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توجهت النائبة د.روال دشتي بخالص 4
التهنئة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 
الى صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد 
االم���ني واملواطنني واملقيمني على ارض 
الكويت الغالية، داعية اهلل ان يعيد هذه 
املناسبة على اجلميع وعلى االمتني العربية 
واالس���امية باخلير واليمن والبركات. 

وقالت دشتي في تصريح صحافي: ان عيد 
الفطر السعيد فرصة ثمينة امامنا لتآلف 
القلوب ونبذ الطائفية والفتنة وترسيخ 
وحدتنا الوطنية وتعزيز املواطنة، داعية 
اجلميع الى استلهام كلمات صاحب السمو 
االمير وسمو رئيس الوزراء ودعوتهما 
الى االبتعاد عن كل ما من شأنه النيل من 

وحدة املجتمع واحلفاظ على ثوابتنا التي 
أرساها اآلباء واالجداد والوقوف بحزم 
في وجه كل من يحاول االساءة للوطن 
بإث���ارة النعرات الطائفية أو القبلية او 
الفئوي���ة وخلق قضايا ثانوية لزعزعة 
االستقرار السياسي واالبتعاد عن التنمية 

واالصاح.

دشتي: لتتآلف القلوب لترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز المواطنة
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نسبة السكر في الشخص الطبيعي بعد صيام مدة 12-10 

ساعة هي:

3.9 – 6.1 ملليمول لكل لتر
1.5 – 2.5 ملليمول لكل لتر

6 – 8 ملليمول لكل لتر

الوعالن: العيد فرصة للتقارب والتالحم ونبذ الخالفات

الخرافي: علينا قطع الطريق امام إثارة الفتنة وخدش الوحدة الوطنية
وسحب الجنسية ليس سهال ومعالجة إساءة ياسر الحبيب من خالل القانون

الطبطبائي أعلن عن وعد حكومي بسحب جنسية الحبيب ما لم يجلب من الخارج والقالف يلوِّح باستجواب رئيس الحكومة ما لم تسحب جنسية عثمان الخميس

حسني القالف سعدون حمادجاسم اخلرافي د.حسن جوهر د. وليد الطبطبائي

وواجب وطن���ي وأمانة تاريخية، 
واعتبره فحش���ا ال يقبل السكوت 
علي���ه، ودعا جوهر املواطنني الى 
التس���امي فوق جراحهم ومرارة 
حتمل ألم الغيرة على معتقداتهم 
ومقدس���اتهم وتقدمي ما لديهم من 
معلومات وأدلة حول مختلف أنواع 
الفنت واحملرضني عليها الى جهات 
االختصاص من أجل غايات أسمى 
وفي طليعتها وأد مثل هذه الفنت 
في مهدها وحماية وشائج االخوة 
في الدين والشراكة في الوطن من 

ضعاف النفوس.
وفي ذات االجتاه طالب جوهر 
بتفعي���ل اعان مجل���س الوزراء 
باتخاذ االجراءات القانونية بحق 
مثيري الفتنة الطائفية في الباد، 
ودعا وزارات املواصات واإلعام 
والداخلية لتوفير خطوط ساخنة 
ومكاتب الستقبال شكاوى املواطنني 
بش���أن ما تبث���ه بع���ض املواقع 
االلكترونية والقنوات التلفزيونية 
وغيرها من مواضيع مثيرة للفتنة 
والتحريض واالزدراء وشق الوحدة 
الوطنية وذلك للتعامل معها وفقا 
الدولة  للقانون وصون���ا لدعائم 

وهيبة النظام.
النائب د.وليد  أكد  من جانبه، 
الطبطبائ���ي ان كتل���ة التنمي���ة 
واالصاح تلقت تطمينات حكومية 
بأنه في حال لم يتم جلب املجرم 
الهارب ياس���ر احلبي���ب خال 3 
أسابيع، فسيصدر مجلس الوزراء 

قرارا بسحب جنسيته.
الطبطبائي في تصريح  وقال 
للصحافيني: ان كتلة التنمية تشيد 
بهذا املوقف الذي سيدرأ الفتنة مع 
تأكيدها انها لن تتأخر عن حتريك 
املساءلة السياسية لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد في حال تراخي 

احلكومة عن الوفاء بواجبها.
وبني الطبطبائي ان الكتلة تراقب 
الوضع عن كثب، ويهمها معاقبة 
املجرم ال���ذي انتهك حرمة الدين، 
السيدة  أم املؤمنني  وتطاول على 

عائشة رضي اهلل عنها.
وفي املقابل قال النائب حسني 
القاف انه سيستجوب سمو رئيس 
الوزراء إذا مت سحب جنسية احلبيب 
ولم تسحب جنسية عثمان اخلميس 
»ألننا نعتقد ان ياسر أخطأ وعثمان 

ليس أقل خطأ منه«.

وامهات املؤمنني والويل واخلزي 
والعار ملن ارتك���ب هذه اجلرمية 
الشنيعة واساء للدين وثوابت االمة 

واملجتمع.
واعتبر النائب د.حسن جوهر 
اإلطالة التلفزيونية لسمو رئيس 
ايجابية  الوزراء خط���وة  مجلس 
الدميوقراطي  النضج  على طريق 
والشفافية السياسية، وأضاف انه 
بقدر ما يك���ون االنفتاح االعامي 
وطرح الرؤى واملواقف احلكومية 
عبر رئيس مجلس الوزراء مباشرة 
شأنا مهما تكون املسؤولية مضاعفة 

في ترجمة تلك املعاني واألقوال.
وطالب النائب جوهر بأن تشهد 
املرحلة القادمة نهجا جديدا يتحلى 
بأعلى درجات الشفافية في مجلس 
الوزراء الستكمال اجلانب العملي 
وامليداني ملا تفضل به سمو الرئيس 
واملعايير التي طرحها أمام الشعب 
الدفاع عن  الكويتي كمسطرة في 
األم���وال العامة وتطبيق القوانني 
على الكبار قبل الصغار، مضيفا أنه 
سيتبنى مطالبة نيابية في مستهل 
دور االنعقاد املقبل تلزم احلكومة 
بتزويد املجلس بتقارير دورية حول 
النقاط التي وردت في مقابلة سمو 
الرئيس، وفي املقابل تزويد سموه 
بتجاوزات املسؤولني التنفيذيني في 
الدول���ة واخطاره بتقاعس بعض 
الوزراء عن حتمل مس���ؤولياتهم 
ازاءها متهيدا التخ���اذ أي تدابير 
محاسبية مستقبا واطاع الرأي 

العام الكويتي عليها.
وش���دد جوهر على أنه يكون 
ملف الوح���دة الوطنية على قمة 
أولوي���ات احلكوم���ة، وأن تكون 
اخلطوات واملب���ادرات احلكومية 
بتفعيل القانون وإحالة مثيري الفنت 
التحقيق والعدالة هي  الى جهات 
األساس منعا ملزيد من التصعيب 
وتأجيج الشارع ومحاوالت خلط 
األوراق، واعتب���ر جوه���ر اغاق 
املوقع االلكتروني لياسر احلبيب 
خطوة مسؤولة تستحق كل أنواع 
الدعم، آما اتخاذ تدابير مش���ابهة 
الفضائية  املواقع والقنوات  بحق 
املثيرة للفتنة، مضيفا ان استنكار 
النواب والش���خصيات والعلماء 
الشيعة جنبا الى جنب مع اخوانهم 
السنة للتطاول والطعن على حرم 
الرسول األكرم ژ مسؤولية شرعية 

الفتن���ة، فالكويت دولة  باث���ارة 
مترابطة يعيش حتت مظلتها كل 
فئات املجتمع ومن يحاول جرها 
الى اتون الفتنة فسيجد الكل يقف 

بوجهه.
واسف حماد الضاعة وقت البلد 
واالنشغال بقضية اثارها جاهل ال 
يفقه شيئا واالكثر اسفا ان يكون هذا 
اجلاهل كويتي اجلنسية هدفه تخريب 
ما بنته الكوي����ت واجدادها واهلها 
الذين جبلوا على احملبة والتسامح 
والقبول باآلخر في ممارسة عباداتهم 

واعمالهم في الدنيا.
وقال حم���اد ان اختيار املجرم 
احلبيب هذا الوقت وفي شهر اهلل 
الثارة هذه الفتنة وتاحم وتكاتف 
اجلميع سنة وشيعة لرفض هذه 
اللحمة في  االس���اءة دليل وحدة 
الكويت، وهذا االمر يذكرنا مبواقف 
الشعب الكويتي في احملن واالزمات، 
اذ ان املجرم املقبور صدام حسني لم 
يستطع ان يفت في عضد الشعب 
الكويتي الذي قدم الشهداء واالسرى 
والتف حول ش���رعيته في سابقة 
لم يشهدها العالم بأسره، فهنيئا 
للكويت بأميرها وحكومتها وشعبها 
العظي���م وازال اهلل عنها كل غمة 
الرس���ول  واثاب اجلميع لنصرة 

من حديث الرسول ژ »الساكت عن 
احلق كالشيطان األخرس«؟

في السياق ذاته، اشاد النائب 
س���عدون حماد بتفاع���ل مجلس 
الوزراء مع قضية املدعو ياس���ر 
احلبي���ب وحرصه على قطع دابر 
الفتنة وتهدئ���ة نفوس االمة بعد 
فعلت���ه الش���نيعة بالتعرض الم 
املؤمنني واص���ول الدين وثوابت 

االمة.
وق���ال حماد ان ق���رار مجلس 
الوزراء مبحاول���ة جلب احلبيب 
الى الكويت ومحاكمته خال ثاثة 
اسابيع وفي حال عدم التمكن من 
ذلك يشرع في سحب جنسيته هو 
اثلج صدور املسلمني  قرار حكيم 
في الكويت وخارجها، مشيرا الى 
ان مجلس ال���وزراء اثبت بقراره 
حرصه على سمعة الكويت وعلى 
ثوابت االم���ة وانه طبق تعليمات 
صاحب السمو االمير مبنع الفتنة 
واالض���رار بالوح���دة الوطني���ة 

والنسيج االجتماعي.
ودع���ا حم���اد احلكوم���ة الى 
االس���تمرار في الوقوف باملرصاد 
لكل من تسول له نفسه افتعال مثل 
التصرفات املخزية باالساءة  هذه 
الى الدي���ن والثوابت والتحريض 

يكون زيد وعبيد لهم مواقع حتاول 
النيل من اإلسام وإثارة النعرات 
الطائفية واملعتق���دات والديانات 
األخرى وان ما ذكر على لس���اني 
بأن تغلق املواقع لعثمان وجعفر 
ومطلق لم تكن دقيقة وعلينا خال 
املرحلة املقبلة التآزر والتكاتف من 
أجل خدمة الكويت بعيدا عن الطرح 

الفئوي والطائفي.
ودعا احلكومة الى ماحقة املدعو 
ياسر احلبيب ملعاقبته والنيل منه 
ومن تصريحاته املنحرفة والضالة، 
واذا حالت الظروف دون ذلك عليها 
ان تتقدم بخطوة ثانية وهي سحب 
اجلنسية من املجرم ياسر احلبيب، 
خصوصا ان القرار سيادي وليس 
دس���توريا والدلي���ل على ذلك مت 
سحب جنسية مواطنني من مختلف 
الطوائف أقل جرما مما اقترفه من 

تتطاول على أم املؤمنني.
واختتم اخلرينج قوله اين اهل 
الضمائر احلية الغيورين على دينهم 
بجميع طوائفهم وانتماءاتهم؟ هل 
اجلرم الذي قام به ياسر احلبيب ال 
يستحق املاحقة وإقرار العقوبة؟ 
وأين األص���وات الصامتة التي لم 
تدل باالستنكار واإلدانة مبا يقوم 
به املدعو ياسر احلبيب؟ وأين هم 

من خال سب أم املؤمنني السيدة 
عائشة رضي اهلل عنها.

وتابع البراك قائا: لقد أحزننا 
وأدمى قلوبنا ما تفّوه به الس���يئ 
ياسر احلبيب عندما تعرض بالسوء 

لزوجة رسولنا ژ.
النائب مبارك  من جانبه، قال 
اخلرينج: البد من سحب اجلنسية 
من املدعو ياسر احلبيب في حالة 
عدم جتاوب اإلنتربول البريطاني 
مع وزارة الداخلية ألننا ال يشرفنا 
ككويتيني ان يعي���ش بيننا الذي 
يسيء إلى أم املؤمنني عائشة رضي 

اهلل عنها.
وأوضح ان هن���اك حاالت من 
مختلف الطوائف مت سحب اجلنسية 
منها بأقل جرما من الذي يتطاول 
على زوجة الرسول ژ وبنت أول 
اخللفاء الراشدين بعد موت رسول 
اهلل ژ وهي أم املؤمنني التي تزين 
األرض بشرفها وأخاقها وعلوها 

للدين اإلسامي.
وأض���اف اخلرين���ج انني في 
اجتماع جلنة الظواهر الس���لبية 
لم أذكر أس���ماء في إغاق املواقع 
اإللكترونية ولكنني قلت كما هو 
مثبت ل���دى الزماء وفي مضبطة 
اللجن���ة اننا ال ميكن ان نقبل بان 

الس���عيد، متمني���ا ان يعيده اهلل 
تعالى على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات.
وقال اخلرافي: أود ان أنتهز هذه 
املناسبة ألتقدم الى صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد والشعب 
الكويت���ي بالتبري���كات والتهاني 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 
وأمتنى ان يعي���د اهلل علينا هذا 
الشهر ونحن جميعا نتمتع بالصحة 
والعافية وبلدن���ا يزهر بالتقارب 
والتعاضد والعمل من أجل الكويت 
وكل عام وانتم بخير وعس���ى ان 
نكون جميعا من عواده وبصحة 

وعافية.
وعن املوضوع ذاته أكد النائب 
مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي 
الداخلية  تطالب احلكومة ووزير 
فورا بإعداد مذكرة جلب عن طريق 
الدولي لتسليم السيئ  اإلنتربول 
ياس���ر احلبيب للكويت حملاكمته 

على فعلته الشنعاء.
وقال البراك في تصريح صحافي: 
يجب أن تكون املطالبة جادة من قبل 
احلكومة ووزارة الداخلية ليتحرك 
اإلنتربول ويلقي القبض على هذا 
الشخص غير السوي الهارب من 
وجه العدالة والس���يء ملعتقداتنا 

التزال قضية ياس���ر احلبيب 
وتطاوله على أم املؤمنني السيدة 
عائش���ة رضي اهلل عنها تسيطر 
على اهتمامات الشارعني الشعبي 
والسياس���ي آخذة في التطور من 
الش���ق السياسي وصوال  ناحية 
التهديد باس���تخدام املساءلة  الى 
النواب  السياسية من قبل بعض 

وعلى اجتاهني.
وفي هذا االطار ش���دد رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي على 
قطع الطريق أمام كل ما من شأنه 
الوحدة  الفتنة، وخ���دش  اث���ارة 
الوطنية في الباد، داعيا الى االلتزام 
بتعاليم الدين احلنيف، ومعاجلة 

كل مواضيعنا باحلكمة.
الرئي���س اخلرافي ان  وق���ال 
معاجلة التداعيات املتعلقة بقضية 
ياس���ر احلبيب ينبغي ان تتم من 
خال القانون، الذي نطالب نحن 
جميعا باحل���رص علي���ه وعدم 

اخلروج عنه.
وأضاف: اذا كان هناك من أساء 
فابد من اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقه حتى ال تتكرر اإلساءة.
وحول املطالبة بسحب اجلنسية 
أكد الرئيس اخلرافي ان مثل هذه 
املطالبات ليست باألمر السهل، وقال: 
علينا أخذ احلذر عند احلديث حول 
هذا املوضوع، فس���حب اجلنسية 
السيما ممن حصل عليها بالتأسيس 
ليس باألمر السهل، خصوصا مع 
الضوابط املوجودة في الدستور، 
معرب���ا ع���ن أمله ف���ي احلذر كل 
احل���ذر لدى التحدث عن س���حب 

اجلنسية.
وأضاف: أنا على يقني ان أحدا ال 
يقبل اإلساءة إلى أم املؤمنني عائشة 
رض���ي اهلل عنها والبد في الوقت 
نفسه من أخذ احليطة واحلذر من 
الفتنة، واالبتعاد عن كل من يسعى 
لإلضرار بالوحدة الوطنية وجتنب 

سكب الزيت على النار.
وش���دد اخلرافي على االلتزام 
بتعاليم ديننا احلنيف التي حتث 
على عدم االساءة لبعضنا البعض، 
وان نعال���ج مواضيعنا باحلكمة 

كإخوة متحابني.
من جانب آخر، تقدم اخلرافي 
القيادة  الى  بالتهاني والتبريكات 
الكويتي  السياس���ية والش���عب 
مبناس���بة حل���ول عي���د الفط���ر 

يتقدم
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واألهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان

تق���دم النائب مب���ارك الوعان ال���ى القيادة السياس���ية وعلى 
رأس���ها صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد بخالص التهنئة مبناس���بة عيد الفطر 
املب���ارك، مهنئا الش���عب الكويت���ي واالمتني العربية واالس���امية 
 به���ذه املناس���بة الكرمي���ة، س���ائا املولى ع���ز وج���ل ان يعيدها

على اجلميع باخلير والبركة واحملبة.
وقال النائب مبارك الوعان ان عيد الفطر املبارك فرصة للتقارب 
والتاحم بني ابناء الكويت مبختلف اطيافهم وانتماءاتهم، داعيا الى 
نبذ اخلافات والبعد عن الفرقة والتش���تت، والتي هي دخيلة على 
املجتمع الكويتي، وتابع النائب الوعان قائا: نتمنى ان يكون عيد 
الفطر املبارك مناسبة خير وبركة على االمتني العربية واالسامية 
جميعا فهو يأتي تتويجا لشهر تعاظمت فيه االعمال وتزايدت فيه 
احملبة وااللفة بني جموع املس���لمني. واختتم النائب مبارك الوعان 
تصريحه متمنيا دوام اخلير للكويت واهلها وان يعم السام واحملبة 
اجلميع مبا يبدد كل عمل سيئ يريد عدو اخلير ان يزرعه بيننا وان 

يرتفع صوت احملبة والتآلف اكثر.

يقيم جتمع ثوابت األمة يوم االثنني 
املقبل ندوة جماهيري���ة انتصارا ألم 
املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
التي تعرضت للطعن من قبل املدعو 
ياسر احلبيب وتقام الندوة في ديوانية 
االمني العام للثوابت النائب محمد هايف 

املطيري بالفردوس.

ندوة لنصرة السيدة عائشة
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