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لال�شتف�شار هاتف:

مطلوب ل�شركة كربى

الكويتيني جبلوا على التآلف بني 
الطوائ����ف كافة. ودعا العمير الي 
تفويت الفرصة على كل من يريد 
العب����ث بامن البل����د، او يتطاول 
على ثوابت العقيدة وصيغ بيان 
مشترك اتفق عليه النواب الذين 
حضروا االجتماع. وكشف العمير 
عن طروحات نيابية اليجاد صيغة 
متنع تكرار ما حدث جرى تداولها 
في اجتماع امس، لكنها لم تتبلور 
حتى هذه اللحظة،  »ولكن اجتماعنا 
بني على ركيزة االشادة باالجراءات 
الى  احلكومية ودع����وة املجتمع 
الفرصة عل����ى مثيري  تفوي����ت 
الفتن����ة، وعموما نح����ن راضون 
عن االجراءات التي اتخذت ونحن 
نراها كافية خصوصا في جزئية 
ان هناك مالحقة حكومية للهارب 

ياسر احلبيب«.
النمالن  النائب س����الم  وثمن 
االجراءات احلكومية التي اتخذها 
ال����وزراء باإلنابة  رئيس مجلس 
الشيخ جابر املبارك وذلك ملواجهة 
التطورات املتعلقة بتطاول املدعو 
أم املؤمنني  ياس����ر احلبيب على 
وسحب جنسيته وذلك حملاولته 
بث الفتنة والش����قاق ب����ني أبناء 
املجتمع الكويتي وإثارة النعرات 
الطائفية البغيضة وبذلك مت احتواء 
تلك التطورات واخماد الفتنة التي 
حاول البعض افتعالها جراء تصرف 
عبثي خبيث أدانه ورفضه جميع 
الكويتيني. وقال النمالن في تصريح 
صحافي: انه ال يشرفنا ان يكون 
املدعو ياس����ر كويتيا بعد ان أثار 
فتنة كادت تعصف بالكويت مطالبا 
احلكومة بع����دم التوقف عند هذا 
احل����د، واملبادرة الى اصالح ملف 
الوحدة الوطني����ة التي تهتز من 

أطراف حاقدة وحاسدة.

جميع الطوائف.

إشادة بإجراءات الحكومة

من جانبه ب����ني النائب د.علي 
العمي����ر ان النواب ال����� 11 الذين 
اجتمعوا امس ف����ي مكتب محمد 
هايف املطيري اشادوا باالجراءات 
احلكومية التي اتخذت بحق ياسر 
احلبيب وان كانت متأخرة نوعا 
العمي����ري في تصريح  ما. وقال 
الكويتي  الش����ب  ان  للصحافيني 
بات مطالبا بتجاوز ما حدث، والبد 
م����ن رص الصفوف خصوصا ان 

الصحابة وامهات املؤمنني وعلى 
ثوابت األمة وباتفاق الكويت سنة 

وشيعة.
موضحا ان املجتمعني طالبوا 
مبتابعة هذا امللف حتى ال يخرج 
الينا ياس����ر آخ����ر يفتت املجتمع 
الوطنية، منوها  ويفتت وحدتنا 
الى صدور بيان عن املجتمعني يحث 
على متاسك اجلبهة الداخلية وعدم 
تغذية هذا الطرح الطائفي في العالم 
االس����المي اجمع وليس فقط في 
الكويت داعيا الشعب الى التماسك 
واحملافظة على مصلحة البلد من 

التي مضى عليها اكثر من شهر.
وقال الصواغ: اشدنا باجراءات 
احلكوم����ة التي اتخذت بس����حب 
اجلنسية من املجرم – وفق قوله 
– ياسر احلبيب مضيفا ان االجتماع 
كان هدفه البحث عن السبل التي 
ميكن اتخاذها وس����لكها لتماسك 
الداخلية، مش����يدا بقرار  اجلبهة 
رئيس الوزراء باالنابة الشيخ جابر 
املبارك على قرار سحب اجلنسية. 
واضاف ان العبرة في النهاية، مبينا 
ان الشعب الكويتي قاطبة اتفق على 
ادانة ياسر احلبيب الذي جترأ على 

وكيفية هروبه من الس����جن ومن 
ساعده على ذلك.

وش����دد الطبطبائ����ي على ان 
الكويت س����نة وش����يعة أحباب، 
واننا سنواصل تعايشنا وفق ما 
اآلباء  جبلنا عليه وورثن����اه من 

واألجداد.

حفاظًا على الكويت

م����ن جهته ق����ال النائب فالح 
الصواغ ان اجتماع اليوم )أمس( 
كان حفاظا على الكويت ومتاسك 
اجلبهة الداخلية ولتدارس املشكلة 

اجتمع 11 نائبا في مكتب النائب 
محمد هايف في مجلس األمة أمس 
ملناقشة االجراءات احلكومية التي 
اتخذت بحق املدعو ياسر احلبيب 
ج����راء تطاوله عل����ى أم املؤمنني 

السيدة عائشة رضي اهلل عنها.
وقد أص����در النواب ال� 11 بيانا 
قدروا في����ه اج����راءات احلكومة 
املتمثلة في سحب جنسية احلبيب 
وان تأخرت كثيرا، موضحني انهم 
سيقومون مبتابعة ملفات أخرى 
تتعلق باملدعو ياسر احلبيب منها 
قضية هروبه من السجن ومصادر 
متويل����ه ومواقع����ه االلكترونية 
ومن شركاؤه في تأسيس هيئته 
التكفيرية وذلك من خالل األسئلة 
وجل����ان التحقي����ق واالقتراحات 

بقوانني.
انتهاء االجتماع أش����اد  وبعد 
النائ����ب د.وليد الطبطبائي بقرار 
مجلس الوزراء اخلاص بس����حب 
جنسية ياسر احلبيب، مؤكدا ان 
هذا القرار لم يك����ن مرضيا فقط 
الكويتي بل كان مرضيا  للشارع 

أيضا للدول االسالمية.
الطبطبائي في تصريح  وقال 
عق����ب االجتم����اع ال����ذي عقد في 
مكتب النائ����ب محمد هايف امس 
ان االجتماع جاء امتدادا لالجتماع 
الس����ابق الذي قررنا فيه تعليق 
الندوات، وبشفافية قرار مجلس 
الوزراء ال����ذي اقتنعت به الدول 
االس����المية، مؤكدا ان قرار سحب 
اجلنسية قرار صحيح، رغم عتبنا 
على احلكومة لتأخرها وترددها 

في اصداره.
وأضاف الطبطبائي ان املوضوع 
لم ينته لدى الن����واب املجتمعني 
عند سحب اجلنسية، حيث يجب 
كشف مصادر متويل هذا الهارب، 

اعتبروا إجراء الحكومة بسحب جنسيته مقدرًا وإن جاء متأخرًا جدًا

11 نائبًا: أسئلة ولجنة تحقيق برلمانية واقتراحات بقوانين لمعرفة
هروب الحبيب من السجن وَمْن شركاؤه ومصادر تمويله ومواقعه اإللكترونية

خالد العدوة

عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي لدى وصولهما تركيا

)متين غوزال(مبارك الوعالن ود.ضيف اهلل أبورمية ود.علي العمير في مكتب هايفمحمد هايف وشعيب املويزري أثناء االجتماعد.فيصل املسلم وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي خالل االجتماع

»ثوابت األمة« يشيد
بقرار سحب جنسية الحبيب

اصدر جتمع ثوابت األمة بيانا جاء فيه: يشيد جتمع 
ثوابت األمة بالقرار احلكومي بسحب جنسية »الزنديق« 
ياس���ر احلبيب ويدعو الستكمال جميع االجراءات التي 
تقضي على فتنته مع تقصي من يدعمه في الداخل ومن 
يؤازره في اخلارج ممن يحمل اجلنسية الكويتية سائلني 
اهلل عز وجل ان يعز االس���الم واملسلمني ويرد كيد كل 

متربص ويحفظ الكويت وشعبها من كل فتنة وشر.

إجراء الحكومة مقدر جداً وإن تأخر كثيراً
اص��در النواب املجتمعون ف��ي مكتب النائب محم��د هايف بيانا 
حول االجراءات احلكومية االخيرة جتاه  فتنة املدعو ياس��ر احلبيب 
مؤس��س هيئة خ��دام املهدي حمل عن��وان )فاهلل خي��ر حافظا وهو 
ارح��م الراحمني( جاء فيه: رغم حتفظنا املعلن على منع احلكومة غير 
الدستوري للندوات وما مثله ذلك من تعد على احلريات العامة ونقدنا 
ب��طء احلكومة وتراخيها في مواجه��ة فتنة املجرم الهارب فإننا نعلن 
تقديرن��ا لالج��راءات احلازمة الصادرة به��ذا اخلصوص من مجلس 

الوزراء بجلسته املنعقدة في 20 سبتمبر 2010.
واوضح النواب ان مطالبتنا للحكومة بسحب جنسية املجرم كانت 
ملخالفته قانون اجلنسية اذ بطعنه في امهات املؤمنني والصحابة يكون 
قد طعن في االس��الم واملس��لمني، وبانتماء املجرم الى هيئة متطرفة 
دأبت عل��ى اثارة الفنت فان��ه يعمل على تقويض النظ��ام االجتماعي 
بالكويت، وبتكفير اله��ارب للكويت واهلها وحكامها والدعوة لزوالها 
وضمه��ا لدولة طائفية يعمل على انش��ائها يكون ق��د ارتكب جرمية 
اخليانة العظمى لذا فإن س��حب جنسية اخلبيث اجراء حكومي مقدر 

جدا وان تأخر كثيرا.
ويؤم��ن النواب بأن امن البلد يحتم على جميع الس��لطات متابعة 
ملفات اخرى مس��تحقة في هذا الش��أن كتهريب املجرم من السجن 
والكويت، ومعرفة من شركاؤه في تأسيس هيئته التكفيرية، ومصادر 
متويله، ومواقعه االلكترونية التي بقيت مفتوحة لس��نوات وغيرها، 
وهو ما سيتابعه النواب بجميع االدوات الدستورية االخرى من اسئلة 

وجلن��ة حتقيق برملانية واقتراحات بقانون الننا على يقني بأن املجرم 
وم��ن يقف وراءه لن تتوقف مخططاته��م التدميرية للكويت عند هذا 

احلد.
واكد النواب انه رغم رفض الس��نة والشيعة افعال املجرم الهارب 
ياس��ر احلبيب والتبرؤ منها فإنهم يسجلون استغرابهم من الضجة 
املفتعلة التي حرصت قلة على تس��عير نارها بتصريحات استفزازية 
غير مس��ؤولة ما كان ينبغ��ي لها ان تصدر ابتداء م��ن قائليها او ان 

تعطى اي اهمية من اآلخرين وبالذات احلكومة.
ختام��ا: في ه��ذا الوقت التي نحمد فيه املول��ى عز وجل على منه 
وفضل��ه، ندعو جمي��ع الكويتيني الى رص الصف��وف ومواجهة اهل 
الفنت واالجندات اخلارجية فالكويت واهلها يس��عهم ما وس��ع آباءهم 
واجدادهم وتاريخها حافل بالتعايش الس��لمي بني الس��نة والشيعة، 
ويبقى ان حفظ الكويت واجب ش��رعي ووطني يس��توجب منا بذل 

الغالي والنفيس.
اللهم احفظ الكويت واهلها وحكامها وألف بينهم واجمع شملهم.. 

اللهم آمني.
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.

وقد اصدر البيان النواب خالد السلطان، وفيصل املسلم، ومحمد 
املطيري، ود.وليد الطبطبائ��ي، ود.جمعان احلربش، وفالح الصواغ، 
ود.ضي��ف اهلل أبورمي��ة، ود.علي العمير، ومبارك الوعالن، وس��الم 

النمالن، وشعيب املويزري.

وجه النائب خالد العدوة سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود قال فيه: 
نظرا ملا تعانيه بعض مدارس الكويت من كثافة طالبية 
عالية في الفصل الواحد خاصة في مدارس محافظتي 
مبارك الكبير واالحمدي، وما نتج عن تلك الزيادة 
مشاكل عديدة وشكاوى اخرى من قبل ادارات املدارس 
وأولياء االمور، لذا يرجى تزويدي باآلتي: ما الكثافة 
الطالبية املعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم 
العالي في فصول املدارس احلكومية جلميع مراحل 
التعليم من االبتدائي الى الثانوي جلميع احملافظات 
لسنة 2010؟ وخاصة مدارس محافظتي مبارك الكبير 
واالحمدي، وهل تختل����ف تلك الكثافة من محافظة 
ألخرى، وما اسباب ذلك االختالف ان كانت االجابة 
بنعم؟ وما اعداد الطلب����ة الوافدين والكويتيني في 

جميع املراحل الدراسية احلكومية من االبتدائي الى 
الثانوي في جميع املدارس جلميع محافظات الكويت، 
ونسبة كل منهما للعام الدراسي 2010/2009؟ وهل 
هن����اك احصائية لدى وزارة التربية والتعليم تفيد 
بالتكاليف املادية التي تنفقها الوزارة على الطالب 
الواحد خالل العام الدراسي لكل مرحلة من مراحل 
التعليم احلكومي من االبتدائي الى الثانوي؟ ان كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك االحصائية مبينا 
فيها تكاليف كل مرحلة على حدة؟ وهل يوجد لدى 
وزارة التربية توجه مبنح موظفي هيئات التدريس 
الوافدين والعاملني في التربية والتعليم بدال ماليا 
عوضا عن الس����ماح البنائه����م بااللتحاق باملدارس 
احلكومي����ة بناء على دراس����ة مت اعدادها لتخفيف 

الكثافة الطالبية للمدارس احلكومية؟ 

سأل عن توجه لمنح المدرسين والعاملين بدالً مادياً

 العدوة: ما الكثافة الطالبية في المدارس الحكومية؟

وفد برلماني يشارك في ندوة إعداد الموازنات العامة في تركيا

الدين إحسان أوغلو أعمال  أكمل 
الندوة مبشاركة األمني العام الحتاد 
برملانات الدول اإلسالمية محمود 
قليج ورئيس البرملان التركي محمد 

علي شاهني.

مناذج من االحتاد األوروبي الذي 
سيشارك مبمثلني للبرملان األوروبي 
ون���واب في برملانات دول أعضاء 
في االحتاد. ومن املتوقع ان يفتتح 
األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 

اإلس���المي البالغ عددها 57 دولة 
إسالمية. وتختص الندوة بعرض 
اخلطوات العلمية إلعداد املوازنات 
العامة وكيفية مراقبتها الى جانب 
عرض جتارب الدول األعضاء مع 

وصل وفد م���ن مجلس األمة 
الى تركي���ا الليلة قب���ل املاضية 
للمشاركة في ندوة الحتاد برملانات 
الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، ومن املقرر ان تبدأ أعمالها 
غدا اخلميس. ويضم الوفد النائبني 
عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي 
اللذين سيشاركان في الندوة التي 
املوازنات  إعداد  تتناول موضوع 
العامة وجتارب الدول اإلسالمية 
في هذا اإلط���ار وكذلك مناذج من 
دول االحتاد األوروبي. ومن املقرر 
ان يتوج���ه الوفد الذي يترأس���ه 
النائب عدنان عبدالصمد الى مدينة 
»افيون« غربي تركيا حلضور أعمال 
الن���دوة التي تعقد في الفترة من 
ال� 23 وحتى ال� 25 من س���بتمبر 
احلالي. وتأتي مشاركة الوفد بناء 
على دعوة تلقاه���ا مجلس األمة 
من األمانة العامة الحتاد برملانات 
الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 


