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علي المتروك: لن نرضى المساس بنساء النبي ژ أو تكفير الناس بالديموقراطية

أدان علي املتروك املس���اس 
بشرف نساء النبي ژ واعتبر ان 
تلك االتهامات الوقحة ال يرضى 
بها اي مسلم وان كل قول خرج 
عن هذا اإلطار ال يخدم االسالم وال 
ميثل الشيعة، وأضاف املتروك في 
بيانه الذي اصدره يوم األربعاء 
عش���ية ما يجري على الساحة 
الكويتية ان التجمهر واالصطفاف 
والتط���اول والس���باب واثارة 
األحقاد أمر مشني ومرفوض ال 
يتفق مع قيم وتقاليد وأخالق 
أهل الكويت، مما يلزم احلكومة 
ويرتب عليها مسؤولية جسيمة 
في املب���ادرة لتطبيق وتفعيل 
القوان���ني ليعرف كل انس���ان 
حدوده، فالذي في الفخ كما يبدو 
أكبر من العصفور، مشيرا الى ان 
الهدف النهائي هو وأد وتكفير 
الناس باحلياة الدميوقراطية التي 
ارتضيناها كمواطنني كويتيني 

عن هذا اإلطار ال يخدم االسالم 
وال مس����يرة أهل البيت عليهم 
الس����الم وال ميثل الشيعة وال 
السنة على السواء ويقابل بشديد 

من الرفض واالستنكار.
إذا كان قدر األمة ان تختلف 
كما اختلفت األمم السابقة، وان 
تتعرض للفتن����ة كما نبأ عنها 
الرسول األكرم صلى اهلل عليه 

البعض فيما اختلفوا  بعضهم 
في����ه واهلل هو الذي يحكم بني 
عب����اده يوم القيام����ة فيما هم 
فيه مختلفون، وقد قرر القرآن 
الكرمي وش����رع لهذا االختالف 
فقال جل ش����أنه )قل كل يعمل 
على ش����اكلته فربكم أعلم مبن 

هو أهدى سبيال(.
التجمه����ر واالصطفاف  ان 

منهجا ومسارا. وفيما يلي نص 
البيان:

ندين بكل ما في اإلدانة من 
معنى تل����ك االتهامات الوقحة 
التي متس ش����رف نساء النبي 
وعرضه صلى اهلل عليه وآله 
وسلم، وهذا أمر ال يرضاه أي 
مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
وقيم اإلسالم، وكل قول خرج 

وآله وس����لم بقوله »لتختلفن 
السابقة من  كما اختلفت األمم 
قبلك����م«، وكما نبأ عنها القرآن 
الكرمي بقوله )أحس����ب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
ال يفتنون(، فإن بني املس����لمني 
على اختالف مذاهبهم قواس����م 
مش����تركة لاللتقاء حتفظ لهم 
تآلفهم وعيشهم املشترك وليعذر 

والتط����اول والس����باب وإثارة 
األحقاد أمر مشني ومرفوض ال 
يتفق مع قيم وتقاليد وأخالق 
الكوي����ت، فليتق اهلل كل  أهل 
من يعنيه ويهمه أمن هذا البلد 
وسلمه االجتماعي، فكل ما هو 
مطلوب ان يتحول القول الى فعل 
من قبل احد املغرر بهم ليحدث 
ما ال حتمد عقباه، فيعرض أمن 
هذا الوطن الصغير � ال سمح اهلل 
� الى مصي����ر مجهول محفوف 
باملخاطر، مم����ا يلزم احلكومة 
ويرتب عليها مسؤولية جسيمة 
في املب����ادرة لتطبيق وتفعيل 
القوان����ني ليعرف كل انس����ان 
حدوده، فالذي في الفخ كما يبدو 
أكبر من العصفور، وان الهدف 
النهائي هو وأد وتكفير الناس 
باحلي����اة الدميوقراطي����ة التي 
ارتضيناها كمواطنني كويتيني 

منهجا ومسارا.

أصدر بيانًا عشية ما يجري على الساحة وطالب الحكومة بتفعيل وتطبيق القانون

كل قول تضمن اتهامات وقحة تمس شرف نساء النبي ژ وعرضه ال يخدم اإلسالم وال سيرة أهل البيت وال يمثل الشيعة وال السنة على السواء
بين المسلمين على اختالف مذاهبهم قواسم مشتركة لاللتقاء تحفظ لهم تآلفهم وعيشهم المشترك وليعذر بعضهم البعض فيما اختلفوا فيه

يترتب على الحكومة ويلزمها مس�ؤولية جس�يمة في المبادرة لتطبيق 
وتفعيل القوانين ليعرف كل إنسان حدوده »فالذي في الفخ يبدو أكبر من العصفور«
التجمهر والسباب وإث���ارة األحقاد أمر مشين ومرفوض ال يتفق 
مع قيم وتقاليد وأخالق أهل الكويت فليتق اهلل كل من يعنيه أمر هذا البلد

م.عبداهلل العنزي

)ناصر عبدالسيد( السفير جمال الغنيم خالل اجتماع املندوبني الدائمني 

علي املتروك

العنزي: تطبيق القانون على مثيري الفتنة 
ورفض كل سلوك يضر بالمجتمع

طالب عض����و املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي بضرورة تطبيق 
القانون على مثيري الفتنة الذين 
أعماهم غلوهم ودفعهم إلش����عال 
فنت طائفية متزق نسيج املجتمع 
وتشتت وحدة الصف، مشددا على 
ضرورة رفض كل سلوك من شأنه 

اإلضرار باملجتمع الكويتي.
وقال م.العن����زي في تصريح 
صحاف����ي: لقد ع����اش الناس في 
مجتمعن����ا الصغير من����ذ بداياته 
األول����ى متالحمني ومتماس����كني 
على اختالف أعراقهم وطوائفهم 
وانتماءاتهم، كما صمد الكويتيون 
في وج����ه جميع احملن التي مرت 
عليهم، ولم تفرقهم الشدائد، ولم 
يفرق بينهم عرق أو طائفة أو دين، 
بل كانت الغلبة لهم بسبب وحدة 
الصف الت����ي جمعتهم حتت راية 
واحدة هي راية الكويت لتبقى عالية 
خفاقة، مؤكدا ان من ينجرفون وراء 
الطائفية يبغون هدم  الصراعات 
املجتم����ع وتقويض أركانه، فهذه 
الصراعات ال تفرز فائزا فاجلميع 
فيها مغلوب واخلاسر األكبر فيها 

هو املجتمع بأسره.

أعرب نائب رئيس جلنة التنس���يق العام 
للقائمة احلرة يوسف املطوع عن أسفه الشديد 
ملا آلت اليه األوضاع في الوقت الراهن من فتنة 
وتأجيج لنار الطائفية البغيضة في املجتمع 
الكويتي وارتفاع نبرة التس���قيط والتشكيك 
في الوالء واالنتماء الوطني، مبينا ان ذلك لن 

يكون من صالح الشعب واملواطنني أبدا.  
كما استنكر ارتفاع أصوات النشاز، مشيرا 
الى ان من يقذف الناس بأعراضهم دون دليل 
تسقط عدالته شرعا وال تؤخذ شهادته بل ان 

عقوبته شرعا هي اجللد.  
وأشار املطوع الى قول صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد »من يدخل الفتنة بني أهل 
الكويت يجب ان يدفن«، ونحن نطالب اجلميع 
باحملافظة على اللحمة الوطنية واحلفاظ على 
الثوابت، كما نطالب جلنة الظواهر الس���لبية 
مبحاربة اكبر ظاهرة سلبية وهي نشر الفتنة 
التي هي أشد من القتل كما وضح اهلل تعالى 

في كتابه احلكيم.  
وفي اخلتام أوضح املطوع قائال: »لن نسمح 
ألي شخص باملساس بأبناء املجتمع الكويتي 
وزرع الفتنة الطائفية النتنة بني أبنائه، فنحن 
في مجتمع حضاري متقدم يستخدم أسلوب 
احلوار والنقاش العلمي ولسنا مجتمعا غوغائيا 
ليس له طريق وأسلوب غير السب والشتم، 
كم���ا نطالب االحتاد الوطن���ي لطلبة الكويت 
والقوائم الطالبية جميعا باتخاذ موقف ضد 
املدعو مبارك البذالي دفاعا عن شريحة كبيرة 

من طلبة جامعة الكويت«.

ودعا م.العنزي جميع اجلهات 
القيام  الى  الدولة  املس����ؤولة في 
القانون على  مبهامها وتطبي����ق 
البلد واستقراره،  كل عابث بأمن 
من أمثال ياسر اخلبيث، فحقوق 
التعبير عن الرأي تختلف اختالفا 
كبيرا عن التج����اوز على حقوق 
اآلخرين وإثارة البغضاء واحلقد 
والضغينة وتدمير وتفتيت املجتمع، 
مؤكدا ان تطبيق القانون وفرض 
املثلى  الوسيلة  الدولة هما  هيبة 

للتعامل مع مثيري الفتنة.

المطوع: لن نسمح بتكفيرحذر من االنجراف وراء الفتنة الطائفية
أبناء المجتمع وزرع الفتنة بينهم »العدالة والسالم«: عرض النبي ژ خط أحمر 

وما تفوه به ياسر حبيب يتنافى مع تعاليمنا اإلسالمية
اكد جتمع العدالة والس���الم ضرورة ان يقوم رئيس الوزراء مبحاس���بة 
وزرائه الذين عجزوا عن حتويل الرغبة الس���امية لتعزيز الوحدة الوطنية 
ونبذ التعصب، الفتا ال���ى ان تراخي وزارات التربية واالعالم والداخلية عن 
تطبيق القانون تسبب في خلق جيل من التكفيريني الذين ال يؤمنون بالعيش 

املشترك.
وقال التجمع في بيان اصدره على خلفية تداعيات تصريحات ياسر حبيب 
ان التجمع يتابع بألم وحس���رة ما يحدث على الس���احة احمللية من تداعيات 
خطي���رة تؤثر على وحدتنا الوطنية وحلمتنا االجتماعية، التي قد تصل الى 
خلق حالة من الفوضى والعنف بني ابناء الوطن الواحد � ال قدر اهلل � وعليه 
فإننا في جتمع العدالة والس���الم نستنكر كل ممارسة وكل قول من شأنه ان 
يطعن في ثوابتنا االسالمية او الوطنية، ويؤكد ان كل من يتعدى على اآلخرين 
بالفعل او بالقول قد خالف تعاليم االس���الم تطبيقا لقول الرسول االكرم ژ 

»املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«. 
واضاف البيان: لم مير على اخلطاب الس���امي لصاحب السمو االمير اكثر 
من اسبوعني والذي تركز حول تكريس وتعزيز وحدتنا الوطنية ودرء الفنت 
عن بالدنا، بل ان حبر الكلمة الس���امية لم يج���ف الى اآلن، وفي الوقت الذي 
يجب ان يقتدي اجلميع مبا جاء في اخلطاب السامي جند من يفتعل االزمات 
تنفيذا الجندته اخلاصة وخدمة ملكاس���به السياس���ية، وألن البعض مفلس 
سياس���يا وجماهيريا وجد في قضية ميلؤها العفون���ة والقذارة طوق جناة 
ليركبه لعل وعس���ى ان يعيد بريقه السياس���ي الذي فقده، ضاربا باملصلحة 

العامة عرض احلائط. 
وزاد: من يتابع ما يحدث على الساحة احمللية من تداعيات ملا قام به ياسر 
احلبيب يدرك مدى رفض جميع املس���لمني سنة وشيعة بل واستنكار اقرب 
املقرب���ني له ملا تفوه به، والذي ال يقبله عقل وال منطق ويتنافى مع تعاليمنا 
االسالمية مبختلف مشاربها، فأمهات املؤمنني وعرض النبي االكرم خط احمر 

ال يحق الحد ان يدنسه او يتاجر به. كما ان الراصد ملجريات االمور يدرك مدى 
خطورة تلك اللعبة التي ميارسها، كما اصبح واضحا كم هو حجم الفتنة التي 
يحاولون اشعالها، ففي الوقت الذي تتكرر فيه النداءات االميرية بعدم افتعال 
االزمات والفنت ورغم اس���تنكار ورفض كل عاقل ملا حدث من مختلف شرائح 
املجتمع، ورغم النداءات املتكررة من اصحاب القرار بعدم اثارة الشارع جند من 
يصر على املتاجرة بالقضية مستغال الشارع لتحقيق مآرب اخرى متخذين من 
تصرفات واقوال شخص ال ميثل اال نفسه ذريعة للهجوم على شريحة كبيرة 
من املجتمع الكويتي. وأكد التجمع ان ما حدث من تطورات تتحمله احلكومة 
ممثلة بوزارات الداخلية واالعالم والتربية فتراخيها في تطبيق القانون على 
كل من ش���ارك في هذه الفتنة وعدم حتركها لتنظيف املناهج الدراسية وعدم 
محاس���بتها للوسائل االعالمية ذات النفس الطائفي، ساهم بشكل واضح في 
خلق جيل ال يؤمن بالعيش املش���ترك بل وصل االمر الى حد ان يخرج علينا 
من يهدد بعض النواب بالقتل ويتهم اكثر من ربع املجتمع الكويتي في عرضه 
ودينه ويشكك في والئه، ومن هنا يؤكد جتمع العدالة والسالم على ضرورة 
ان يقوم رئيس احلكومة مبحاس���بة وزرائه الذين عجزوا عن حتقيق الرغبة 
االميرية السامية من تعزيز للوحدة الوطنية وتكريس املواطنة والوالء للوطن 
ونبذ العصبية والطائفية والقبلية. من جانب آخر، يؤكد التجمع ضرورة ان 

ينتبه ابناء الشعب ملا يحيكه ضده البعض. 
كما يؤكد جتمع العدالة والسالم انه متيقن من ان الكويت ستتجاوز هذه 
الفتنة النتنة � باذن اهلل � بحكمة اميرها وقائدها واملخلصني من ابنائها سنة 
وش���يعة، حضرا وبدوا، لكن من جانب آخر يجب ان تعمل احلكومة بش���كل 
سريع على حتقيق الرغبة االميرية السامية والداعي لتعزيز الوحدة الوطنية 
وتكريس املواطنة والوالء للوطن واالميان بالتعايش السلمي وهذا ال يتحقق اال 
بسيادة دولة املؤسسات وبتطبيق القانون على اجلميع دون متييز وتكريس 

مبدأ العدالة االجتماعية.

طالب أفراد المجتمع بتفويت الفرصة على من عاثوا في األرض فسادًا

اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري 
يبحث الترتيبات الخاصة بالقمة االقتصادية الثانية

الصندوق الكويتي يقرض كوت ديڤوار 3 ماليين دينار
اعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية امس توقيعه 
اتفاقية قرض في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار بقيمة 3.250 ماليني 
دينار كويتي )نحو 11.05 مليون دوالر( لالس����هام في متويل مشروع 

طريق سينغروبو باكوبو في ذلك البلد االفريقي.
وقال بيان صادر عن الصندوق ان اتفاقية القرض وقعها نيابة عن 
جمهورية كوت ديفوار وزير االقتصاد واملالية دبي الفي ش����ارلز وعن 

الصندوق نائب املدير العام حمد سليمان العمر.
وذكر ان املشروع يهدف الى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
اقليمي الشمال والوسط من كوت ديفوار من خالل حتسني االتصال بني 
العاصمة ياموسوكورو الواقعة في وسط البالد وبني امليناء والعاصمة 
التجارية أبيدجان في اجلنوب وذلك لتس����هيل النقل واحلد من نفقاته 
والتقليل من زمن السفر سواء بالنسبة للمرور احمللي أو االقليمي أو 
الدولي. واوضح البيان ان املشروع يهدف ايضا الى حتسني األمن على 

الطريق مبينا ان املشروع يش����تمل على انشاء املقطع 1.1 من الطريق 
السريع سينغروبو � ياموسوكورو الذي يبلغ طوله االجمالي نحو 12 
كيلومترا وبعرض يبلغ 32 مترا يشمل حارتني للمرور وحارة للطوارئ 
يشمل في كل اجتاه أكتافا على اجلانبني مع جزيرة وسطى بعرض 11 
مترا. وقال البيان ان املشروع يشتمل كذلك على انشاء تقاطع نظامي 
عند مدخل سينخروبو واخلدمات االستشارية لالشراف على التنفيذ 
والدعم املؤسسي لوحدة ادارة املشروع لوكالة الطرق اضافة الى استمالك 

األراضي واعمال ترابية وخدمات استشارية لالشراف على التنفيذ.
يذكر انه بتوقيع هذه االتفاقية يكون الصندوق قد قدم جلمهورية 
كوت ديفوار قرضني حيث سبق أن قدم لها الصندوق قرضا مببلغ 3.1 
ماليني دينار لتمويل مشروع في قطاع الري، كما قدم الصندوق لذلك 
البلد معونة فنية العداد دراس����ات اجلدوى ألحد املش����اريع الزراعية 

بلغت قيمتها 100 ألف دينار.

املوضوع����ات املهم����ة خاصة ما 
يتعلق بالترتيبات اخلاصة بعقد 
القمة العربية االقتصادية الثانية 
املقررة في ال� 19 من يناير املقبل 
مبدينة شرم الشيخ املصرية. كما 
س����يتطرق االجتماع الى امللفات 
التي ستعرض على القمة العربية 
االستثنائية في مدينة سرت بليبيا 
في ال� 9 من اكتوبر املقبل وبخاصة 
ما يتعلق منها بتطوير منظومة 
العربي املشترك ومبادرة  العمل 
االمني العام جلامعة الدول العربية 

حول رابطة اجلوار العربي.
وكان ف����ي اس����تقبال الوزير 
الروضان من����دوب الكويت لدى 
جامعة الدول العربية السفير جمال 
الغنيم وامللحق الديبلوماسي في 

املندوبية عبدالرحمن املنيفي.

العربية على املستوى الوزاري في 
الدورة العادية ال� 134 التي ستعقد 

اليوم اخلميس مبقر اجلامعة.
ويبحث االجتم����اع عددا من 

ويرأس وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
الكوي����ت للمش����اركة في  وف����د 
الدول  اجتماعات مجلس جامعة 

القاهرة � هناء السيد
ش����ارك مندوبن����ا الدائم لدى 
اجلامعة العربية الس����فير جمال 
الغنيم في اجتماعات هيئة متابعة 
تنفيذ القرارات وااللتزامات املتعلقة 
بالقمة العربي����ة التي عقدت في 
الليبية على مستوى  »س����رت« 
املندوبني، والتي عقدت امس مبقر 
اجلامعة العربية برئاس����ة ليبيا 
التي مثلها مندوبها باجلامعة عمر 

العوكلي.
ضم االجتماع ترويكا مجلس 
اجلامعة على مستوى القمة - قطر 
وليبيا والعراق، وترويكا املجلس 
الوزاري - س����ورية والصومال 
والعراق، واألمانة العامة للجامعة 
العربية مبشاركة نائب االمني العام 

للجامعة السفير احمد بن حلي.

المندوبون الدائمون ناقشوا متابعة توصيات قمة »سرت«


