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بعث رئيس مجلس األمة جاسم 4
اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من 
رئي���س املجلس الوطن���ي برينس 
جودوزا دالميني ورئيس���ة مجلس 
الشيوخ شيف جيالن زوان في مملكة 
س���وازيالند، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.

الخرافي هنأ نظيريه في سوازيالند

النائ���ب مب���ارك  طال���ب 
الوعالن وزير الداخلية القيام 
مبس���ؤولياته بالتنسيق مع 
االجهزة املعنية وجهاز االنتربول 
الدولي للقب���ض على الهارب 
ياس���ر احلبيب، الذي ال يكف 
عن سب صحابة رسول اهلل ژ 
وامهات املؤمنني رضوان اهلل 
عليهم، ومحاكمته داخل الكويت 
ليكون عبرة لكل من تسول له 
نفس���ه ويفكر في االساءة الى 
رموز وعظماء االس���الم، كما 
طالب بسحب جنسيته الكويتية 
وحجب موقع���ه االلكتروني 
اململوء بالزندقة، انتصارا الم 

املؤمنني ولسمعة الكويت.
وتس���اءل الوعالن: ملاذا ال 
تسحب جنسية ياسر احلبيب 
كما سحبت من اشخاص قبله، 
ام ان االساءة للصحابة امر ال 
يهم؟ مستنكرا ما يقوم به هذا 
املجرم الهارب من طعن في حق 
النبي ژ  ام املؤمنني وزوجة 
واستفزاز مشاعر امة االسالم 
قاطب���ة، ووزارة الداخلي���ة ال 
حت���رك س���اكنا وال تتخذ اي 
اجراء ضده او مالحقته، مطالبا 
وزير الداخلية بعدم التعامل مع 

امللفات بازدواجية.

»التنمية واإلصالح« في اجتماع مستمر لتقييم موقف الحكومة من إساءات الحبيب ألم المؤمنين

صالح عاشور ومبارك اخلرينج أثناء االجتماعد.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش ومحمد هايف ود.ضيف اهلل ابورمية وعدنان املطوع ود. روال دشتي خالل اجتماع جلنة الظواهر السلبية

»حدس«: الحكومة استهانت معصومة: الجدل لم يحسم
بحدث التطاول وتوابعه اكدت النائبة د.معصومة املبارك التي حضرت 

جانبا من اجتماع جلنة الظواهر السلبية امس 
ان اجلدل بشأن »املرئي واملسموع« بني احلكومة 
واعضاء اللجنة لم يحسم و»ال اظنه يحسم«.

وقالت املب����ارك في تصريح للصحافيني ان 
هناك تباينا ملموس����ا بني الطرفني بخصوص 
التعديالت على »املرئي واملسموع« وان الوحدة 
الوطنية يجب ان تكون واقعا نعيش����ه وليس 
ش����عارات، او قناة، فالبد ان تكون هناك رؤية 
واضحة، وال ننجرف الى احملظور وهو تقييد 

احلريات.

عّبرت احلركة الدستورية اإلسالمية )حدس( 
عن استيائها ملا قام به املدعو ياسر احلبيب.

وقالت »حدس« في بيانها الذي أصدرته أمس: 
مستاءون من عجز احلكومة وأجهزتها املختلفة 
عن إيقاف جتاوز املجرم السافر للشرع والقانون 
واالستفزاز املتعمد ملشاعر املواطنني، مشيرة الى 
ان احلكومة استهانت بحدث التطاول وتوابعه 
القانون والتمسك بالوحدة  ودعوتها لس���يادة 

الوطنية ال جند لها صدى على أرض الواقع.

28
يوجد من خاليا الدم خاليا موجودة في كل أعضاء وأنسجة 

اجلسم وتسمى مبسميات كثيرة على حسب املكان املوجودة فيه، 

من وظائفها أنها تبحث عن أي جسم غريب وتقوم بابتالعه 

وحتليله وقتله بواسطة بعض االنزميات واملواد الكيميائية 

وهذه اخلاليا تسمى:

اخلاليا البالعة

اخلاليا البيضاء احملببة

اخلاليا التائية

مبارك الوعالن

والذي إن صح فإن الكتلة تطالب 
الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية 

وتقدمي استقالته.
الكتلة لتحرك  ورغم تقدي����ر 
وزارة املواصالت � وإن كان متأخر 
جدا � بحجب موقع املدعو ياس����ر 
احلبيب، إال إنها حتذر الوزير من اي 
حركات متثيلية في هذا الشأن، إذ 
بلغنا ان موقع اخلبيث مازال يعمل 
www.alqatrah. على ه����ذا الرابط
org م����ا يس����تلزم عل����ى الوزارة 
التأكد واملتابع����ة الدائمة وحتمل 

املسؤولية.
من جانبها قالت النائبة د.روال 
دشتي عقب حضورها جانبا من 
اجتماع »جلنة الظواهر« البرملانية 
ام����س: اننا ل����ن نس����مح بتقييد 
التعبير  العامة وحرية  احلريات 
والنقد وحتويل الكويت الى دولة 
بوليسية من خالل توسيع مفهوم 
االضرار بأم����ن الدولة في قانون 
»املرئ����ي واملس����موع«. وطالبت 
دشتي بتطبيق القانون على جميع 
الفضائية والتلفزيونية  القنوات 
مبسطرة واحدة، وعدم قصره على 
قناة واحدة قدمت برنامجا واحدا 

تسبب في غضب البعض.

الكويتي قد ُفجع مبا قام به الزنديق 
ياسر احلبيب قبل ايام من إساءة 
وتطاول وافتراء شنيع على أمهات 
املؤمنني أزواج النبي ژ )عائشة 

وحفصة(.
وأكد د.املسلم ان كتلة التنمية 
واإلص����الح وغيرها م����ن النواب 
ساءهم جدا ذلك التقاعس احلكومي 
بع����دم اتخاذ موقف ضد ياس����ر 
احلبيب رغ����م املتطلبات النيابية 
والش����عبية للحكوم����ة بالتحرك 
واالنتصار لعرض رسول اهلل ژ 
ولصحابته وللمؤمنني، ويزيد في 
األمر شناعة ان هذا الزنديق صدرت 
ضده أحكام قضائية باسم صاحب 
الس����مو األمير )حفظه اهلل( منذ 
سنوات لنفس األفعال وهارب من 
البالد ويشتم الكويت وأهلها ويكفر 
حكامها واحلكومة تتفرج ولم تتخذ 

أي إجراء حقيقي.
الكتلة  وطالب د.املسلم باسم 
وزير الداخلية ببيان واضح وشاف 
عن حقيقة جتدي����د جواز املدعو 
ياس����ر احلبيب قبل فترة قريبة، 

فيما قام به ياسر احلبيب من سب 
للسيدة عائشة أم املؤمنني رضي 
اهلل عنها، مطالبة احلكومة بالقيام 
بواجباتها جتاه من اختار طريق 

الشيطان والفتنة.
الكتلة  الناطق باس����م  وأعلن 
د.فيصل املسلم ان اجتماع الكتلة 
اليزال قائما حلني إنتهاء جلس����ة 
مجل����س الوزراء، وذل����ك لتقييم 
املوقف احلكومي من جديد واتخاذ 
ما تراه الكتلة مناسبا ألداء األمانة 

والقيام باملسؤولية.
وج����اء في بي����ان الكتلة الذي 
تاله النائب د.فيصل املسلم: تدل 
اآليات واألحاديث على عظم مكانة 
الصحابة وأمهات املؤمنني رضوان 
اهلل عليهم عند اهلل وعند نبيه الذي 
اصطفى وعليه فإن التطاول عليهم 
بالسب والتجريح او االستهزاء او 
اي وج����ه من أوجه االنتقاص هو 
تطاول على اهلل ورسوله واملؤمنني 
وعلى كل أصول الدين.. وعليه ال 

يطعن فيهم إال زنديق فاسد.
وأك����د د.املس����لم ان الش����عب 

اتخ����اذ جميع  »لن تتوان����ى في 
اإلج����راءات بحق كل من يتعرض 
باإلساءة ملعتقداتنا الدينية واملساس 
بأمهات املؤمنني والصحابة الكرام 

والرموز اإلسالمية«.
واعتب����ر الوزير الروضان في 
تصريح ل� »كونا« ان ما أثاره ياسر 
احلبيب يعد »خروجا عن تعاليم 
الدين اإلس����المي بجميع مذاهبه 
التي تدعو الى ض����رورة احترام 
زوجات الرس����ول ژ والصحابة 
الكرام وتعزيز الوحدة اإلسالمية 

والتالحم بني املسلمني«.
ودع����ا الوزي����ر الروضان الى 
انتهاج احلكمة في الرد على مثل 
هذه االفتراءات وع����دم اثارة هذا 
املوضوع بصورة تسهم في تأجيج 
الفتنة بدال من اخمادها، مؤكدا أن 
احلكومة ستتعامل مع هذا املوضوع 

وفقا لألطر القانونية.
وفي ه����ذا االط����ار دعت كتلة 
التنمية واإلص����الح الى الوقوف 
موقفا موحدا في رفض اإلس����اءة 
للدي����ن وللكوي����ت وأهلها ممثلة 

عقدت جلنة الظواهر السلبية 
الدخيلة عل����ى املجتمع البرملانية 
امس اجتماعا الى اجلانب احلكومي، 
ملناقشة قضية تطبيق قانون املرئي 
واملسموع، واحلفاظ على الوحدة 
الوطنية، وصونها من تصرفات 

البعض.
وخالل االجتماع وحتى مثول 
اجلريدة للطبع لم يتوصل اجلانبان 
ال����ى اتفاق نهائي ح����ول تطبيق 
القان����ون، حيث ش����هد االجتماع 
جدال واسعا حول قضية تطاول 
ام  املدعو ياس����ر احلبي����ب على 
املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها، باالضافة الى مساس بعض 
القنوات الفضائية بقضية الوحدة 

الوطنية.
مصادر نيابية ابلغت »األنباء« 
انتقادا الذعا  النواب وجه����وا  ان 
لوزارة االعالم حول عدم تعاملها مع 
بعض الفضائيات وفقا للقانون.

وفي هذا االطار أكد وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروض����ان ان اجلهات احلكومية 
املعنية ستتخذ جميع اإلجراءات 
القانوني����ة جت����اه املدعو ياس����ر 
احلبيب، مشددا على أن احلكومة 

)متين غوزال(روضان الروضان وفيصل املالك واركان وزارة االعالم خالل االجتماع

الوعالن يدعو
وزير الداخلية

للقيام بمسؤولياته

الخرينج يشيد  بإغالق موقع الحبيب
توجه النائب مبارك اخلرينج بالش���كر الى وزارة املواصالت 
إلغالقها املوقع اإللكتروني للمدعو ياس���ر احلبيب املثير للفتنة، 
متمنيا ان تقوم الوزارة بإغالق اي موقع ملثيري الفنت أمثال »عثمان 
او جعفر أو مطلق« او اي كائن من كان يحاول اإلساءة الى حلمتنا 
الوطنية أو إثارة النعرات الطائفية او الفئوية او التشهير مبعتقدات 
اآلخرين او دياناتهم او سب الصحابة أو آل البيت. وقال اخلرينج 
في تصريح صحافي: اننا نحتاج الى صفاء القلوب ونقاء العقول 
وتوحيد األي���ادي مع بعضنا البعض في مواجهة كل ما يس���يء 
الى الكويت والكويتيني بجميع طوائفهم ومعتقداتهم ودياناتهم. 
وأض���اف قائال: ان الكويت أمنا وعلينا جميعا ان نكون أوفياء لها 

وعدم تعكير صفوها وأمنها واستقرارها وراحتها.

الروضان: الحكومة ستتخذ ما يلزم ضد من يس�يء لمعتقداتنا الدينية


