصحافيني: إن العريفي صرح عن 
السيستاني ألنه طرف في احلرب 
الدائرة اآلن ب����ني اململكة العربية 
الس����عودية واحلوثي����ني وقرار 
الداخلية ودخولها في هذه املتاهة 
ودخوله����ا في طرف����ني مختلفني، 
امر غير مقبول، وليس له س����ند 
الداخلية  قانوني، وطالبنا وزير 
برفع هذا املنع، وس����نعقد اليوم 
ندوة جماهيرية ستكون لتوضيح 
املالبسات، واحلديث بشكل موسع 
عن تداعيات ق����رار املنع اخلطير 

عقائديا وسياسيا.

رفع المنع

ودعا النائب خالد السلطان إلى 
رفع املن����ع ورد االعتبار للداعية 

الشيخ محمد العريفي.
جاء ذلك ف����ي بيان هذا نصه: 
لقد كانت لفتوى سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد 
صالح بن عثيم����ني رحمهما اهلل 
الدور األساسي في موافقة حكومة 
اململكة العربية الس����عودية على 
استخدام اراضيها لتحرير الكويت 
من احتالل العراق الغاش����م، فهل 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال 
لوزير الداخلية الشلليخ جابر اخلالد جاء 

فيه:
بثت احدى القنوات ومواقع االنترنت قبل 
ايام شريطا مصورا لوقائع جرت في حفل 
عرس أقيم بإحدى صاالت االفراح العامة 
في الكويت، وتضمن الشريط »هوسات« 
على الطريقة العراقية من قبل اشخاص 
يرتدون الزي الشللعبي الكويتي، وتلفظ 
املشاركون خاللها بعبارات فيها استفزاز 

طائفي وإضرار بالوحدة الوطنية الكويتية، 
واساءات بالغة لبعض العلماء االجالء مثل 
الشيخني عبداهلل بن باز ومحمد بن عثيمني 
رحمهما اهلل. متسائال: هل رصدت اجلهات 
االمنية الكويتية هذا الشريط؟ هل أجرت 
جهات االمن أي نقص أو حتقيق ملا جرى 
في هذا احلفل الذي كان عاما ومصورا؟ 
وهل تبني لها هوية من تورطوا في هذه 
التجاوزات املاسة بأمن البلد والغريبة على 
ثقافتنا واملسيئة للجمهور املسلم عموما، 

السعودية خصوصا؟  العربية  وللمملكة 
وهل وزارة الداخلية في صدد اتخاذ أي 

اجراءات بحق املتجاوزين؟
كما وجه سللؤاال آخر جللاء فيه: هل 
اتخذت وزارة الداخلية قرارا مبنع املواطن 
السعودي الشيخ محمد العريفي من دخول 
الكويت، واذا كان ذلك القرار قد اتخذ فما 
اسباب املنع ومبرراته؟ وما قوانني أو انظمة 
الكويت التي خالفها الشيخ العريفي حتى 

يتخذ بحقه هذا القرار؟

الطبطبائي: هل اتخذت »الداخلية« قرارًا يمنع العريفي من دخول الكويت؟


