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د.علي العمير

العمير: لجنة البيئة تبحث 
مع المضف غدًا

توظيف أموال التعويضات 

كش���ف رئيس جلنة شؤون 
البيئة د.علي العمير عن اجتماع 
ستعقده اللجنة بحضور رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير 
التعويضات ورئيس األمانة العامة 
لنقطة االرتباط الوطنية الكويتية 
د.خالد املضف غدا )الثالثاء( 7 
اجلاري. وقال العمير ان الهدف 
من االجتم���اع هو التعرف على 
اجلهود املبذولة حاليا من أجل 
توظيف أموال التعويضات التي 
مت تس���لمها بشكل تستفيد منه 

الكويت وبيئتها.
وأضاف ان االجتماع سيركز 
على ش���رح ملا مت إجنازه ضمن 
برنامج الكوي���ت إلعادة تأهيل 
البيئ���ة واملالحظات التي أبداها 
املراجعون املستقلون التابعون 
ل���أمم املتح���دة، والتط���ورات 
واملراسالت التي متت بني األمانة 
العام���ة واألمم املتحدة، وجميع 
الكتب التي مت تسلمها من جلنة 
االمم املتحدة للتعويضات وكشف 
تفصيلي باملبالغ التي مت تسلمها 
والت���ي لم يتم تس���لمها وما مت 
صرفه من تلك املبالغ الى اآلن.

كما سيتم إطالع اللجنة على 
أس���ماء وصفة الذي���ن حضروا 
اجتماعات جيني���ڤ من طرف 
جلن���ة األمم املتح���دة واألمانة 
العامة لنقطة االرتباط الوطنية 
الكويتية، وستستعرض اللجنة 
بعض العقود املبرمة بني األمانة 
البرنامج احلالي  العامة ومدير 
د.رضا احلسن وجامعة الكويت 
واملراجعني املستقلني، وشركة 

.Ecology and Environment
وقال العمير ان أهمية االجتماع 
ترجع ألن الكويت تسلمت مبالغ 
كبيرة مخصص���ة لإلصالحات 
البيئية، وان القيادة السياسية 
تولي هذا امللف اهتماما خاصا وقد 
مت عق���د عدة اجتماعات جانبية 

األسبوع املاضي.

لتطاوله على أم المؤمنين السيدة عائشة

نواب يطالبون الحكومة بموقف حازم تجاه ياسر حبيب
النيابية  الفعل  تواصلت ردود 
على قضية ياس���ر حبيب، حيث 
أك���د النائب د.جمع���ان احلربش 
على تقديره وزمالؤه نواب األمة، 
لتأجيل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الجتماع مجلس الوزراء كي حتضر 
احلكومة اجتم���اع جلنة الظواهر 
السلبية اليوم، مشيرا الى ان زيارة 
الن���واب الفائت���ة لرئيس مجلس 
الوزراء، داللة على انهم ال يبحثون 
عن األزمات السياسية وليسوا من 
هواة االستجوابات او الصفقات كما 
يصفهم اصحاب املصالح الضيقة، 
ولكن النواب واملواطنني ينتظرون 
األفعال وتطبيق القانون، فالناس قد 

مّلت الشعارات واألقوال املجردة.
مطالبا وزي���ر اإلعالم وجميع 
مسؤولي الوزارة بضرورة تطبيق 
مواد القانون رقم 61 لس���نة 2007 

بشأن اإلعالم املرئي واملسموع.
ووجه احلربش س���ؤاال لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء 
فيه: هل قامت وزارة اإلعالم او وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية او أي 
جه���ة حكومية اخرى بتقدمي بالغ 
رس���مي بشأن املدعو ياسر حبيب 
بعد تطاوله األخي���ر على أصول 
الكويتي  ديننا وثواب���ت املجتمع 
املسلم، وطعنه بأم املؤمنني وزوجة 
النبي ژ السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها مما مثل اساءة بالغة وجارحة 
لعموم املسلمني وجتاوزا خطيرا 

على عقيدتهم؟
وما اإلجراءات الرس���مية التي 
اتخذته���ا قطاعات وزارة الداخلية 
األمنية ضد املدعو ياسر حبيب منذ 
تاريخ تسهيل إخراجه من السجن 
املركزي ومساعدته في اخلروج من 
البالد الى مدينة لندن؟ وهل توجد 
أي متابعة أمنية ملا يطرحه ويروج 
له من أفكار وأطروحات تؤثر سلبا 
على متاسك وتعاضد شرائح املجتمع 
الكويتي؟ وهل س���بق ان مت طلب 
احضاره للبالد من خالل التنسيق 

مع »االنتربول« الدولي.

بعيدا عن املس���اءلة السياسية ما 
لم نر اجراءات ملموسة على ارض 
الواقع في محاس���بة ه���ذا الكذاب 
ومحاس���بة املسؤولني عن تهريبه 

من الكويت.
من جهت���ه، أعلن النائب محمد 
هايف ان هناك تنسيقا نيابيا التخاذ 
موقف جاد ازاء الصمت احلكومي 
بش���أن ما قاله ياسر حبيب عن أم 
املؤمنني عائش���ة رضي اهلل عنها، 
داعيا الن���واب الى املش���اركة في 
اجتماع جلنة الظواهر السلبية الذي 
يعقد اليوم ملناقشة هذا املوضوع 
واتخاذ موقف مشرف للدفاع عن 

أم املؤمنني.
وق���ال هاي���ف ف���ي تصريح 
للصحافيني ف���ي مجلس األمة ان 
الشارع الكويتي يتطلع الى موقف 
مشرف من احلكومة جتاه ما قاله ذلك 
»اخلاسئ املرتد الهارب« من العدالة 
ياسر حبيب عن عائشة رضي اهلل 
عنها التي لها مكانة عالية ومنزلة 
رفيعة في دين اإلسالم والطعن فيها 
طعن في النبي ژ وتكذيب لكتاب 

اهلل عز وجل.
وأضاف هايف ان العالم اإلسالمي 
أجمع يتطلع ال���ى هذا املوقف من 
احلكومة خاصة ان هذا الشخص 
الكويتية  املنبوذ يحمل اجلنسية 
لكن صمت احلكومة يثير عالمات 
االستغراب واالستفهام ويضاعف 
عليها املسؤولية ويضعها في موقف 
ال حتسد عليه، سواء أمام الغيورين 
من اعضاء مجلس األمة او الشعب 
الكويتي وشعوب العالم االسالمي. 
وأش���ار الى ان اس���تمرار الصمت 
على ما قاله وفعله ذلك املجرم في 
العاصمة البريطانية وأمام وسائل 
اإلعالم أمر ال يصدق وال يقبل في 
الوقت نفسه من احلكومة بأي حال 

من األحوال.
وأك���د هايف ان احلكومة لديها 
خيارات متعددة وصالحيات لم تقم 
بشيء منها، مش���يرا الى ان هناك 

أسئلة وجهناها.

من جانبه، طالب النائب مبارك 
الوعالن وزير الداخلية بالتنسيق 
مع األجهزة املعنية وجهاز االنتربول 
الدولي للقبض على الهارب ياسر 
حبيب، الذي ال يكف عن سب صحابة 
رس���ول اهلل ژ وأمهات املؤمنني 
رضوان اهلل عليهم، ومحاكمته داخل 
الكويت ليكون عبرة لكل من تسول 
له نفسه ويفكر في اإلساءة الى رموز 
وعظماء اإلسالم، كما طالب بسحب 

جنسيته الكويتية وحجب موقعه 
االلكتروني اململوء بالزندقة، انتصارا 

ألم املؤمنني ولسمعة الكويت.
وتساءل النائب مبارك الوعالن: 
ملاذا ال تسحب جنسية ياسر حبيب 
كما سحبت من أشخاص قبله؟ ام 
ان اإلس���اءة للصحابة أمر ال يهم؟ 
مس���تنكرا ما يقوم به هذا املجرم 
الهارب من طعن في حق أم املؤمنني 
وزوجة النبي ژ واستفزاز ملشاعر 

أمة اإلسالم قاطبة ووزارة الداخلية 
ال حترك ساكنا وال تتخذ أي اجراء 
ضده او مالحقت���ه، مطالبا وزير 
الداخلية بعدم التعامل مع امللفات 

بازدواجية.
وقال النائب مبارك الوعالن ان 
ما ارتكبه هذا املجرم الهارب يفوق 
جرم من سحبت جناسيهم، ومع ذلك 
مازال يتمتع باجلنسية الكويتية، 
مشيرا الى ان وزير الداخلية ليس 

مبارك الوعالنمحمد هايف د.جمعان احلربش

قال احملاميان عادل عبدالهادي ودومي املويزري 
انهما س��يقومان األسبوع اجلاري بتقدمي بالغ 
الى النيابة العامة يطالبان فيه بإلقاء القبض على 
الهارب ياس��ر حبيب عبر اإلنتربول، كاشفني 
انهما يقومان حاليا بتفريغ مرئيات ونصوص 

للهارب إلقامة البالغ.
وذكر عبدالهادي واملويزري ان الهارب أثار 
غضب املسلمني وآذى مشاعرهم بعد قيامه مؤخرا 
باالحتفال مبناسبة ذكرى وفاة سيدتنا عائشة 
رضي اهلل عنها، ما يحتم على احلكومة ان تتخذ 
موقفا حازما وسريعا إزاء هذه اإلساءة البشعة 
بحق ديننا اإلس��المي، مشددين على ضرورة 
سرعة إلقاء القبض على الهارب وتنفيذ أقصى 

العقوبات فيه ليكون عبرة لغيره.
وبينا أنهما يقوم��ان بجمع احلقائق املرئية 

والكتابية من موقع الزنديق الهارب على شبكة 
اإلنترن��ت باالضافة الى مواقع ومراجع اخرى، 
متهيدا إلقامة دعوى سب وقذف الرسول وزوجاته 
أمهات املؤمنني والصحابة األطهار وإلصاق تهم 
بهم تقشعر لها األبدان، وإثارة الفتنة والطائفية 
بني املذاه��ب مبا يتنافى مع اخلطاب الس��امي 

لصاحب السمو األمير.
وأضافا: إن ما يقوم به )ياسر اخلبيث( يعد 
من أكبر اجلرائم كونه طعن في نسب وشرف 
أفضل اخللق مبا يخرج اإلنسان من امللة ويوقع 
عليه العقوبة في الدنيا واآلخرة، السيما ان اهلل 
ق��د برأها بآيات تتلى حتى قيام الس��اعة، غير 
ان الزنديق شكك في براءة اهلل، ما يتحتم معه 
حزم اجلهات املختصة في القبض عليه وتقدميه 

للمحاكمة.

المويزري والعبدالهادي يطالبان بالقبض على حبيب
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تنشأ الصفائح الدموية من خاليا موجودة بالنخاع العظمي 

ووظيفتها األساسية هي عملية جتلط الدم – ما عدد الصفائح 

الدموية باجلسم في الشخص الطبيعي؟

x  410 – 150(10)9 لكل لتر
x  100 – 50(10)9 لكل لتر

x  100 – 500(10)9 لكل لتر

د.ضيف اهلل أبورمية

أبورمية يسأل عن طبيعة عمل نائب رئيس »الفتوى والتشريع«
وج���ه النائ���ب د.ضيف اهلل 
أبورمية س���ؤاال لوزي���ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروض���ان جاء في���ه: منى الى 
علمي امتناع نائب رئيس الفتوى 
والتشريع والقسم اإلداري التابع 
له عن احلضور والترافع وتقدمي 
الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء 
ف���ي القضية املرفوع���ة من احد 
محامي الفتوى والتشريع بحجة 
انه زميل لهم، وذلك مبذكرة رفعت 

الى رئيس الفتوى والتشريع.
ارج���و افادتي م���ع تزويدي 
باملستندات اآلتية: بيان طبيعة 

عمل نائب رئيس الفتوى والتش���ريع، ويرجى 
بيان القضية املش���ار اليه���ا، وتزويدي بصورة 
منها، وبيان أسباب عدم حضور جلسات احملكمة 
والترافع فيها، ومتى قدمت املذكرة بعدم احلضور 
من نائب رئيس الفتوى والتشريع؟ ومتى رفعت 
لرئيس الفتوى والتشريع؟ وتزويدي بعدد القضايا 

املرفوعة م���ن أعضاء الفتوى 
والتش���ريع، وهل قدم اعتذارا 
بعدم احلضور جللسات احملكمة 

عن الزمالء اآلخرين.
ويرجى موافاتنا بس���بب 
حفظ املذكرة في مكتب رئيس 
الفتوى والتش���ريع، وملاذا لم 
ترفع الى الوزير واإلخطار بها؟ 
وما اإلجراء الذي اتخذه رئيس 
الفتوى والتشريع حيال نائب 

الرئيس؟
الوزير  وه���ل مت اخط���ار 
باملذكرة املرفوع���ة من نائب 
الرئيس من قبل رئيس الفتوى 
والتشريع؟ ومتى مت ذلك؟ مع تزويدي بصورة 

من املذكرة.
وملن سلمت هذه القضية؟ وما أسباب تسليمها؟ 
وملاذا لم تسلم القضية للجنة املشكلة بالقرار الصادر 
من رئيس الفتوى والتشريع رقم 2009/1 بعرض 

القضايا املهمة واخلاصة على تلك اللجنة.

وجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤاال لوزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل جاء 
فيه: اللجنة املركزية لالشراف على تنفيذ املشاريع املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة 
هي اجلهة املخولة لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة املشمولة بالتعويضات 

البيئية املدفوعة من قبل األمم املتحدة. لذا يرجى افادتي وتزويدي مبا يلي:
نص السؤال:

ما اخلطة الزمنية املعتمدة لتنفيذ مش����اريع اعادة تأهيل البيئة املش����مولة 
بالتعويضات البيئية املدفوعة من قبل األمم املتحدة، وما اآللية املتبعة في اشراك 

اجلهات احلكومية ذات الصلة؟ وما اخلطوات املستكملة لهذا التاريخ؟
وما الضوابط املالية املنصوص عليها من قبل األمم املتحدة، وما االجراءات 
التي اتخذتها اللجنة املركزية لالش����راف على تنفيذ املشاريع املتعلقة بإعادة 

تأهيل البيئة نحو تطبيق هذه الضوابط؟
وكيف تدار األموال املمنوحة للتعويض����ات؟ وما اخلطة املالية املوضوعة 
لتحقيق أكبر فائدة من هذه األموال؟ ومن املس����ؤول املباش����ر عن ادارتها؟ مع 

تزويدنا بكشف باملبالغ املستلمة واملصروفة واملستثمرة.

أسيل: ما الخطة الزمنية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة؟


