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اصدر اكادميي كويتي كتابا بعنوان 
»زجنبار وجوارها االفريقي.. دراسات في 
تاريخ شرق افريقيا« يتطرق الى جوانب 
عدة في تاريخ ش���رق أفريقيا احلديث 
ويسلط األضواء على موضوعات جديدة 

في مجال الدراسات األفريقية.
وقال مؤلف الكتاب االستاذ في قسم 
التاريخ بجامعة الكويت د.بنيان التركي 
ف���ي مقدمة الكت���اب ان الكتاب يتضمن 
دراسات تاريخية تركز بشكل أساسي على 
زجنبار وجوارها األفريقي وتسد ثغرة 
في تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر الذي 
يعاني قصورا في الدراسات التاريخية 
العربية وبخاصة تلك التي تتناول تاريخ 

شرق أفريقيا. واضاف ان الكتاب يشتمل على عدة دراسات 
تاريخية مت اعدادها سابقا كبحوث أكادميية وقد سبق نشرها 
في مجالت علمية محكمة ووجدت اقباال لدى القراء، مبينا 
ان ذلك شجعه على نشرها مجمعة في كتاب بهدف إتاحة 

الفرصة للمهتمني والباحثني في تاريخ 
أفريقيا بشكل عام وشرق أفريقيا بشكل 

خاص لالطالع عليها.
وقال انه رغم أن العالقات العربية � 
األفريقية عريق���ة وتعود بجذورها إلى 
عصور موغلة في القدم، فإن منطقة شرق 
افريقيا لم تنل االهتمام اجلدير بها من 

البحث والدراسة.
وذكر د.التركي ان الكتاب يتناول دراسة 
عن سقوط األسرة النبهانية في سلطنة 
ويتو ودراسة تتعلق باجلالية الهندية في 
شرق افريقيا بني السيد سعيد وهامرتون 
)1832 � 1856( ودراسة عن الصراع على 
السلطة في سلطنة زجنبار العربية في 
العقود األخيرة من القرن ال� 19 ودراسة عن الغاء الصفة 
القانونية للرق في س���لطنة زجنبار العربية )1897(، في 
حني تطرقت الدراسة االخيرة الى سلطان سلطنة زجنبار 

العربية والوصي على العرش )1902 � 1905(.

الحويلة: أدعو لالمتثال لتعليمات األمير وأرفض »عدم التعاون« مع رئيس الوزراء

الفرصة  التعاضد والتآلف وتفويت 
على من يرغب ف���ي تفتيت وحدتنا 
الوطنية، مؤكدا حمايته للدس���تور 
وإميانه بالدميوقراطية التي يجب ان 

متارس وفق الدستور والقانون.

الحرص على البلد

وأضاف اننا نقول لصاحب السمو 
األمير أبي الس���لطات والقائد األعلى 

التي اتخذت بشأن  االجراءات 
تلك املخالف���ات؟ مع تزويدي 

بنسخ من تلك االجراءات.
وتابع: يرجى افادتي عما اذا 
كانت هناك مبالغ لم حتصلها 
الشركة للوزارة لرسوم معامالت 
الضمان الصحي من عدمه، وإذا 
كانت االجابة بااليجاب فيرجى 
افادتي باآلتي: قيمة املبالغ غير 
احملصل���ة من الش���ركة؟ وما 
األسباب التي أدت الى تراكم هذه 
املبالغ غير احملصلة للوزارة من 
قيمة رسوم معامالت الضمان 
الصح���ي؟ واإلج���راءات التي 
اتخذتها الوزارة بشأن حتصيل 

تلك املبالغ.
واس���تطرد: تقوم الشركة 
بتحصل رسوم اضافية عما هو 
التقاعد، ولذلك  مقرر لشروط 
يرجى افادتي باآلتي: ما أسباب 
قيام الشركة بتحصيل رسوم 
اضافية؟ ومن املس���ؤول عن 
السماح للشركة بتحصيل رسوم 
اضافية؟ وه���ل قامت الوزارة 
بوقف اجراء الشركة بتحصيل 
مبالغ اضافية؟ وما االجراءات 
التي اتخذتها الوزارة بشأن هذه 
املخالفة ضد الشركة واملسؤول 
املتسبب عن هذا االجراء؟ وماذا 
مت بشأن املبالغ االضافية التي 

مت حتصيلها؟

وكان الصندوق أمال للمتعثرين 
لينتش���لهم من وضعهم اال ان 
بطء االجراءات حال دون تخفيف 
معاناة املواطنني املدانني وخاصة 
الذين ضده���م أحكام قضائية 

ومنع سفر.
وقال ان املواطن شعر بعدم 
مصداقية احلكوم���ة بتطبيق 
قانون املعس���رين وبعد مرور 
أشهر على قانون املعسرين لم 
يتم ص���رف اي مبالغ لصالح 
مديونياتهم ولم يتم اتخاذ اي 
اعبائهم  اجراءات تخفف م���ن 
املعيشية وانه من غير املعقول 
او املقبول ان يتم تأخير صرف 

هذه املبالغ.
وح���ذر الدقباس���ي من ان 
استمرار التضييق على املواطن 
من قبل احلكومة وهذا التصرف 
بدأ املجتمع الكويتي يتلمس���ه 
الس���يئة  خاصة في الظروف 
التي متر بها الب���الد من غالء 
في األس���عار ورفض احلكومة 
لزيادة رواتب املوظفني وارتفاع 

معدل البطالة.
الدقباس���ي ان احلل  وذكر 
احلقيقي ملشكلة املعسرين هي 
اسقاط فوائد القروض خاصة 
انها تضر ش���ريحة كبيرة من 
املواطن���ني في ظ���ل الضغوط 

املعيشية احلالية.

على ان يتضمن الكشف اآلتي: 
تاري���خ التعيني، تاريخ توليه 
املنصب، املؤهل العلمي، املسمى 
الوظيفي، عدد املهمات الرسمية 
التي قاموا به���ا خالل توليهم 
املنصب على ان تتضمن اجلهة 

وغرضها وفترة املهمة.
وفي س���ؤال آخ���ر لوزير 
الدقباس���ي: منى  الصحة قال 
الى علمي ان ش���ركة اخلدمات 
العام���ة واملناط بها تس���جيل 
املش���تركني بالضمان الصحي 
واصدار البطاقات حتوم حولها 
كثير من املخالفات بالعقد املبرم 
بينها وبني وزارة الصحة، وبناء 
عليه يرجى تزويدي بنسخة من 
العقد املبرم بني شركة اخلدمات 
العامة ووزارة الصحة واخلاص 
بتسجيل املشتركني بالضمان 
الصح���ي، كما يرج���ى افادتي 
ع���ن االدارة املناط بها متابعة 
اعمال الشركة، وآلية عمل االدارة 
بالنس���بة لتحصي���ل ايرادات 
معامالت الضمان الصحي التي 
تصدرها الشركة، وعما اذا قامت 
االدارة بعمل تقارير بشأن عمل 
الشركة )يرجى تزويدي بنسخة 

منه ان وجدت(.
وهل قامت الوزارة بتحرير 
مخالف���ات قامت بها الش���ركة 
العق���د؟ وما  مخالف���ة لبنود 

أشار النائب علي الدقباسي 
ال���ى ضرورة مراع���اة ظروف 
املرضى في اخلارج وما يعانونه 
من أعباء مالي���ة أثناء تلقيهم 
العالج في اخل���ارج من زيادة 
غالء املعيشة والسكن في تلك 

البلدان.
وق���ال: اميانا من���ا بحقهم 
وواجباتنا الت���ي حتتم علينا 
اثناء  الى جانبه���م  الوق���وف 
عالجهم باخلارج اقترح زيادة 
مخصصات املرضى في اخلارج 

بنسبة ال تقل عن %50.
إل���ى ذل���ك طال���ب النائب 
الدقباس���ي احلكوم���ة بإنهاء 
املتقدمني لصندوق  إج���راءات 
املعسرين واملتعطلة في البنوك 

واللجان املشكلة لهذا الشأن.
الدقباس���ي ان كل  وق���ال 
انتقاداتنا على صندوق املعسرين 
أثبتت صحة ما كنا نحذر منه 
من تقاعس احلكومة في تطبيق 
قانون املعسرين خاصة ان اعداد 
من اس���توفوا شروط القانون 

قليلة حتى اآلن.
وأضاف الدقباسي ان القضية 
ش���غلت املجتم���ع الكويت���ي 
ألهميته���ا في رفع املعاناة عن 
كاهل املواطن املتعثر، فالقضية 
أبع���د من ان تك���ون مالية او 
اقتصادية، امنا هي ازمة انسانية 

من جهة ثانية، وجه الدقباسي 
سؤاال الى وزير الصحة قال فيه: 
يرجى تزويدي بكشف اسماء 
وعدد األطب���اء والفنيني غير 
الكويتيني املنتهية خدماتهم بعد 
بلوغهم السن القانونية ومازالوا 
ف���ي وظائفهم على ان يتضمن 
اآلتي: مسمياتهم الوظيفية، مقر 
التعيني، تاريخ  العمل، تاريخ 
بلوغهم السن القانونية، ويرجى 
تزويدي بنسخة من موافقات 
اجلهات املختصة بشأن جتديد 
عقود م���ن انتهت خدماتهم ان 

وجدت.
الدقباسي بتزويده  وطالب 
بكشف اسماء املديرين العامني 
ومديري االدارات بوزارة الصحة 

الوطن واملواطنون.
واختتم احلويلة تصريحه بالدعاء 
الى اهلل س���بحانه وتعالى ان يحفظ 
الكويت وطنا ومواطنني وبأن يحفظ 
ولي األمر ويلهمه البطانة الصاحلة وأن 
نتبع جميعا كالم أهل العلم وطلبته 
من املنصف���ني الذين يدعون للتهدئة 
ولزوم اجلماعة ومن هذا املنطلق ومن 
منطلق قوله ژ: »إن من الناس مفاتيح 
للخير مغاليق للشر وإن من الناس 
مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى 
ملن جعل اهلل مفاتيح اخلير على يديه 
وويل ملن جعل اهلل مفاتيح الشر على 
يديه« صحيح ابن ماجه: 194. فنسأل 
اهلل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق 
للشر فمن اخلير لزوم طاعة ولي األمر 
وجتنيب الب���الد والعباد الفنت ومن 
غلق الشر البعد عن الفوضى وشق 
العصى حتت أي ذريع���ة كانت كما 
نسأله تعالى ان يصلح القلوب ويجمع 
شتاتها ويزيل نفرتها ويذهب أضغانها 
وأن يجعلنا من املتعاونني على البر 
والتقوى ويجنبنا التعاون على اإلثم 

والعدوان، وباهلل التوفيق.

الرأي والرأي اآلخ���ر وان االختالف 
في ال���رأي أمر حميد ومطلوب ولكن 
بعيدا عن التعصب وطرح الرأي بالقوة 
بطرق لم يألفها املجتمع الكويتي تصل 
أحيانا الى استخدام ألفاظ نابية أو بث 
إشاعات مغرضة ال تتوافق وشريعتنا 
اإلس���المية الغراء والعادات األصيلة 
التي تربينا عليها منذ الصغر في هذا 

املجتمع املتسامح.

احترام اآلراء

وش���كر احلويلة كل من أسدى له 
النصيحة وأبدى له املشورة في هذا 
الشأن سواء من أيده الرأي أو خالفه، 
ألنه يدرك حرصهم على الكويت كوطن 
وشعب ويحترم جميع اآلراء ويحرص 
على سماعهم. فدعونا نلتفت للكويت 
وتنميتها وتطويرها وتوفير س���بل 
العيش الكرمي ألهلها في جو يسوده 
التآل���ف والتعاون واحملب���ة وعلينا 
جميعا مراعاة اهلل س���بحانه في هذا 
البلد اآلمن وع���دم زجه في خالفات 
وسجاالت وصراعات لن يكسب فيها 
احد واخلاسر فيها سيكون بالتأكيد 

للقوات املسلحة وقبل ذلك أبوالشعب 
الكويتي س���معا وطاعة ألننا ندرك 
حرص سموه على هذا البلد وشعبه 

الكرمي.
وقطعا لدابر الفنت فإننا نلتزم أمر 
اهلل في طاعة ولي األمر )يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول 

وأولي األمر منكم(.
وأخرج مس���لم ق���ول النبي ژ: 
»اس���معوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما 

حملوا وعليكم ما حملتم«.
وقال العالم���ة ابن عثيمني رحمه 
اهلل: اهلل اهلل في منهج الس���لف في 
التعامل مع الس���لطان وأال يتخذ من 
أخطاء السلطان سبيال إلثارة الناس 
وإلى تنفير القلوب عن والة األمر فهذا 

عني املفسدة.
وشدد احلويلة على ان الكويت في 
مثل هذه األوقات أحوج ما تكون الى 
التآلف والتعاضد ورص الصفوف ونبذ 
الفنت واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن 
يفرقنا ويشق وحدتنا الوطنية التي 

هي ضمان أمننا واستقرارنا.
متمنيا عل���ى أهل الكويت احترام 

شفافية وجترد ومصداقا لقوله تعالى: 
)وشاورهم في األمر(، وقوله تعالى: 
)وأمرهم ش���ورى بينهم(، فقد قمت 
باستشارة عدد من كبار شيوخ الدين 
بالبالد الذين قالوا ان طاعة ولي األمر 
وحفظ األوطان من الفنت وشرورها التي 
نهانا اهلل عنها في كتابه الكرمي وسنة 

نبيه العظيم ژ أولى أن تتبع.
وقمت أيضا باستشارة العديد من 
أهالي الدائرة الكرام الذين ملست منهم 
كل دعم وتأييد ألي قرار أتخذه شريطة 
ان يكون منس���جما مع قناعاتي وال 

يخالف أمر اهلل سبحانه وتعالى.
وبناء عليه وبعد استشارة شيوخ 
الدين وأهالي الدائرة فإنني أعلن رفضي 
لكتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس 

الوزراء.
ودعا احلويلة جميع أبناء الشعب 
الكويتي بجميع أطيافه الى االمتثال 
السامية لصاحب السمو  للتعليمات 
األمير التي دع���ا إليها خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده مع رؤساء حترير 
الصحف الكويتية بعد األحداث األخيرة 
وطالب اجلميع بنبذ الفنت وحثهم على 

املتس����ببني وبعد ذلك وعندما تقدم 
زمالؤنا الن����واب د.جمعان احلربش 
وصالح املال ومسلم البراك باستجواب 
لرئيس الوزراء أيدنا هذا االستجواب 
الذي هو حق دستوري للنواب وقمنا 
بالتصويت على عالنية اجللسة والكل 
يعل����م ذلك وفيما يتعلق بكتاب عدم 
التعاون مع رئيس الوزراء ذكرت في 
وسائل اإلعالم أنني لن أصدر حكمي 
على هذا املوضوع إال بعد سماع الطرفني 
في جلسة االستجواب فال يجوز ان 
أصدر حكما على رئيس الوزراء قبل 
ان أسمع تفنيده لالستجواب قناعة 

ودفاعه عما جاء فيه من محاور.

قناعة

وأوضح احلويلة انه وبعد استماعه 
الى ما جاء بجلسة االستجواب السرية 
النواب ورئيس  الزمالء  الطرفني  من 
مجلس الوزراء وما مت طرحه من حجج 
وأسانيد وتفنيد حملاور االستجواب 
وانس���جاما مع قناعاته وإميانا منه 
بأن النائب يتحول في تلك اجللس���ة 
الى قاض عليه ان يصدر حكمه بكل 

قال النائ����ب د.محمد احلويلة في 
بيان له بش����أن اس����تجواب رئيس 
الوزراء: »لقد كنت ومازلت وسأظل 
منس����جما مع قناعاتي ف����ي مواقفي 
داخ����ل البرملان وخارجه مراعيا اهلل 
سبحانه وتعالى في أقوالي وأفعالي 
ولم أعلن عن موقف وآتي بعكس����ه، 
وأضاف: منذ بداية تداعيات األحداث 
األخيرة التي س����بقت االس����تجواب 
كنت واضحا مع نفسي ومع الشعب 
الكويتي، فأعلنت رفضي رفع احلصانة 
عن زميلنا النائب د.فيصل املس����لم 
� وحض����رت اجللس����ة اخلاصة بهذا 
الش����أن احتراما مني للدستور الذي 
كفل للنائب حرية إبداء الرأي داخل 
قاعة عبداهلل السالم وعندما تطورت 
األح����داث وعقدت الن����دوات، خاصة 
الندوة التي عقدت في ديوان زميلنا 
النائب د.جمعان احلربش، وما رافق 
هذه الندوة من استخدام قوات األمن 
للقوة ضد بعض احلاضرين من زمالئنا 
النواب واجلمهور أصدرت تصريحات 
صحافية أندد فيها بهذا األمر وأطالب 
بفتح حتقيق في املوضوع ومحاسبة 

أكد أن موقفه استند إلى قناعاته بعد استشارة شيوخ دين وأهالي الدائرة

د.محمد احلويلة

حبيب: مخالفة مبادئ الدستور والنزول للشارع
وتأجيج الشعب تعكس صورة سيئة عن المجتمع

تجمع شباب السيف: استجواب المحمد
يستهدف إسقاط الديموقراطية الكويتية

على خلفية سلسلة االحداث 
التي سبقت اس���تجواب سمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد، أكد الباحث االس���المي 
الشيخ راضي حبيب ان ما حصل 
ليس سوى اختراقات دستورية 
وافتعال توتر سياسي داخلي 
وتأجيج الشارع واإلخالل باألمن 

من قبل بعض النواب.
ووصف ما حدث بأنه زوبعة 
من قبل قلة من النواب، كما صرح 
أحدهم بقوله »اننا نحكم« وقول 
آخر منهم واصفا احلكومة احلالية 

بأنها »رغبة شيطان«.
وزاد: م���ن اجلانب العقلي ال ميكن ان نحصل 
على نظام واحد متالئم مع تباين التدبيرات ألنه 
يترتب عليه وقوع نزاع بينهم مما يترتب عليه 
فساد التدبير، وعلى أساس مثل هذا الدليل العقلي 
يتقرر مبفاده نظام فصل السلطات الدستوري، 
وهذا ما قد خالفه نواب التأزمي فعليا، وأيضا من 
اجلانب الشرعي ما جاء في قوله تعالى )لو كان 

فيهما آلهة اال اهلل لفسدتا( االنبياء 22.
يدل هذا الدليل مبعناه الصريح على أن نظام 
احلكم ال يس���تقر إال لواحد، وهذا ما خالفه أيضا 
بعض النواب بس���بب إقحام أنفس���هم في عمل 
احلكومة، ضاربني بالقنوات الدس���تورية عرض 
احلائط. واتفق ايضا جماهير العلماء من املسلمني 
على انه ال يجوز تع���دد اإلمام األعظم، بل يجب 
كونه واحدا، وأال يتولى على قطر من االقطار إال 
أمراؤه، محتجني مبا أخرجه مسلم في صحيحه 
من حديث أبي سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل 
ژ: »إذا بويع خلليفت���ني فاقتلوا اآلخر منهما«، 
وأيضا: من حديث عرفجة ÿ قال: سمعت رسول 
اهلل ژ يقول: »من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يش���ق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه« وفي رواية: »فاضربوه بالسيف كائنا 

من كان«. وأيضا حديث: »ومن 
بايع إمام���ا فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع، 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 

عنق اآلخر«.
وتابع: باالضافة الى خطورة 
مثل هذه النظرية السياس���ية، 
جرأة بعض النواب على التجريح 
والتش���هير والس���ب والقذف 
وخروجهم عن أدب احلوار، مما 
يستدعي االخالل باألمن العام.

وأض���اف: باالضاف���ة ال���ى 
الدستور مع  مخالفتهم مبادئ 
اجنرار بع���ض العوام خلفهم، 
مما يتسبب بانعكاس صورة سيئة عن املجتمع، 
وهذا م���ا ال ميكن ان نس���مح بتماديه وكما ورد 
في احلديث »كما أنتم يولى عليكم«، وألس���باب 
عديدة منها ما يطالبون به من طرح الثقة من قبل 
مناقشة االستجوابات، والضغط على اآلخرين من 
زمالئهم النواب بالتصويت لهم، والنزول للشارع 
وتأجيجه بالشغب واإلخالل باألمن واالستقرار 
العام للبلد للضغط على الدولة بأكملها، وتشكيكهم 
بنزاهة القضاء، وإعالن العصيان بوجه التعليمات 

األميرية.
وختم حبيب كالمه: ينبغي على وزارة الداخلية 
أخذ احليطة األمنية باستعداد كامل أمام وقوع أي 
مواجهات محتملة بوقوع ش���غب واإلخالل بأمن 
الدولة أو عصيان للقوانني العامة من قبل بعض 
النواب، وزعزعتهم أمن البالد أضحت ال حتتمل 

وال طاقة وال صبر لنا عليها.
ودعا حبي���ب جميع علماء الدي���ن واملثقفني 
والسياس���يني واملفكرين الى أخذ موقف س���ريع 
وجاد ملواجهة مثل ه���ذه االفعال من قبل بعض 
الن���واب حتى ال يضيع البلد في مهب التكس���ب 
السياسي الذي يجتنيه هؤالء من وراء ضغوطهم 

التأزميية على احلكومة.

صرح امني عام جتمع شباب 
السيف حسني قاسم بأن البالد 
شهدت في اآلونة األخيرة احداثا 
وممارس���ات غير دستورية من 
بع���ض النواب الذين أقس���موا 
عل���ى احلفاظ على الدس���تور، 
حيث تركوا قاعة عبداهلل السالم 
وتوجهوا الى الشارع محاولني 
اثارة العواطف والتحدث باسم 
الدستور واالدعاء بحمايته وهم 
خالف ذلك وامن���ا يهدفون الى 
تنفيذ اجندات شخصية وابرزها 
االطاحة بحكومة سمو الشيخ 
ناصر احملمد، متذرعني بأوهن 
الذرائع، متناسني انه محل ثقة 
صاحب السمو األمير وان اختياره 
حق اصيل لس���موه ومن وقف 
ضد اختياره انكش���فت وبانت 

نواياه.
واكد قاس���م ان االستجواب 
حق دس���توري للنواب، اال ان 
االستجوابات التي قدمت لسمو 
رئيس مجلس ال���وزراء والتي 
كان آخره���ا ال���ذي نوقش في 
اجللس���ة املاضية ال تهدف الى 
االص���الح او الرقاب���ة بل كانت 
ش���خصانية ومن ورائها امور 
اكب���ر من ذل���ك وان بعض من 

النقابي النظيف لصاحله ولتنفيذ 
اجنداته الشخصية.

واضاف قاس���م: ان املواطن 
الكويتي على دج���ة عالية من 
الوع���ي السياس���ي والثقاف���ة 
الدميوقراطي���ة والت���ي حتتم 
عليه الوق���وف ضد تنفيذ هذه 
االجندات عبر شعارات اعالمية 
وانتخابية رنانة باسم الكويت 
وشعبها ويجب علينا ونحن نرى 
ما يحدث في الساحة البرملانية 
من ممارسات غير دميوقراطية ان 
نتصدى لها بكل الطرق والوسائل 
حفاظا على دستورنا موروثنا 
الدميوقراط���ي من االس���تغالل 
الس���يئ ويجب علينا محاسبة 
هؤالء النواب الذين يسعون جلر 
البلد الى النفق املظلم ومن ازمة 

الى اخرى.
وناش���د قاس���م ف���ي ختام 
ب���أن يراعوا  النواب  تصريحه 
املصلحة العامة للبالد ويترجموا 
كلمات صاحب السمو األمير الى 
فعل وعمل صادق وان يحافظوا 
على متثيلهم لالمة خير متثيل 
الدستوري  وان يبروا بقسمهم 
الطاعة والوالء للوطن  وتأكيد 

واالمير فعال وليس قوال.

كانوا خلف هذه االس���تجوابات 
يعملون باجندات خارجية هدفها 
اسقاط الدميوقراطية الكويتية 
الت���ي يغبطنا عليها الكثير من 

الدول في املنطقة.
واضاف ان هذه االستجوابات 
لم تنجح كما يصور البعض بل 
انها فش���لت فشال ذريعا ونتج 
عن ذلك أمران، اولهما ان حكومة 
اليوم برئاس���ة احملمد اصبحت 
اق���وى من قب���ل وستس���تمر 
ف���ي تنفيذ اجندته���ا التنموية 
واالصالحية، أما األمر اآلخر فهو 
فشل البعض في حتويل العمل 

دعا علماء الدين والمثقفين والسياسيين لمواجهة هذه األفعال

طالب النواب بتأكيد الطاعة والوالء للوطن واألمير

الشيخ راضي حبيب

حسني قاسم

د.بنيان التركي

الدقباسي يطالب الحكومة بإنهاء إجراءات 
المتقدمين المعسرين المتعطلة في البنوك واللجان

اقترح زيادة مخصصات المرضى في الخارج بنسبة ال تقل عن %50

علي الدقباسي

جمال الدغيشم

غالف الكتاب

الدغيشم: نائبة رئيس البرلمان الناميبي
تبدأ زيارة رسمية إلى الكويت غدًا

قال مدير إدارة املراس���م والعالق���ات العامة مبجلس األمة جمال 
الدغيشم إن نائبة رئيس البرملان الناميبي السيدة لويد لويد لوكي 
كاسينجو والوفد املرافق لها سيصلون البالد غدا في زيارة رسمية 

للبالد.
وأضاف أن كاسينجو والوفد املرافق لها سيلتقون رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي، كما سيلتقون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون.

وبني الدغيشم أن نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي سيقيم 
مأدبة غداء على شرف كاس���ينجو والوفد املرافق لها مبطعم ابراج 
الكويت، مضيفا ان السيدة كاسينجو والوفد املرافق لها سيحضرون 

جانبا من جلسة املجلس وسيزورون املركز العلمي.

التركي يصدر كتابًا عن »زنجبار وجوارها األفريقي«

لنلتفت إلى تنمية الكويت وتطويرها وتوفير سبل العيش الكريم ألبنائهاأطالب الجميع بنبذ الفتن وتفويت الفرصة على من يريد تفتيت وحدتنا


