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بيان عاكوم
كشف رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة ان االدارة االميركية 
طلبت من الكويت وقف احملادثات 
بخصوص املعتقلني الكويتيني 
في غوانتانامو. واعرب العودة 
عن اسفه الس���تجابة احلكومة 
الكويتية لهذا املطلب، مش���يرا 
ال���ى وجود تراخ في النش���اط 
الكويتي هذه الفترة الطالق سراح 
معتقلينا، معربا عن امله في ان 
تعاود احلكومة حتركها ونشاطها 
في هذا املجال وان تشحذ الهمم 

أكثر من السابق.
الطل���ب  الع���ودة  وارج���ع 
االميركي بوقف احملادثات السباب 
الكونغرس  تتعلق بانتخابات 
االميركي املقبلة، مشيرا الى ان 
االدارة االميركية تريد ان تظهر 
مبظهر صلب وق���وي وان هذا 
املوض���وع ال ميك���ن التفاوض 
فيه النه ميس أمن اميركا. ولفت 
العودة الى وجود تطورات جديدة 
ايضا متعلقة بتحركات القاعدة 

الى وجود توجس  حيث اشار 
وخوف اميركي من ان يتم اطالق 
سراح املعتقلني ومن ثم يعودون 
بالضرر على املصالح االميركية 
كما حدث م���ع بعض املعتقلني 

الذين افرج عنهم.
ولكن الع���ودة رأى ان هذه 
اعذار غير منطقية وغير مقبولة 
الن االدارة االميركية لن تستطيع 
ان تضمن اي شخص ولو خارج 
املعتق���ل من ان يق���وم بأعمال 

تخريبية. واعتبر العودة املوقف 
انه عبارة عن كروت  االميركي 
سياسية تلعبها االدارة وضحيتها 
مصير املعتقل���ني وذلك للفوز 
باالنتخابات املقبلة. وقال العودة 
»لالسف السياسيون في اميركا 
ال ينظرون للنواحي االنسانية 
خصوصا بعدم���ا اطلق اوباما 
تصريحه انه س���يغلق املعتقل 
اال انه لم يس���تطع حتقيق ذلك 
لوجود صق���ور داخل االدارة«، 
مش���يرا الى ان ه���ذا املوضوع 
لالسف خضع ملساومات وصفقات 
مع املعارض���ني الغالق املعتقل 

لتمرير قوانني اخرى.
اما بخصوص وضع املعتقلني 
فايز الكن���دري وفوزي العودة 
الصحية والنفسية فاشار العودة 
الى انها افضل من السابق وهناك 
حتسن نس���بي في معاملتهم، 
كم���ا ان الهاليه���م القدرة على 
االتصال بهم واصبحت افضل 

من السابق.
احملاكم���ات  وبخص���وص 
اخلاص���ة بهما لفت العودة الى 

ان محاكمة فايز الكندري التزال 
معلقة منذ اشهر والسبب يعود 
الى اجراءات قضائية وتأجيالت 
بطلب من احلكومة للمراجعة.

اما بخصوص فوزي العودة 
فلف���ت الى ان���ه مت اللجوء الى 
العلي���ا االميركي���ة  احملكم���ة 
السابقة اال  الستئناف االحكام 
انه بني ان هذا األمر سيأخذ وقتا 
طويال. واعرب العودة في ختام 
تصريحه عن قلقه من التقرير 
الذي رفعته جلنة املرافعات الى 
الرئيس االميركي والذي يتضمن 
سجن نحو 50 معتقال الى االبد 
دون اي محاكمات، مشيرا الى ان 
فايز الكندري وفوزي العودة قد 

يكونان من ضمن هؤالء.
واستغرب العودة هذا التقرير، 
معبرا ع���ن قلقه من اقراره من 
قبل الرئاس���ة االميركية حيث 
اعتبره وصمة عار في القانون 
القضائي،  االميركي واجله���از 
مطالبا احلكومة بالتحرك بشكل 
قوي وان تعاود نش���اطها اكثر 

من السابق.

الكويتية من  حذرت جمعية اخلريجني 
مغبة اثارة الفتنة من قبل بعض املتطرفني 
الدينيني الذين اعماهم غلوهم ودفعهم الشعال 
فتنة طائفي���ة مقيتة. وقالت اجلمعية، في 
بيان لها، انها ترفض كل الرفض هذا السلوك 
اخلطير واملدم���ر من قبل هؤالء املتطرفني، 
وتدعو عقالء املجتمع الكويتي للسمو فوق 
ترهاتهم ومغامراتهم، فه���ؤالء يخاطبون 
انصارهم من املتشددين واملغالني. لقد عاش 
الناس في مجتمعن���ا الصغير منذ بداياته 
االولى متالحمني ومتماسكني على اختالف 
اعراقهم وطوائفهم، كما صمد الكويتيون في 
وجه احتالل الطاغية صدام حسني الذي لم 
يفرق بينهم على اساس الطائفة او العرق 

او الدين.

ان من يسعى الى اثارة اخلالفات الطائفية 
التي وجدت منذ اكثر من 1400 سنة وستبقى، 
امنا يريد تفتيت املجتمع وتدميره وال يعبأ اال 

بأصوات مناصريه الغوغائيني.
فاالختالفات املذهبية موجودة وستبقى ما 
بقي الناس مؤمنني كل حس����ب قناعاته، ولن 
يحس����مها اي صراع سواء كان على املستوى 
الفكري ام اتخذ طريق العنف ال س����مح اهلل، 
فتجارب العالم من حولنا خير دليل على ان 
اي صراع طائفي او عرقي او فئوي ال ميكن ان 
ينتهي بغالب ومغلوب، فاجلميع فيه مغلوب 

واخلاسر االكبر هو املجتمع بأسره.
فال يجوز ان يعرض املجتمع بأكمله خلطر 
الفتنة بسبب تصريحات س����فيه ال قيمة له 
وآلرائ����ه التي رفضها اجلمي����ع، كما ال يجوز 

ان تتخ����ذ مواقفه هذه مب����ررا وحجة القامة 
جتمعات يقودها متطرفون ومتش����ددون من 
الط����رف اآلخر يوقدون من خاللها نار الفتنة 
التي لن تبقي ولن تذر ان هي تركت بال وقفة 

للدولة واملجتمع.
لذا، ف����إن اجلمعية تدع����و جميع اجلهات 
املسؤولة في الدولة الى القيام مبهامها وتطبيق 
القانون على كل عابث في امن البلد واستقراره، 
فالفرق واضح كبير بني حق الناس في التعبير 
عن آرائهم واثارة البغضاء واحلقد والضغينة 

وتدمير وتفتيت املجتمع.
ان متسكنا بدستورنا ودميوقراطيتنا هو 
االساس والركيزة الستقرارنا وبقائنا، وتطبيق 
القانون وفرض هيبته هما الوس����يلة املثلى 

للتعامل مع مثيري الفتنة الطائفية.

شدد عضو االحتاد العاملي لعلماء 
املسلمني الشيخ د.أحمد حسني على 
ان معاجل����ة التصرفات اخلاطئة ال 
تكون بإثارة الفنت ومخالفة الشريعة، 
معبرا عن رفضه بشدة ألي إساءة 
إلى أم املؤمنني، كما رفض ما صرح 
به مبارك البذالي، وقال الشيخ أحمد 

حسني في بيان له:
لقد أكدنا في أكثر من مناسبة على 
التمسك بالوحدة اإلسالمية  أهمية 
والوح����دة الوطنية ف����ي مجتمعنا 
الصغي����ر اجلميل وأش����رت تكرارا 
ومرارا إلى ان الواجب الشرعي يوجب 

علينا جميعا سنة وشيعة ان نرفض بوضوح وصراحة 
جميع مظاهر العالقات السلبية التي تضر بالسلم األهلي 
والترابط بني أبناء األمة الواحدة والوطن الواحد ولكنني 
ولألسف الشديد أالحظ ان األمور تسيس وتوظف بدعاوى 
ال يراد بها وج����ه اهلل أو إحقاق احلق ولقد طلع علينا 
األخ مبارك البذالي غفراهلل له وعفا عنه بخطاب أجوف 
مليء بالسباب وقذف احملصنات من األمهات واألخوات 
والتنابز باأللقاب الذي نهانا اهلل ورس����وله عنه، مدعيا 
الدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، وال شك ان 
هذه السيدة اجلليلة لو بعثت اليوم من مرقدها ملا رضيت 
باملسرحية التي يستغل البعض فيها اسمها الطاهر ملصالح 

ومآرب أخرى بل لقد قام األخ البذالي 
غفر اهلل له بس����ب املواطنني الشيعة 
الذين اسماهم الرافضة ووصفهم بأقبح 
األوصاف تصريحا وتلويحا دون ان 
يتقي اهلل وكان األج����در به ان يدفع 

بالتي هي أحسن.
وأضاف: انني ارفض بشدة أي إساءة 
الم املؤمنني بل هذا ما اجمع عليه علماء 
اإلمامية منذ القدم والى يومنا هذا وال 
اعتبار بالشاذ من األقوال في ذلك وقد 
بينت املرجعيات واملؤسسات الدينية 
الش����يعية املعتبرة ذلك بكل وضوح 
وصراحة إال ان في قلوب البعض مرضا 
والعياذ باهلل كما انني ارفض بشدة واستنكر سب األخ 
البذالي ملمثلي األمة من السنة والشيعة وتهديد بعض 
الشخصيات الش����يعية بالقتل فانه أمر ال يليق مبسلم 
يدعي التدين والورع وال ريب ان واجب احلكومة ان تتخذ 
اإلج����راءات الوقائية لوقف أي اعتداء يصدر ضد هؤالء 
وتطبيق القانون دون خوف أو مجاملة ألي شخص كان، 
وان االعتذار واجب على األخ البذالي والرجوع الى احلق 
مطلوب، أما معاجلة التصرفات اخلاطئة فإنها ال تكون 
بإثارة الفنت ومخالفة الشريعة اإلسالمية الغراء، نرجو 
من اهلل ان يهديه للصواب ف����ي القول والعمل واحلمد 

هلل رب العاملني.

»الخريجين« لتطبيق القانون على مثيري الفتنة: 
فرق بين التعبير عن الرأي وإشاعة البغضاء

دعت العقالء إلى السمو فوق ترهات ومغامرات المتشددين

حسين: معالجة التصرفات الخاطئة
ال تكون بإثارة الفتن

فريحة األحمد تطالب الدول والمنظمات باحترام 
األديان وعدم االنجراف خلف دعوات الكراهية

االهلية. وطالبت الشيخة فريحة السلطات االميركية 
وغيرها مبن���ع اي مبادرات بغضاء ال تخدم اال اعداء 
االنسانية والشعوب اآلمنة. وناشدت الشيخة فريحة 
الدول واملنظمات ضبط النفس وعدم االجنراف خلف 
دعوات الكراهية، واحترام االديان والعقائد املختلفة 
وقوانني البالد واعتب���ار تلك الدعوات عمال فرديا ال 

يعني املوقف العام للطائفة او املذهب.

استنكرت رئيسة اجلمعية الكويتية لالسرة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة االحمد 
الدعوات الصارخة للتحريض على الكراهية والعنف 
من خالل حرق القرآن الكرمي، وذكرت الشيخة فريحة 
ف���ي تصريح صحافي ان مثل هذه الدعوات تش���كل 
تهديدا واضحا ورس���الة لنمو العنف في العالم بني 
اصحاب الديانات املختلفة مما ينذر مبشاكل ال حصر 
لها، وانشغال العالم بترهات ونعرات قدمية ال تخدم 
البشرية. واعتبرت الشيخة فريحة دعوة القس تيري 
جونز ومن تبعه دعوة استفزاز خلاليا نائمة تنشط 
في الف���نت واخلالفات العقائدي���ة وتعطيل املجاالت 
الطبية واالبح���اث العلمية والتقارب بني احلضارات 
ودمج الشعوب لنشر احملبة والسالم، وجتفيف منابع 
االرهاب العقائدي والفكري وتفعيل املنظمات العاملية 
في املجاالت االنسانية والقضاء على الفقر مهما كانت 
عقيدة الفقير. واستغربت اثارة الفتنة في هذا الوقت 
بالذات، واعتبرتها ذريعة الش���عال الرأي العاملي، ملا 
يحدث في بعض الدول املتناحرة عقائديا، في الوقت 
ال���ذي دعت فيه ملبادرات عاملي���ة للتصدي ملثل تلك 
الدعوات مذكرة بالعواقب الوخيمة، فيما دعت الدول 
املتقدمة والنامية لاللتفات حلل قضايا ومشاكل العصر 
والعمل على تطوير ابحاث مرض السرطان للتخلص 
منه وبحث ثقب االوزون والقضاء على الفقر واجلهل 
ورعاية وحماية االمومة والطفولة واالسرة من التفكك 
واالنحراف ودحر العصابات والتخلص من احلروب 

الشيخة فريحة األحمد

احلبيب، وميعوا قضيته، وكأن 
املوض����وع في����ه محاولة خلط 
لألوراق وصرف الشارع الكويتي 
واملسلم عن قضية ياسر احلبيب 
ونقول لهم ان اللعبة مكشوفة 
واهلل غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون.

صفراء تبنت ودعمت هذا الفكر 
الدخيل على اإلسالم وما أكثرها 
في الكويت. وفي ختام تصريحه 
اس����تغرب املعل����ث قيام بعض 
النواب مبهاجمة القس النصراني 
الذي أراد حرق املصحف، وفي 
املقابل تبنوا الدفاع عن ياس����ر 

الصوتية والتي تنشر أشرطة 
مشايخه، فهو قطعا لم يولد بهذه 

العقيدة بل تعلمها.
4 � إغالق كل صحيفة او قناة 

محاكم بريطانيا بطلب تسليمه 
للكويت.

2 � فت����ح مل����ف تهريبه من 
بداية إضافة اس����مه )بالتعمد( 
في كشف العفو مرورا بهروبه من 
الكويت وفتح حتقيق موسع في 
ذلك تشكل له جلنة من مجلس 

األمة.
3 � مالحقة كل من يحمل فكر 
الزنديق ياسر احلبيب ومن كان 
يجالسه قبل دخوله للسجن ومن 
غذاه بهذه العقيدة املجوس����ية، 
ومن كان يزوره بالسجن، ومن 
تسلمه من السجن حني خروجه 
في العفو املزور، حيث ستكتشف 
خيوط من هربه، وما املكاتب التي 
كان يش����تري منها الكتب التي 
حتمل هذه العقيدة والتسجيالت 

بارك عضو املكتب السياسي 
الس����لفية مشعل  في احلركة 
الش����عبي  املعل����ث االنتصار 
والعاملي من عامة املس����لمني 
للدفاع عن أم املؤمنني عائشة 
الصديقة بنت الصديق وللذود 
عن عرضهم وع����رض نبيهم 
محمد صل����ى اهلل عليه وآله 
وسلم، واستنكر املعلث تأخر 
الكويتية في اتخاذ  احلكومة 
الواجبة لعرض  النصرة  أقل 
النبي ژ، وقال املعلث ان كانت 
احلكومة صادقة وجادة فيما 
تقول فأقل إجراءات يجب أن 

تقوم بها هي:
1 � القيام بال تردد بس����حب 
جنس����ية ياسر احلبيب، وقيام 
وزارة اخلارجية برفع دعوى في 

»السلفية«: على الحكومة أال تكتفي بسحب جنسية الحبيب
الحركة طالبت بمالحقة كل من يحمل فكره

مشعل املعلث

الشيخ د.أحمد حسني

خالد العودة

مرزوق الغامن

وجه النائب مرزوق الغامن سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي جاء فيه: باالشارة الى قرار مجلس 
الوزراء بتغيير االعضاء املعينني مبجلس ادارة الهيئة الشباب 
والرياضة، يرجى إفادتنا بالتالي مع تزويدي بكافة املستندات 
الدالة عليها: ما اسباب تغيير االعضاء املعينني في هيئة الشباب 
والرياضة؟ علما بأن مدة مرس���ومهم لم تس���تكمل بعد، وهل 
توجد مخالفات او جتاوزات ارتكبها هؤالء االعضاء تس���تدعي 
تغييرهم؟ وما املعايير واالس���س التي مت على اساسها اختيار 
اسماء االعضاء اجلدد في مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة؟ 
ومن قام بترشيح هذه األسماء لوزير الشؤون؟ ومتى كان ذلك؟ 
وهل كان هناك تدخل او ترش���يح لهذه األسماء من قبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

االسكان ووزير التنمية االدارية الشيخ احمد الفهد.

الغانم للعفاسي: ما أسباب تغيير األعضاء 
المعينين في هيئة الشباب والرياضة؟

طلب تزويده بالمستندات الدالة على ذلك

أعلن عضو املكتب السياس��ي في املركز السلفي مشعل 
املعل��ث ان املركز س��يقيم ن��دوة بعنوان »الطع��ن بأمهات 
املؤمن��ني.. بني كف��ر القائلني ونصرة احملب��ني« في ديوان 
احلرك��ة مبنطقة الصباحي��ة ق 4 ش 9 م 179 مبنزل د.بدر 

املطيري.

ندوة لنصرة أم المؤمنين

شيعة السعودية: ما صدر
عن الحبيب إساءة للشيعة

استنكرت مجموعة من علماء ومثقفي الشيعة في األحساء، 
شرقي السعودية، احتفال »الشماتة« الذي أقامه الشيعي ياسر 
احلبيب في ذكرى وفاة أم املؤمنني الس����يدة عائشة رضي اهلل 
عنها زوجة الرسول ژ  في 17 رمضان املاضي. وأكد حجي بن 
طاهر النجيدي، الناش����ط االجتماعي منسق احلملة املناهضة 
لفتنة السيدة عائشة، في حديث مع صحيفة »الوطن« السعودية 
نش����رته امس، أن علماء ومثقفي شيعة األحساء، بصدد إصدار 
بيان إدانة واستنكار وشجب لتصرفات »املدعو ياسر احلبيب« 

في النيل من زوجة الرسول ژ.
وقال إن البيان س����يتضمن تأكيد عموم املسلمني في العالم 
على أن م����ا قام به احلبيب هو »خروج عن خط مدرس����ة أهل 
البيت وعن معتقد الشيعة )االثنا عشرية( ، الذي يؤمن إميانا 

مطلقا بطهارتها من اإلفك«.
واعتبر البيان املزمع ص����دوره أن ما جاء في هذا االحتفال 
هو إساءة للرسول ژ وللشيعة قبل أن يكون إساءة لطوائف 
املسلمني، وأن ما قام به احلبيب »تصرف معتوه أو تقف خلفه 

دوائر مشبوهة«.
وذكر النجيدي أن البيان س����يضم توقيع����ات أكثر من 100 
عالم ومثقف شيعي في األحساء، بينهم رئيس محكمة املواريث 

اجلعفرية في األحساء الشيخ محمد اجلزيزي.
وأضاف أنه يجري حاليا التنس����يق والترتيب إلقامة بعض 
احملاضرات والندوات لتصحيح تلك »املغالطات« التي نالت من 
الس����يدة عائشة رضي اهلل عنها، وذلك في املنتديات الشيعية، 
الفتا إلى أن منتداه »االنفتاح الثقافي« س����يكون أول املبادرين 

واملتبنني لتلك احملاضرات بعد أخذ املوافقة الرسمية.

العودة لـ »األنباء«: اإلدارة األميركية طلبت
وقف المحادثات حول معتقلينا في غوانتانامو

أكد أن وضع معتقلينا أفضل من حيث المعاملة ويمكن ألهاليهم االتصال بهم


