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اعلن النائب سعدون حماد عن انضمامه وتوقيعه 
على القائمة النيابية القتراح تش���كيل جلنة حتقيق 

برملانية في واقعة الضابطني بوزارة الداخلية.
واكد حماد ان الهدف من االقتراح هو اس���تجالء 
احلقيقة والوقوف على مالبسات الواقعة، مشيرا الى 
انه من الضروري مبكان تطبيق مبدأ الثواب ملن أحسن 
وأجاد في عمله والعقاب ملن اساء او قصر في الواجب 
املناط به. ورفض حماد في تصريح صحافي اعتبار 
مثل هذا االجراء فيه اساءة او اضرار بالكوادر الوطنية 
بوزارة الداخلية والتي تستحق كل التقدير والثناء على 
جهودها لضبط االمن واالستقرار في البالد وتطبيق 
القانون على املخالفني، مش���يدا بنجاحها في مهامها 
رغم وجود بعض املالحظات التي ينبغي معاجلتها 
ب���ني احلني واآلخر، وهذا هو حال كل القطاعات فمن 

يعمل البد ان يواجه صعوبات وحتديات بني الفينة واألخرى. ووصف حماد القطاع األمني 
بأنه من القطاعات النش���طة في البالد بدليل حجم القضايا التي يتم التصدي لها وتنش���ر 
في الصحف احمللية يوميا، وهو دليل على حيوية الكوادر الوطنية، ولكن في الوقت ذاته 
البد من حتفيز املجتهدين وعقاب املقصرين واملخالفني، فاالدوات الدس���تورية وجدت من 
اجل التصحيح والعالج واس���تجالء احلقائق ليأخذ كل مخطئ عقابه وكل محسن حقه من 
األجر واالش���ادة. من جانبه طالب النائب محمد املطير مبكافأة ضابطي مخفر سلوى على 

تأديتهما لواجبهما على اكمل وجه بدال من معاقبتهما 
على خلفية تطبيقهما للقانون واحملافظة على تقاليد 
املجتمع والثوابت االسالمية متسائال: كيف يتسنى 
لرجال األمن احملافظة على النظام في البالد وهم اول 
الناس عرضة للعقاب ان طبقوا القانون. وقال املطير ان 
حادثة سجن الضابطني على خلفية ضبطهما لشخصني 
يقومان بفعل فاضح يثير عالمات اس���تفهام كبيرة 
كما ان رد وزارة الداخلية ان سبب عقوبتهما النهما 
كانا في دورية واحدة وهو أمر غير مقبول ويخالف 
املنطق. وزاد املطير ان ه���ذه احلادثة لن متر مرور 
الكرام وسنتصدى لها في مجلس االمة بكل حزم فما 
حصل ميثل تعديا صارخا على القانون وعلى هيبة 
رجال االمن خصوص���ا وان املتهمة بالفعل الفاضح 
نفذت تهديدها ووعيدها بسجن الضابطني. واوضح 
املطير: لالس���ف ان هناك من يسعى جاهدا الى تدمير روح املسؤولية وروح القانون لدى 
رجال االمن الشباب حتى ينخر الفساد االخالقي في املجتمع. ان املراد من سجن الضابطني 
هو رسالة احباط للضباط الش���باب في ان تطبيقهم للقانون قد يجرهم للسجن ورسالة 
حتذير في عدم مخالفة اوامر مرؤوسيهم حتى لو كانت على حساب املصلحة العامة وقيم 
املجتم���ع وثوابت الدين. وختم املطير تصريحه بالقول س���نعيد االعتبار للضابطني على 

تطبيقهم للقانون بقوة القانون وحتت قاعة عبداهلل السالم.

نسعى لتأكيد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

أكد التوجه النيابي نحو إقرار قانون شراء فوائد القروض

حماد: انضممت لقائمة الموقعين على طلب 
التحقيق في واقعة الضابطين لمعرفة الحقيقة

أبورمية: تصريحات وزير المالية دليل على فشل صندوق المعسرين
أع����رب النائب د.ضي����ف اهلل أبورمية عن 
استيائه من تضارب تصاريح وزير املالية بشأن 
صندوق املعسرين فتارة يصرح باعترافه من 
خالل جريدة »السياسة« الصادرة يوم األحد 
2010/9/26 بأن اإلقبال على املعسرين ضعيف 
وان هذا الضعف ال يعني الفشل، وتارة أخرى 
ينفي كالمه عبر تصريحاته الصحافية ويقول 
اإلقبال جيد وانه بلغ في األسبوع األول 3 آالف 
معسر مدين.وقال أبورمية ان الوزير الشمالي 
بتحديده عدد املتقدمني ب� 3 آالف قد أعطى عذرا 
أقبح من ذنب ويتباهى بتسجيل 3 آالف مواطن 
معسر من أصل 70 ألف مواطن مطلوب إلقاء 
القبض عليه، ويا وزير املالية يا من يفترض انك 
تعرف لغة احلسابات جيدا، كم نسبة املتقدمني 

من عدد السبعني ألف مواطن مدين مطلوب إلقاء 
القبض عليه؟ ولكن هذا التصريح منك ما هو إال 
دليل جديد على فشل صندوق املعسرين ومع 
هذا تكابر وتصر على ان صندوقك الفاشل قد 
جنح وقد قلت لك سابقا انك تريد التخلص من 
احللم الذي انقلب كابوسا بإجناح هذا الصندوق.
وأض����اف أبورمية ان الوزير الش����مالي مازال 
مس����تمرا بخداعه للمواطنني في سبيل إجناح 
صندوقه الفاش����ل ومازال يعيش حتت وطأة 
ضغط بعض التج����ار املتنفذين مالك البنوك 
املستفيدة من هذا الصندوق حتى متارس هذه 
البنوك هوايتها في ذبح املواطن من الوريد الى 
الوريد دون ان يلتفت وزير املالية وحكومته 
الى مصير املواطن البسيط في سبيل إرضاء 

هؤالء التجار املتنفذين.وقال أبورمية مختتما 
تصريحه لن نسمح للحكومة ووزير ماليتها بأن 
يوجها نواب األمة فيما يستطيعون فعله كما 
خرج علينا الوزير الشمالي بأنه يحق لنواب 
املجلس املطالبة بتعديل قانون الصندوق وانه 
ال توجد مناقشات بشأن هذه التعديالت وأنا 
أرد عليه وأقول له »األمر مو بكيفك وال بكيف 
حكومتك« فمن أنت حتى متلي توجيهاتك على 
نواب األمة وتعلمهم ما يستطيعون فعله من 
عدمه، وسنرد عليك باإلرادة الشعبية في جلسة 
إعادة التصويت على قانون شراء فوائد القروض 
وسيقر هذا القانون فنحن من يشرع ال أنت وال 
تتدخل في إجراءات السلطة التشريعية التي 

ستنسف قانون صندوقك الفاشل.

المطير: يجب مكافأة ضابطي مخفر س�لوى على تأدي�ة واجبهم بداًل من معاقبتهما

محمد املطير سعدون حماد

د.ضيف اهلل أبورمية

د.محمد احلويلة

صالح املال 

مبارك الوعالن

لم يعد مقبواًل التطاول على كل شيء باسم حرية الرأي والفكر

الوعالن: منع الكتب المسيئة للذات اإللهية 
والمروجة للرذيلة والعلمانية قرار صائب

الحويلة: نرفض عرض الكتب المس�يئة للدين 
والرسول ژ والصحابة وآل البيت في معرض الكتاب

أكد النائب مبارك الوعالن أن 
حرية الرأي والفكر والتعبير 
يج����ب أن تحت����رم الثواب����ت 
الدينية والمكتسبات السياسية 
واالجتم��اعي����ة والثق���افي����ة 

للمجتمعات.
 وأش����ار الى ان قرار لجنة 
الرقابة ب����وزارة اإلعالم بمنع 
بعض الكتب من المشاركة في 
معرض الكويت الدولي للكتاب، 
جاء بهدف منع هذه الكتب التي 
تحم����ل تطاوال عل����ى األديان 
وتعم����ل على إث����ارة النعرات 
العصبية بين الجماعات واألفراد 
والدول، مؤكدا ان لكل مجتمع 
خصوصياته ومعتقداته ويجب 
احترامها وال يحق ألي أحد أن 

يتطاول عليها.
وقال النائب مبارك الوعالن 
»نحن لسنا ضد الثقافة والفكر 
وال ندعو لإلطباق على اإلبداع 
الفكري، ولكننا في الوقت ذاته 
ال نقبل التطاول على األديان، 
ونشر اإلباحية واألفكار الشاذة 

بين األوساط المجتمعية«.
وأكد ان اي دعوة لدخول مثل 
هذه الكتب تعد دعوة وتحريض 
على تقويض األركان األساسية 
الت����ي يقوم عليه����ا مجتمعنا 
م����ن ثواب����ت الدي����ن والقيم 
االجتماعية والعادات السلوكية 
المتوافقة مع  واالجتماعي����ة 
الش����ريعة اإلس����المية، وهذه 
األمور هي ثوابت وال يختلف 

عليها اثنان.
وتابع الوعالن قائال: »لم يعد 
مقبوال التطاول على كل شيء 
تحت شعارات ومسميات حرية 
التعبير والفكر والثقافة، السيما 
ان الكتب التي منعت تحتوي 
على مس����اس بالذات اإللهية، 
الرس����ول ژ، واألنبي����اء  أو 
والصحابة أو فيها ما يثير الفتن 

الطائفية أو يخدش الحياء أو 
تلك التي تتضمن افتراءات على 
الكويت، فهي تعتبر كتبا غير 
قانونية ويحظر بيعها كما نص 
القان����ون والجميع  على ذلك 

يعرف ذلك«.
الوعالن  النائب  واستغرب 
البعض  الذي يس����لكه  النهج 
ومحاولة نش����ر صورة كاذبة 
وادع����اءات باطلة بأن الكويت 
ضد الثقافة وحرية الفكر، مؤكدا 
ان الكويت من أكثر الدول التي 
تشجع اإلبداع والثقافة والعلم 
في إطار ديني محترم، مشددا 
على ضرورة احترام قوانين 
ولوائح وفكر الدولة، فالكويت 
يدخلها سنويا عشرات اآلالف 
من الكتب السياسية والدينية 
والثقافية والعلمية بعد التأكد 
من ع����دم احتوائه����ا على ما 

يتعارض مع قوانين الدولة.

حملة 

من جانبه، استغرب مراقب 
مجلس األم����ة النائب د.محمد 
الحويلة من الحملة التي يشنها 
بع����ض األط����راف والتيارات 
بالمجتمع على موضوع منع 
بع����ض الكتب من العرض في 

الكويت للكتاب على  معرض 
الرغم من ان هذه الكتب فيها 
إساءة للذات اإللهية أو للرسول 
ژ أو آلل بيت����ه أو صحابته 
األجالء، كما ان بعضها يحتوي 
على إس����اءة للدولة أو يمس 
عالقته����ا مع الدول الش����قيقة 

والصديقة.
وأكد الحويلة الرفض القاطع 
لعرض أي كتب من هذا النوع 
داخل الكويت وأن موقفه هذا ال 
يعتبر تعديا على حرية الرأي 
والتعبير التي كفلها الدستور 
ألن هذه الكتب فيها بذور فتنة 
وإس����اءة لثوابتنا اإلسالمية 

وعالقتنا الخارجية.
وطال����ب الحويل����ة وزير 
اإلعالم والمسؤولين بالوزارة 
ب����أن يكون����وا عل������ى أهب��ة 
االس����ت��عداد ب����أال يس����محوا 
المس����يئة  الكتب  لمث��ل هذه 
لدينن����ا وقيمن��ا بالعرض في 
أي مناسبة ثقافية أو إعالمية، 
مش����يدا بالوقت ذاته بجهود 
أبنائنا العاملين بالرقابة لمنع 
هذه الفتن من الدخول مطالبا 
بزيادة مكافآتهم وتشجيعهم 
لما يقوم����ون به من دور بّناء 

يستحقون عليه التكريم.

اعتبر أنها تحولت الى وزارة للتحالف الوطني الديموقراطي

الحربش: وزيرة التربية يحكمها توجهان.. خدمة تيارها الفكري 
وعقد الصفقات السياسية للحفاظ على الكرسي الوزاري

المال جدد التأكيد على استجواب رئيس الوزراء حول 
الملف الرياضي ونفى وجود خالف في »العمل الوطني«

ج���دد النائ���ب صالح املال تأكي���ده على ان 
االس���تجواب مازال قائما وسيتم توجيهه الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في دور االنعقاد املقب���ل، على خلفية القضية 

الرياضية.
وقال املال في تصريح للصحافيني في مجلس 
األمة امس ان���ه ال يوجد اي خالف داخل كتلة 
العمل الوطني وان هناك اتفاقا بأن االستجواب 
قائ���م ألن الوضع مازال كما هو عليه، ولم يتم 
تنفيذ طلبات الكتلة، وانه سيتم توجيهه الى 
س���مو رئيس الوزراء باعتباره املسؤول األول 

عن هذا امللف.
وأض���اف املال: اننا سنس���عى ال���ى ان تتم 

مناقشة االس���تجواب في جلسة علنية، اما اذا 
متت مناقشته في جلسة سرية فسنحترم رأي 
األغلبية، وسنكشف احلقائق وحجم الفساد وهدر 
املال العام، وليس كما نش���ر في بعض وسائل 
اإلعالم بأنني سأكش���ف ما يدور في اجللس���ة 

السرية نفسها، فأنا أكثر من يحترم الالئحة.
وتوقع املال ان تعاد جتربة الدوائر اخلمس في 
ملف الرياضة، الذي كان عدد املؤيدين ملشروع 
الدوائر اخلمس 6 نواب ثم ارتفع الى 29 نتيجة 
ضغط القواعد الشعبية، التي نعول عليها في 
تغيير املواقف، وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن 
ما اجلدوى من تقدمي االس���تجواب خاصة ان 

هناك مواقف مسبقة منه.

انتقد النائب د.جمعان احلربش وزيرة التربية 
وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، وقال 
انها حتولت من وزيرة في حكومة الكويت الى 
وزيرة التحالف الوطني بانحيازها الواضح الى 

هذا التيار التغريبي.
واضاف في تصري���ح للصحافيني: اننا كنا 
نراهن على ان الوزيرة احلمود ستمضي بالوزارة 
وفق رؤية وطنية، وتطبيقا للدس���تور الذي 
يحث على التمس���ك بالدين االسالمي، وينص 
على العدالة واملس���اواة بني املواطنني، وليس 
وف���ق رؤية تيار تغريبي، مش���يرا الى انه مت 
تنبيه وزي���رة التربية مرارا الى عدم االنحياز 
ال���ى اي تيار وهو ما كن���ا نطالب به دائما من 
عدم تعيني وزير التربية من اصحاب التيارات 

السياس���ية، وكان عليها ان تتس���امى لتكون وزيرة تقود اهم 
قطاع في البالد.

واش���ار احلربش الى ان بداية وزيرة التربية في هذا التوجه 
املرف���وض كانت مبرك���ز تطوير التعليم حي���ث عينت الدارته 
مديرا متخصصا في اخلدمات املصرفية ليتولى مركزا تعليميا 
تقومييا مهما، ونحن اثرنا هذا املوضوع مع سمو رئيس الوزراء 
بوجود الوزيرة احلمود، لكنها اس���تمرت بنفس النهج وجاءت 
بوكيل مس���اعد للتخطيط والتطوير في وزارة التربية حاصل 
على تخصص هندسة مدنية وينتمي الى التوجه الفكري نفسه 

الذي تتبناه.
واكد ان من االمور اخلطيرة ان جامعة الكويت تعيش فراغا 
قياديا غير مسبوق، الس���تمرارها حتى اآلن بدون مدير، وهذا 
يحصل للمرة االولى، موضحا انه مت تنبيه الوزيرة احلمود في 
وقت س���ابق بحضور رئيس احلكومة الى حسم هذا املوضوع، 
وان تبادر الى استصدار قرار بالتجديد ملدير اجلامعة � ان ارادت 
� وان ل���م تكن ترغب في  ذلك فعليها تش���كيل جلنة، ووعدت 
بتش���كيلها لكنها لم تفعل وحتى االن فإن اجلامعة بدون مدير 

ونواب مدير واربعة عمداء وبدون جلان ترقيات 
وجلنة تعيينات، وحتى مشروع املدينة اجلامعية 
معرض للغرامات لعدم وجود نائب مدير جامعة 

يوقع العقود.
ورأى ان كل ما ذكره من أحداث ليس سوى 
صفقات سياسية أبرمتها الوزيرة احلمود التي 
يحكمها توجهان في عمله���ا، األول هو خدمة 
تيارها الفك���ري فأخضعت الوزارة لهذا النهج 
اخلطي���ر، والثاني عقد صفقات سياس���ية كي 

تضمن حفاظها على الكرسي الوزاري.
وقال: ان نوابا عدة سألوا الوزيرة عن سبب عدم 
إصدار قرارات بتعيني مديري العموم في املناطق 
التعليمية رغ���م انتهاء اللجان املكلفة الى اختيار 
اثنني في العاصمة والفروانية واتضح لنا ان الوزيرة 

رضخت لضغوط سياسية حتى ال يتعرض كرسيها للمساءلة.
وأضاف: »ال ميكن القبول بأن تدار البالد بهذه الطريقة، وال 
ميكن قبول العبث باجلامعة والتطبيقي«، الفتا الى انه لم يصدر 
قرار بالتجديد ملدير عام الهيئة احلالي ولم يتم تش���كيل جلنة 

الختيار مدير جديد.
ورأى احلربش ان ما تقوم به الوزيرة احلمود خطير، »فهي تفرغت 
للترضيات السياسية واملعامالت وتفرغت إلدارة الوزارة من خالل 

تيار فكري وشخصيات من احملاربني القدامى في هذا التيار«.
وكشف عن ان كتلة التنمية واإلصالح ستجتمع السبت التخاذ 
موقف من وزيرة التربية، مؤكدا في الوقت ذاته ان العبث ليس 
حكرا على وزارة التربية، وان الصفقات يا سمو الرئيس حتدث 
في كل املؤسسات، واختيار القياديني فيها يتم بصفقات سياسية، 
س���واء في القطاع النفطي او هيئة املعاقني او مجلس املعاقني، 
فض���ال عن وزارة التربية، داعيا رئيس احلكومة الى االضطالع 

مبسؤولياته في معاجلة هذا اخللل.
وقال: يا وزيرة التربية، أس���رفت ف���ي املجاملة وخدمة تيار 

فكري بعيدا عن خدمة البلد.

د.جمعان احلربش 


