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»الداخلية«: استمرار الحجز الكلي للقوات الخاصة واألمن العام
فرج ناصر

أكد مص���در أمني مطلع أن أجهزة وزارة 
الداخلية التزال في وضعية استعداد وهناك 
حجز كلي مطبق عليها خاصة القوات اخلاصة 
وأمن اجلهراء وذلك للتعامل مع أي أحداث قد 
تطرأ تزامنا مع اقامة ندوات غير مرخص لها 

تتعلق بالتحدث في أمور طائفية.
وأضاف ان تعليمات وكيل وزارة الداخلية 
تتضمن التعام���ل بحزم مع أي خروج على 
القانون والنظر إلى األمور التي حذر مجلس 
الوزراء من اخلوض فيها مشيدا في الوقت 
نفس���ه بتعامل اجه���زة وزارة الداخلية مع 
قضية الغاء ندوة الناش���ط السياسي خالد 
الش���ليمي حيث لعب وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون األمن العام اللواء خليل 
الش���مالي ومدير أمن اجلهراء العميد محمد 
طن���ا دورا كبيرا الحتواء أي أزمة من خالل 

التعامل بحرفية مع القضية وتبعاتها.
وحول طبيعة التعهد ال���ذي وقع عليه 
الناشط السياسي خالد الشليمي قال املصدر 
انه تضمن عدم جواز حتدث الش���ليمي في 
امور حذر مجلس الوزراء من التحدث بشأنها 
سواء في املرحلة احلالية او مرحلة ما بعد 

جتاوز تبعات قضية ياسر احلبيب.

للتعامل مع أي خروج على تعليمات مجلس الوزراء

فتنة ياسر الحبيب.. تأخُّر العالج يدق ناقوس الخطر

)سعود سالم( عدد من آليات القوات اخلاصة بالقرب من مخفر اجلهراء الشمالي وفي اإلطار أحد عناصر القوات »مقنعاً«  أعداد كبيرة من قوات األمن تواجدت في محيط موقع ندوة الشليمي التي ألغيت مساء أمس األول

مبارك البذالي متحدثا إلى احلضور 

المطيري: نعم »الداخلية« اتصلت بي 
وال تراجع عن إقامة ندوة »السلفية« اليوم

كشف عضو املكتب السياسي في احلركة السلفية 
د.بدر املطيري ان وزارة الداخلية متمثلة مبدير األمن 
ف����ي محافظة األحمدي قد طلب����ت منه احلضور الى 
مديري����ة األمن صباح األحد للتباحث حول موضوع 
الندوة التي ستقيمها احلركة السلفية مساء االثنني 

املقبل بديوانه مبنطقة الصباحية.
وأضاف د.املطيري ان الندوة قائمة وقد مت اإلعالن 
عنها من قبل وهي تأتي لتعزيز الوحدة الوطنية من 
خالل الدفاع عن ثوابتنا الش����رعية وأمهات املؤمنني 
ورص الصفوف والتالحم بني فئات املجتمع في وجه 

العابثني من الطاعنني في عقيدة أهل اإلسالم.
وبني د.املطيري ان الشعب الكويتي شعب جبل على 
احلرية والصدع باحلق وان الدستور الكويتي جاء 
كافال ومعززا للحريات العامة ومنها حرية التجمعات 
وحرية التعبير عن الرأي من خالل الندوات وغيرها 

من وسائل التعبير السلمي. وش����دد د.املطيري في تصريحه على ان 
احلركة الس����لفية ترفض رفضا قاطعا سياس����ة تكميم األفواه وإلغاء 

الندوات فهي ال تتناسب وأجواء احلرية العامة فنحن 
في كويت الدستور والقانون ولسنا في دولة قمعية، 
كما اننا في احلركة السلفية متمسكون بحقنا القانوني 
والدستوري الذي يكفل لنا إقامة الندوة دون تدخل 

من احد.
وقال د.املطيري: اننا نستغرب من تأخر احلكومة 
في حسم ملف الزنديق الطاعن في أم املؤمنني رضي 
اهلل عنها، ولذلك فإن الندوة قائمة ما لم يتخذ مجلس 
الوزراء خطوات عملية وحاسمة في معاقبة املسيء 
لعرض النبي ژ، حينها فقط لن تقام الندوة وسنوجه 
رسالة شكر للحكومة وللشعب الكويتي الكرمي الذي 
انتصر لدينه ودافع عن أم املؤمنني الطاهرة املطهرة 
املصونة عائش����ة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل 

عنها وعن أبيها.
وخت����م د.املطيري تصريحه بدع����وة جميع أهل 
الكويت حلضور الندوة مساء يوم االثنني والتعبير عن رأيهم وحشد 

الرأي العام انتصارا للنبي الكرمي ژ.

سيمثل أمام »أمن األحمدي« صباح اليوم لبحث موضوع الندوة

»التنمية واإلصالح« تقيم ندوة الثالثاء 
»الشعبي«:الحكومة آخر من يتحدث عن تطبيق القانون

على الرغم م���ن قيام »الداخلية« مبنع 
اقامة ندوة اجلهراء مساء أمس األول والتي 
كانت مقررة لتناول موضوع ياسر احلبيب 
والوحدة الوطنية أعلن���ت كتلة التنمية 
واإلصالح عزمها إقامة ندوة بعنوان »عذرا 
أم املؤمن���ني« بعد غد الثالث���اء املقبل في 
دي����وان النائب د.وليد الطبطبائي مبنطقة 

كيف�����ان.
وكان النائب د.فيصل املسل�����م الناطق 
الرسمي باسم كتلة التنم�ي�����ة واإلصالح 
قد أك���د ان تباط���ؤ احلكوم������ة باتخاذ 
موقف صارم يتناسب مع احتفال املجرم 
الهارب ياسر احلبيب بوفاة أم املؤمنني أمر 
تتحمل مس���ؤوليته حكومة احملاصصات 
والتحالف����ات اخلاصة على حساب الوطن 

وأمن����ه.
وأض���اف قائال: عجب���ا حلكومة متنع 

الندوات التي تقام وفقا للقانون حتت ذريعة 
توجيهات مجلس الوزراء وحتمي فضائيات 
الفتنة واجلهل التي تضرب البلد ووحدته 
والشعب وكرامته يوميا، وأعجب من ذلك 
املدافعني عن احلريات وسيادة  س���كوت 

القانون.
وأكد زميله النائب د.جمعان احلربش ان 
احلكومة غير مؤهلة للحفاظ على الوحدة 
الوطنية، فبينما متنع ندوة اليوم تسمح 
بضرب الوحدة الوطنية ملدة س���نتني في 

اإلعالم الفاسد.
ووجه احلربش حديثه الى رئيس الوزراء 
»أسأل رئيس الوزراء: أين جلنة الوحدة 
الوطني���ة التي وعدت ان تعلن بعد العني 

واملغيبة منذ 6 أشهر؟«. 
وقال زميله فالح الصواغ ان احلكومة 
تتخب���ط باجراءاتها املخالفة للدس���تور، 

وزاد »نس���تغرب هذا األسلوب بالتعامل 
مع اجلمهور املستنفر انتصارا ألم املؤمنني 
رضي اهلل عنها دفاعا عن عرض الرسول 
ژ مما قاله املجرم الفاس���ق بشهادة أهل 

الكويت جميعا«.
من جهته، أكدت كتلة العمل الش���عبي 
التزامه���ا بالوحدة الوطنية »قوال وفعال« 
مؤكدة ان قانون التجمعات »سيئ الذكر« 

سقط في محراب العدالة. 
وأبدت الكتلة أسفها ملنظر القوات اخلاصة 
وهي تدخل محافظة اجلهراء حتت ذريعة 
تطبيق القانون، مشيرة الى ان آخر طرف 
بإمكانه التحدث عن القانون وتطبيقه هو 

احلكومة. 
وأكدت الكتلة على حق أي مواطن اقامة 
ندوة دون تدخل السلطات وذلك وفقا ملا 

نص عليه الدستور.

بعد منع »الداخلية« إقامة ندوة الجهراء مساء أمس األول

البذالي: البعض لديهم أجندات خارجية 
عليهم تطبيقها خارج الكويت

حمد العنزي
أكد الناشط السياسي مبارك البذالي ضرورة 
احملافظة على أمن البالد وسالمتها، مبينا ان أمن 
الكويت خط أحمر ال ينبغي جتاوزه، الفتا الى 
ان ما يحدث من فنت داخلية من شأنها ان تضر 
مبصالح البلد ومقدراته. وشدد البذالي كذلك 
على ضرورة االنصياع للضوابط واإلجراءات 

احلكومية للمحافظة على أمن بلدنا.
حديث البذالي جاء خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مساء أمس في منزله حيث وصف 
ما يدور في البلد حاليا بالفتنة والواجب على 
العقالء من اجلميع العمل على إطفائها وجتنب 
كل ما من ش���أنه تأجيج األمور الى األس���وأ، 
وأضاف البذالي: يجب علينا جميعا تطبيق 
حديث »املسلم أخو املسلم« فيما بيننا، فكل 
املسلم على املسلم حرام ماله ودمه وعرضه، 
كما ان املسلم من سلم الناس من لسانه ويده. 
وأوضح البذالي قائال ان البعض لديه أجندة 
خارجية ونقول لهم اذا أردمت تطبيقها فعليكم 
تنفيذها خارج الكويت وضرب األمثلة على 
االنفالت األمني واملشكالت التي تسببت فيها 

الف���نت في اجلارة الع���راق وغيره من الدول، 
وللذي���ن تعرضوا باإلس���اءة إلى أم املؤمنني 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها نقول: راجعوا 
أنفس���كم وال تس���بوا، مبينا ان الرسول ژ 
عندم���ا أتاه عكرمة بن أب���ي جهل قال له »ال 

تسبوا األموات«.
فنحن أمنا عائشة رضي اهلل عنها ال نريد 
ان تكون هناك فتنة طائفية فالدول جميعها 
لديه���ا طوائف ومذاهب ع���دة ونحن نعيش 
متفقني على أن اإلسالم ديننا ومحمد ژ نبينا 

واإلسالم دين التسامح مع اجلميع.
وحول قضي���ة مطالبة البعض بس���حب 
اجلنس���ية من املدع���و ياس���ر احلبيب، قال 
البذالي: البد من إحض���اره ومحاكمته داخل 
الكوي���ت ألن بعض املؤيدين له س���يقومون 
بب���ث أفكاره من اخل���ارج اذا لم تتخذ بحقه 

اإلجراءات املناسبة.
وحول انعقاد الندوات أكد البذالي ان البعض 
غرضه منها التكسب االنتخابي فقط، وعّبر عن 
رضاه وتأييده لإلجراءات احلكومية املتبعة 

لوأد الفتنة.

عّبر عن تأييده لإلجراءات الحكومية لوأد الفتنة

مؤسسة حكومية تمنع الحديث الطائفي في أروقتها
عادل الشنان

انسجاما مع توجيهات مجلس الوزراء قامت إحدى 
مؤسس��ات الدولة احلكومية بإصدار تعميم ش��فوي 
صدر عن مديرها الى جميع مديري األقس��ام والذين 
بدوره��م قاموا بنقل��ه الى جميع موظفي املؤسس��ة 
يقضي مبنع التطرق الى النقاش��ات الطائفية بشكل 
عام وخصوصا احلديث املعني بقضية ياسر احلبيب 
التي شغلت الساحة احمللية مبختلف اطياف املجتمع 
الكويتي، وذك��ر مصدر مطلع ان هذا التعميم كان له 

س��بب آخر وهو ان بعض املوظفني الوافدين في هذه 
املؤسسة مت�����ادوا في احلديث حول هذه القضية، 
مؤك��دا ان ه�����ذا التعميم كان ل��ه األثر البالغ في 
احلد من مث������ل ه��ذه التصرفات من قبل بعض 
املوظفني، والت�����ي تس��يء لسمعة الكويت داخليا 
وخارجيا باالضافة الى اطفاء نوع من االلتزام بالعمل 
واحل���رص على أال يكون مكان العمل بهذه املؤسسة 
مقرا لالطروح��ات الطائفية والفنت البغيضة التي من 

شأنها هدم املجتمع الكويتي.

فيصل الطويح

مؤتمر 11/11: تعامل الحكومة مع قضية الحبيب مؤسف 
ونزول اآلليات العسكرية للجهراء أمر يندى له الجبين

حبيبة رسول اهلل ژ الذي مات 
في حضنه����ا ودفن في بيتها.. لو 
قامت احلكومة منذ البداية بدورها 
احلقيقي في حفظ االمن ومتابعة 
الهاربني من العدالة ولم جتامل في 
تطبيق القانون اي فئة او طائفة 
او قبيلة ملا وصلت االمور الى ما 

وصلت اليه اليوم.
تغافلت احلكومة عن امر ياسر 
احلبيب لضلوعها الواضح والذي 
ال يخفى على احد في إدخاله في 
كشوفات العفو االميري ولكن يأبى 
اهلل اال ان يفضحه����ا.. ويأتي هذا 
الذي سمحت له احلكومة باخلروج 
من السجن بعفو اميري.. والذي 
يخرج ايضا م����ن الكويت بجواز 
سفر مزور او رمبا اصلي والطامة 
انه خرج من الكويت بجواز عراقي 
ومن العراق الى ايران ومن ايران 
الى لندن، وكل ه����ذه التجاوزات 
طيلة سنوات ولم تتحرك احلكومة 
بأجهزتها املعنية حتى اتى اليوم 
الذي قام فيه ياسر احلبيب بالطعن 

في عقيدة اهل السنة .
النهاية نس����جل شكرنا  وفي 
للنائب عدن����ان عبدالصمد على 
موقفه املشرف الذي اثلج صدور 
اهل الكويت.. ودل على اننا وحدة 
واحدة وجسد واحد.. وكذلك نشكر 
البيان الذي صدر عن مائة أكادميي 
شيعي كويتي نثمن لهم اصدارهم 
لهذا البي����ان الذي ي����دل على ان 
وحدتنا خط احمر ال ميكن جتاوزه 
او العبث به، وغيرهم من اخواننا 
الشيعة الذين وقفوا ضد ما يقوم 
به ياسر احلبيب وغيره من شق 
وحدة الصف الكويتي فشكرا لكم 
يا من سارعتم لردم هذه احلفرة 
التي اراد ياسر احلبيب ان يحفرها 
تفريقا وطغيانا بني ابناء الشعب 

الكويتي الواحد املتالحم.

بالوحدة الوطنية، شيعيا او سنيا، 
كلنا ابناء هذا الوطن، وقمنا معا 
ببنائه، ونحن ض����د اي مزايدات 
او ضرب في الوح����دة الوطنية، 
اال يأخذ  الكويتي املخلص  وعلى 
اوامره من اخلارج. كما اتهم املطوع 
احد الن����واب باي����واء الهارب في 
بيته وتس����هيل خروجه من منفذ 
التعسف  ان  الى  العبدلي. واشار 
في هذا امللف م����ن قبل احلكومة 
سيجعل الشعب يعاند ويقيم كل 
يوم ندوة، فحق التعبير عن الرأي 
الدستور وال يستطيع احد  كفله 
ان مينعه او يصادره. وتساءل: ما 

اللذين  خلفية اجلواز واجلنسية 
عرضا على الفضائيات؟ ومن الذي 
اوصلهما لله����ارب؟ مطالبا وزير 
االعالم بان يحافظ على الوحدة واال 
يسمح بضرب الوحدة الوطنية عن 
طريق بعض وسائل االعالم، مؤكدا 
ان النواب تركوا موقعهم االصلي 
وخرجوا الى الشارع وكان عليهم 
العمل على حفظ الوحدة الوطنية 
وحفظ القوانني. واضاف: نرفض 
سحب اجلنسية، فاجلنسية والء 
وانتماء للوطن، وعلى القضاء ان 
يحاكم من يخرج عن والئه محاكمة 

عادلة.
من جهت����ه، قال رئيس املكتب 
االعالمي لقوى 11/11 بس����ام الفهد 
اننا ال نستغرب تعاطي احلكومة 
به����ذه الطريق����ة مع ازمة ياس����ر 
احلبيب ألننا تعودنا على حكومة 
ردود االفعال كل هذه الس����نوات 
واليوم جتتمع احلكومة حلل ازمة 
تكاد تدم����ر الكويت وتعصف بنا 
جميعا ككويتيني س����نة وشيعة، 
نقول للحكومة »تو الناس« بعد 
ان طف����ح كيل الش����عب الكويتي 
من شتم هذا اخلاسر ألم املؤمنني 
عائش����ة الصديقة بنت الصديق، 
الطاهرة املطه����رة من اهلل تعالى 

تطبيل سياسي.
واضاف: نحن ال نقبل ان يقوم 
النواب بحروب وال نقبل بتأجيج 
االزم����ة بهذا الش����كل، وكان على 
احلكومة التعام����ل مع هذا امللف 
بجدية والعمل على اال تفلت االمور 

بهذا الشكل.
واستغرب العبيسان ان يكون 
احلل في سحب اجلنسية فالوالء 
للوط����ن اوال وعل����ى املخطئ ان 
يحاسب على خطئه امام القضاء 
العادل، مشيدا برجال الدين الشيعة 
ملواقفهم املشرفة الرافضة ضد ما 
صرح به ذل����ك الهارب، مؤكدا ان 
سيدنا محمد ژ خط احمر، كما ان 

الوحدة الوطنية خط احمر.
من جانب����ه، قال عضو املكتب 
السياس����ي فيص����ل الطويح ان 
التحرك االمني ف����ي اجلهراء امر 
مؤسف ومحزن ويندى له اجلبني، 
والداخلية »جت تكحلها عمتها«، 
النها املتس����بب فيما حدث، ومن 
املؤسف نزول املدرعات وتسكير 
اجلهراء، فما ذنب اهالي اجلهراء، 

وما ذنب من كان لديه عرس.
واتهم الداخلية بانها ال حتترم 
القانون واس����اءت اس����تخدامه، 
واض����اف: نحن نرفض املس����اس 

عادل الشنان
انتق����د ع����دد م����ن النش����طاء 
السياس����يني تعاطي احلكومة مع 
قضية ياسر احلبيب مؤكدين انها 
تتعامل معها م����ن منطلق ردود 
االفعال، حتى مع االزمات التي تكاد 
تعصف باملواطنني سنة وشيعة.

وفي املؤمت����ر الصحافي الذي 
نظمته قوى 11/11 عن ملفي الرياضة 
والوحدة الوطنية، عبر املتحدثون 
عن استنكارهم للتحرك اآلني الذي 
حدث في منطقة اجلهراء ملنع ندوة 
الشليمي، مشيرين الى ان احلكومة 
ال تتعامل بحياد مع جميع التيارات 
والتوجهات، وفي الوقت ذاته اشاروا 
الى ان امر سحب اجلنسية من ياسر 
ليس حال للمشكلة وامنا يجب ان 
يوكل االمر الى القضاء التخاذ ما 

يراه مناسبا:
حت����دث ف����ي البداي����ة رئيس 
املكت����ب السياس����ي لق����وى 11/11 
مطلق العبيسان حيث قال: ان منع 
الندوة التي كان مقررا اقامتها اول 
من امس في اجلهراء هو مش����هد 
تراجيدي يذكرنا مبدرعات رجال 
االمن في اواخر الثمانينيات حني 
كان الدستور معلقا، ومن املؤسف 
حدوث هذا في دولة حتكمها القوانني 

والدستور.
وانتقد املوقف احلكومي قائال: 
ان احلكومة هي سبب ما حدث ولو 
كانت قامت بواجبها ما حدث مثل 
هذا املوضوع، وتساءل ملاذا يسمح 
باقامة ن����دوات في اماكن في حني 

يتم منعها في اجلهراء.
كما انتقد العبيسان مواقف 
النواب الذين يؤججون الشارع وال 
يفعلون شيئا في جلان املجلس، 
واصفا ما يفعله بعض النواب 
بأنه تسويق سياسي رخيص، 
واداؤهم مؤسف وضعيف ومجرد 

المتحدثون فيه أكدوا أن سحب الجنسية ليس حاًل وإنما يجب وضع األمر بيد القضاء

د.بدر املطيري
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