
مجلساألمــــــة االربعاء
15  سبتمبر 2010

قدم النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير الصحة 4
د.هالل الس����اير جاء فيه: يرجى تزويدي بكشف 
بأسماء عدد العاملني غير الكويتيني ممن مت تعيينهم 
بوزارتكم خالل الفترة من شهر يوليو لسنة 2009 
وحتى تاريخه على ان يتضمن الكشف اآلتي: تاريخ 
التعيني، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي. ويرجى 
افادتي عما اذا كانت الوزارة قد قامت بإجراء اختبارات 

من عدمه قبل تعيينه����م وهل هناك جلنة او جهة 
مختص����ة تقوم بالنظر في طلب����ات التعيني لغير 
الكويتيني؟ يرجى تزويدي بالقرار او التعميم اخلاص 
بآلي����ة واجراءات تعيني غي����ر الكويتيني. وهل مت 
احلصول على موافقة اجلهات املختصة خالل الفترة 
املذكورة أعاله لتعيني غير الكويتيني لدى وزارتكم؟ 

يرجى تزويدي بنسخة من كتب املوافقة.

الدقباسي: ما عدد غير الكويتيين المعينين في »الصحة«؟

يغادر البالد اليوم كل م����ن النائب د.علي 
العمير والنائب علي الدقباسي وذلك للمشاركة 
في منتدى التجارة العاملي الذي يعقد في مدينة 
جنيڤ السويسرية وذلك خالل الفترة من 15 
– 17 من الشهر اجلاري، ويرافقهما من الشعبة 

البرملانية مبجلس األمة رشود الرقدان.

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية 
لمجلس األمة إلى جنيڤ

الخرافي: الحكومة جادة في اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة والكفيلة 
بالحد من إثارة الفتنة في البالد في إطار القانون ودولة المؤسسات

التزال قضية تطاول املدعو 
ياس���ر حبيب على ام املؤمنني 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
محل اهتمام رس���مي وشعبي. 
وف���ي هذا االط���ار، أكد رئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
جدي���ة احلكوم���ة ف���ي اتخاذ 
االج���راءات القانونية الرادعة 
والكفيلة باحلد من اثارة الفتنة 
في البالد، مشيدا بجهود رئيس 
واعضاء احلكومة في هذا املجال، 
النواب ووس���ائل  متمنيا من 
االعالم االضطالع مبسؤولياتهم 

الوطنية في هذا املجال.
الرئيس اخلرافي،  وأوضح 
في تصري���ح للصحافيني، ان 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري اطلعه 
خالل اللقاء البروتوكولي على 
املرتبطة  االجراءات احلكومية 
بالتطورات االخيرة، السيما ما 
يتعلق بردع مح���اوالت اثارة 
الفتنة التي ب���رزت اخيرا في 

البالد.
وأثنى الرئيس اخلرافي على 
اجلهد الذي بذله رئيس واعضاء 
احلكوم���ة في احلد من الفتنة، 
كما اش���اد بالبيان الصادر عن 
رئيس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك والذي 
جسد جدية احلكومة في حماية 
الى  الوطنية، مطمئنا  الوحدة 

وان يحفظنا من الفتنة«.
الرئيس  من جانب آخر رد 
اخلرافي على س���ؤال حول اي 
مشاورات متت بينه وبني الوزير 
البصيري حول امللف الرياضي 
بالق���ول: »ان االخ البصي���ري 
ليس الوزي���ر املختص بامللف 
الرياضي، لكني ال ازال مستغربا 
من اتخاذ احلكومة قرارا بحل 
مجل���س ادارة هيئة الش���باب 
الس���ابق، ومازلت  والرياضة 
امتنى ان يفهمني احد مبررات 

االجراءات احلكومية س���حب 
اجلنس���ية قال: »ال اس���تطيع 
الدخول في تفاصيل االجراءات 
احلكومية، لكن ما اؤكده ان كل 
الرادعة للفتنة هي  االجراءات 
محل تقيي���م، واحلكومة جادة 
القانون بعيدا عن  في تطبيق 
االنفعال او ردة الفعل، حتى يتم 
وأد الفتنة في مثل هذا املجتمع 

الصغير«.
وس���ئل عن تلويح بعض 
الن���واب باس���تجواب وزي���ر 

امس م���ع رئيس مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي وف���ق اللقاء 
البروتوكولي االسبوعي، ونقل 
له آخر االج���راءات احلكومية 
املتعلقة باالحداث االخيرة املثارة 

على الساحة السياسية.
وقال د.البصيري في تصريح 
للصحافيني: ان احلكومة جادة 
القانونية  اتخاذ اخلطوات  في 
الالزم���ة للحد مما يجري على 
الساحة من احتقان وجتاذبات 
وتصريحات واخرى مضادة، 
متمني���ا ان يع���ي م���ن يطلق 
التصريحات من نواب مجلس 
االمة حساسية االمور، ويعوا 
ايضا الدور املنوط بهم كنواب 
ممثلني جلميع طوائف الشارع 
الكويتي، خصوصا ان البلد ال 
يحتمل املزيد من اخلالف، وتوا 
انقضى شهر رمضان الذي يتميز 
بصف���اء النفوس والتقرب الى 
اهلل، وفيه الكثي���ر من التواد 

والتراحم.
وذكر د.البصيري ان جدية 
احلكمة في طي ملف االحتقان 
متثلت في البيان احلكومي الذي 
صدر قبل اسبوع، باالضافة الى 
تصريح رئيس الوزراء باالنابة 
الشيخ جابر املبارك الذي نشر 
في الصحف احمللية، اذ اتضح ان 
احلكومة عاقدة العزم على اتخاذ 
القانونية املتعلقة  االجراءات 

ان احلكوم���ة جادة بالفعل في 
استكمال اجراءاتها الرادعة للحد 
من اثارة الفنت، وذلك في اطار 

القانون ودولة املؤسسات.
الكويت ال  اه���ل  ان  وأك���د 
يري���دون وال يقبلون بوجود 
الفتنة، مسترشدين بالتوجيهات 
السامية لصاحب السمو االمير 
في العشر االواخر من رمضان، 
والذي شدد على الوحدة الوطنية 

ووحدة الصف.
وأعرب اخلرافي عن امله في 
ان يعي النواب اهمية وضرورة 
التوق���ف ع���ن التصريح���ات 
التي  والتصريحات املض���ادة 
ق���د تثي���ر النزع���ات والفنت، 
وان نتي���ح للحكومة الفرصة 
القانونية  الستكمال اجراءاتها 
في اجواء هادئة واال نس���يء 
لبعضنا البع���ض، متمنيا في 
الوقت ذاته من وسائل االعالم 
عدم املساهمة في اشعال الفنت 
وان تكون عامال مساعدا على 

االستقرار والتهدئة.
اقول ملن  واضاف اخلرافي: 
يهدد بالقتل انت لست في غابة، 
ونحن في دولة قانون، وعلى من 
يسيء للقانون حتمل مسؤولية 
ذلك والبد ان ينال جزاءه، داعيا 
الى افساح املجال امام املؤسسات 

القانونية التخاذ اجراءاتها.
وفيم���ا ان كان م���ن ضمن 

احلكومة في هذا القرار، وامتنى 
اال يكون ما س���معته صحيحا 
م���ن ان القرار اتخ���ذ في ليلة 
ظلماء«، مشددا في الوقت ذاته 
على تطبيق القوانني واحترام 
كرامات الناس وعدم االس���اءة 
والتجريح ملن قبل بالعمل في 

الشأن العام بجرة قلم.
من جانبه بني الناطق الرسمي 
للحكومة وزير املواصالت وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس االمة 
انه اجتمع  البصيري  د.محمد 

الداخلي���ة ان لم يتم »س���حب 
اجلنس���ية« فاجأب »نحن اآلن 
او  التلويح  لس���نا في مق���ام 
التهديد، ويبقى االس���تجواب 
حقا دستوريا للنواب، وامتنى 
من الزمالء وذوي الشأن ومنا 
جميعا ان نتقي اهلل في الكويت، 
وال نؤجج األمور وال نثير الفنت، 
وعلينا االطمئنان الى ان احلكومة 
ستتخذ االجراءات الكفيلة بعدم 
تكرار الفتنة، ونس���أل اهلل ان 
يحف���ظ الكويت من كل مكروه 

باالحداث االخيرة.
ودعا د.البصي���ري جميع 
وس���ائل االعالم ال���ى مراعاة 
حساس���ية م���ا يج���ري على 
الس���احة من قضاي���ا وأمور، 
واحلكومة بدأت اجراءاتها منذ 
10 ايام وس���تواصل استكمال 
االجراءات ونرج���و ان مننح 
الفرصة لكي يتسنى لنا اتخاذ 
االجراءات القانونية، الريب ان 
اخلوض في مثل هذه املسائل 
بالتفصيل لي���س في الصالح 
العام راهنا، وستتضح الصورة 
والرؤية خ���الل االيام القليلة 
املقبلة، ونأمل ان يعي اجلميع 
خطورة وحساسية التصريحات 

والتصريحات املضادة.
وش���دد د.البصي���ري على 
ان الوحدة الوطنية ومتاس���ك 
اجلبهة الداخلي���ة هو مبتغى 
اجلميع، وكلن���ا يحرص على 
تعاضد النسيج، ومنع من يدخل 
بهدف تفتيت النسيج وعموما 
الوح���دة الوطني���ة وجتانس 
النس���يج الكويتي مفخرة لنا 
جيمعا، ألن اهل الكويت جبلوا 
على التسامح واتساع صدورهم 
للرأي والرأي اآلخر بعيدا عن 
اثارة النعرات، والقضايا التي 
تشرخ اجلس���د الذي نحرص 
جميعا على متاس���كه وقوته 

وصالبته.

طالب وسائل اإلعالم والنواب باالضطالع بمسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال

د.وليد الطبطبائي 

خالد الطاحوس 

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني د.محمد البصيري اثناء حديثه للصحافيني

»العمل الوطني«: تطبيق القانون على مثيري الفتن
اص���درت كتلة العمل الوطن���ي بيانا جاء فيه: رغم 
تأكيدن��ا الدائ��م واملسب��ق عل��ى رفض التطاول واالساءة 
لصحابة رسول اهلل ژ وامهات املؤمنني ملا ميثله هذا 
االمر من مس بعقيدة كل مسلم وهو ما اجمع عليه جميع 
ابناء الكويت مبختلف ش���رائحهم وطوائفه��م، السيما 
بع���د ان ابدى اجلميع موقفهم الراف��ض واملس���تنك��ر 
لالس���اءة الم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنه��ا، اال اننا 
تابعنا بكل اهتمام ما يتم تداوله من تراشق اعالمي بني 
ابن���اء الوطن الواحد، االمر الذي قد يعطي الفرصة ملن 
يريد النيل من وحدتنا الوطنية ويحقق اهداف مثيري 
الفنت، كما ان ما يحدث يشعرنا باالسف ملا وصلت اليه 
االوض���اع، خاصة ان ما يحدث يأتي بعد ايام قليلة من 

خطاب صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد 
مبناسبة العشر االواخر، والذي اكد فيه ضرورة التمسك 
بالوحدة الوطنية واالبتعاد عن كل ما يثير الفتنة. وانه 
في الوقت الذي ندعو فيه اجلميع س���واء في السلطة 
التش���ريعية او التنفيذية او مؤسسات املجتمع املدني 
وكذلك رجال الدين والعلماء الى حتمل مسؤولياتهم في 
جتنيب البلد الفتنة حفظا للوحدة الوطنية ومتاس���ك 
املجتمع كما عهده لنا آباؤنا واجدادنا، نشدد على اهمية 
اقران مجلس الوزراء القول بالفعل وتطبيق مواد القانون 
على من يسعى الثارة الفتنة داخل الكويت او خارجها، 
ونذكر اجلميع مبقترحنا الذي سبق ان تقدمنا به بشأن 

حماية الوحدة الوطنية.

الطبطبائي: الصفقات السياسية في قضية ياسر الحبيب 
ستزيد من إشعال نار الفتنة وتأجيج الشارع 

رأسمالنا في هذا البلد وحدتنا الوطنية وتماسكنا 

الكويتيون بدواً وحضراً شيعة وسنة هم من يدافع عن الوحدة الوطنية

الطاحوس: أين كانت الحكومة منذ 3 سنوات
وهي تشاهد المجتمع يتمزق؟

أكد النائب د.وليد الطبطبائي 
ان التباطؤ احلكومي جتاه تفعيل 
أدواتها القانونية بحق املدعو 
ياسر احلبيب وعقدها للصفقات 
السياسية على هام��ش ه��ذه 
القضي�����ة س���يزي��دان م��ن 
اش���عال نار الفتنة وتأجي��ج 
الشارع الكويت��ي خاصة انها 
متلك القواني��ن الالزمة ل��ردع 
ل��جن��ة  ف��تن��ة ول��ديه��ا  اي 
»بي�����ض الصع�����و« جلن��ة 
الوح�����دة الوطني���ة الكفيلة 
الوطنية،  الوح���دة  بحماي���ة 
مشددا على التزام كتلة التنمية 
واالصالح بتقدمي استجوابها 
لوزي���ر الداخلية م���ا لم تنفذ 
احلكومة تعهداتها بوأد الفتنة 
من خالل جلب احلبيب او سحب 

جنسيته.
وق���ال د.الطبطبائ���ي في 
تصري���ح للصحافيني أمس: 
الشك ان رأسمالنا في هذا البلد 

اكد النائب خالد الطاحوس ان 
احلكومة غير قادرة على تطبيق 
القانون واصفا اياها ب� »حكومة 

ردود افعال«.
وقال الطاحوس في تصريح 
للصحافيني ان احلكومة حتاول 
راهنا تهدئة االجواء، وتركيزها 
القانون،  على ضرورة تطبيق 
متسائال: اين كانت احلكومة منذ 
3 سنوات، وهي تشاهد املجتمع 
الكويتي يتمزق، اكثر من 17 بيان 
حكومي صدر خالل الس����نوات 
الوحدة  ال����ى  املاضي����ة يدعو 
الوطنية وتطبيق القانون، وعلى 
ارض الواقع لم تترجم البيانات 

الى افعال.
وبني الطاحوس ان الكويت 
متر اآلن مبأزق كبير، جنم عن 
الفعل الش����ائن ال����ذي ارتكبه 

هو وحدتنا الوطنية ومتاسكنا 
الذي برهنا عليه أثناء الغزو 
الصدامي للب���الد ومتى ما مت 
تفتي���ت هذه الوح���دة فعلى 
الكويت السالم وبالتالي يجب 
علينا جميعا ان نقف صفا واحدا 
ضد أي أمر من شأنه االضرار 
بوحدتنا كش���عب، رافضا اي 
مساع اعالمية من شأنها نفخ 
وتأجيج نار الفرقة واالنقسام 
في املجتمع الكويتي من خالل 
تغذية وتضخيم الطرح الفئوي 

والطائفي.
وأضاف د.الطبطبائي: على 
الرغ�����م من ذلك على اجلميع 
القان��ون  احت��رام وتطبي��ق 
دون الدفاع ع���ن املخطئ كما 
هو احلال ف���ي قضية املدعو 
ياس���ر احلبي���ب والتي على 
الرغم م���ن االتفاق العام على 
ادانت���ه وتخطئته اال ان هناك 
من يعقد الصفق���ات ملنع اي 

ياس����ر احلبيب حني ش����تم أم 
املؤمنني رضي اهلل عنها ومس 
مش����اعر املس����لمني في ارجاء 
العالم كاف����ة، واألمر حدث منذ 
اسبوعني واحلكومة تريد ثالثة 
اسابيع لتطبيق القانون، ومن 
يرد التطبيق ال ينتظر كل هذه 

الفترة.
واستغرب الطاحوس اصرار 
احلكومة على الدعوة الى تطبيقه 
رغم انها هي التي خرجت ياسر 
الس����جن وهربته  احلبيب من 
خارج الكويت، وتاليا اعلنوا عن 
خطأ ارتكب وفي ندوة الفردوس 
التي اقيمت ليلة أول من امس، 
ذكر النائب خالد الس����لطان ان 
وزير العدل السابق احمد باقر 
ابلغه اعتراضه على اإلعفاء عن 
ياسر احلبيب، احلكومة تقول 

اج���راء حكومي حازم جتاهه، 
الفتا الى انه في حال لم تتخذ 
احلكومة اي اجراء حازم جتاه 
هذه القضية فس���تكون هناك 

أزمة في البالد.
وأكد الطبطبائي على ضرورة 
ان تكون هناك اجراءات صارمة 
من قبل احلكومة جتاه قضية 

انها ستقدم مذكرة جللبه وال ريب 
ان الل����ف والدوران احلكوميني 
يصبان في قالب ضرب الوحدة 
الوطنية والوضع الذي نعيشه 
في غاية اخلطورة، واحلكومة 

ياس���ر احلبيب حتى ال تكون 
هناك ذيول لألزمة كما سمعنا 
اآلن عن قي���ام احد املواطنني 
بتهدي���د بعض الن���واب الذي 
نرفضه وال نقبله ان صح ما 
قيل عما ق���ام به، الفتا الى ان 
التباطؤ احلكومي هو الذي قد 
يتسبب في تأجيج الوضع في 

الشارع.
وأع���رب د.الطبطبائي عن 
التي  رفض���ه للتصريح���ات 
أطلقها س���مو رئيس مجلس 
الوزراء ونائبه بخصوص هذا 
امللف والرامية الى التقليل من 
أهمية هذه القضية وتعوميها 
دون االعالن عن اي اجراءات 
ج���ادة وقوية تتمث���ل اما في 
اس���تدعاء ياس���ر »اخلبيث« 
ملعاقبته او سحب جنسيته، 
مشيرا الى ان التباطؤ احلكومي 
وعقد الصفقات بهذه القضية 
الفتنة في  ن���ار  سيش���عالن 

الوحدة  عاجزة ع����ن حماي����ة 
الوطنية وغير قادرة على تطبيق 
القانون، وإذا كانت هناك أطراف 
مقربة من السلطة تبلغهم بأن 
الوضع »زين« فنحن نبلغهم بأن 
الوضع »مو زين.. وفي منتهى 

اخلطورة«.
»ان  الطاح����وس  واف����اد 
الكويتيني بدوا وحضرا شيعة 
وسنة هم من يدافع عن الوحدة 
الوطنية، ولو أن االحداث التي 
شهدناها أخيرا حصلت في بلد 
غير الكويت، النفلتت األمور، لكن 
جتانس النسيج الكويتي ساهم 
في تعزي����ز الوحدة الوطنية«، 
محذرا من انفجار الوضع في أي 
حلظة بسبب تقاعس احلكومة 
عن القيام مبهامها ومسؤولياتها، 
ومحاوالتها للهروب إلى األمام 

البالد.
الى  وأش���ار د.الطبطبائي 
ان احلكومة »تلعب سياسة« 
في هذا امللف وهي أس���وأ من 
يلعب السياسة خاصة عندما 
تتالعب في قضية عليها شبه 
اجماع متثلت في ادانة ما ذكره 
ياسر احلبيب مبن فيهم أهله 
مما يفس���ح املجال لها باتخاذ 
جميع اجراءاتها القانونية لكنها 
ال تريد ذلك، موضحا انها متلك 
جميع األدوات القانونية التي من 
شأنها حماية الوحدة الوطنية 
والتي تغني عن استحداث اي 
الوحدة  تشريع للحفاظ على 
الوطني���ة خاصة ان احلكومة 
شكلت جلنة »بيض الصعو« 
جلنة الوحدة الوطنية والتي 
من مهامها حتديد جميع الثغرات 
القانونية املوجودة لس���دها 
مبا يردع أي إثارة طائفية أو 

فئوية.

بأقل اخلسائر، فلتخسر احلكومة 
أي طرف من األط����راف، ولكن 

لتبقى الكويت ووحدتها.
ان  الطاح����وس  والح����ظ 
التصريح����ات احلكومية تزيد 
الفتن����ة، وتض����ع احلطب على 
النار، وعموما لكل شيء نهاية، 
وإذا كانت احلكومة تريد النهاية 
السعيدة، فعليها تطبيق القانون 
بحذافيره، وفي الوقت نفس����ه 
ال نقبل أن يطبق القانون على 

أشخاص ويترك آخرون«.
وخاطب الطاحوس »الكويتيني 
على اختالف طوائفهم: حاولوا 
أن تتجاوزوا هذه الفترة املؤملة 
والعصيبة، وال متنحوا بعض 
االطراف الفرصة لتنفيذ اجندتها، 
السيما من تضمر السوء للكويت 

واهلها«.

البصيري: البلد ال يحتمل المزيد من الخالف والحكومة بدأت إجراءاتها منذ 10 أيام وس�تواصل استكمالها ونتمنى منحها فرصة لتطبيق القانون

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

�سامل خـالـد جحيــل

لـــوفـــــاة �ملغفـــور لــها باإذن �هلل تعاىل

زوجـتـــه

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


