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 استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي  6 
مبكتبه ظهر امس نائب رئيس البرملان في 
اجلمهورية الناميبية لويد لوكي كاسينجو 
والوفد املرافق لها. حضر اللقاء نائب رئيس 
مجلس األمة عبداهلل الرومي ورئيس جلنة 
الصداقة الكويتية � الناميبية النائب صالح 
عاشور وعضو اللجنة النائب شعيب املويزري 

واألمني العام املساعد لشؤون العالقات العامة 
واإلعالم هاشم املوسوي وجرى خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
وسبل تعزيزها. وأقام نائب رئيس مجلس 
األمة عبداهلل الرومي مأدبة غداء على شرف 
نائب رئيس البرملان في اجلمهورية الناميبية 

لويد لوكي كاسينجو. 

 الخرافي استقبل نائب رئيس البرلمان في جمهورية ناميبيا

Ýمن ندوة الخليفة: استجواباتنا مستمرة واألربعاء ليس نهاية المطا Èالنوا 
 خالá ندوة نظمها النائب السابق محمد الخليفة في ديوانه بالجهراÁ مساÁ أمس األوá بعنوان «نستحق الكرامة» 
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Èالطبطبائي: الشـريعة اإلسـالمية بريئة من المواقف السيئة للنوا 

 الطاحوÓ: لن نسـكت على Åهانة الكرامات وسنالحقهم بعد ٥/1
 البراß: 4٧٪ مع رحيـل حكومة المحمد.. أال تكفي هذå النسـبة¿!
 Úالفضالة: كرامة الشـعب انتهكت والحكومة تسـعى لتضليل الشار 

 هايف: نواÈ الحكومة غـادروا الكويت لعدم قدرتهم على المواجهة

 أبورميـة: الحكومة متمسـكة بالكراسـي وتقـدم الحقائـق مقلوبة

 الحربش: مواجهة الحكومة أصبحت مع جميع فئات الشـعب حتى تسقط

 الصواÛ: حكومة شـراء الذمم تستحق الرحيل ونحن نستحق الكرامة
تفاÄله جتاه الوضع احلالي فكلما 
اشتدت االزمة قاربت على االنفراج 
وليعلم احملمد ان نهاية املطاف لن 

تكون في جلسة االربعاء.
  وبدوره قال الناشط السياسي 
خالد الشليمي ان الشياطني كثر 
هذه االيام حتى تعدوا في عددهم 
االحرار ولهذا تراجعت الكويت 
في منظمة الشفافية مطالبا ناصر 
احملمد بأن يتقي اهلل في نفسه، 
مؤكدا ان بقاءه في احلكومة بعد 
جلسة االربعاء سيجعلنا نقف 
معكم ولن نتراجع عن هذا اخليار 

حتى تسقط هذه احلكومة.
  من جانبه طالب النائب فالح 
الصواÛ من يدعي ان لديه فتاوى 
ش���رعية مبخالفتنا لولي االمر 
كشف اسماء هؤالء املشايخ مشيرا 
الى ان من يقف مع احلكومة هم 
من الرويبضة ومن يتمتع باملال 
»الزفر« الذي اخذوه شراء لذممهم 
فهذه احلكومة تستحق الرحيل 

ونحن نستحق الكرامة.
  واضاف ان على ناصر احملمد 
ايقاف هذا الظلم والرحيل خير له 
من البقاء خلف من ادعى الفتاوى 
مشيرا الى انه يجد الدعم من ابناء 
الدائرة اخلامسة التي ترفض كذب 
من يقول انه ضد عدم التعاون 
بسبب الفتاوى فنحن طفنا اكثر 
من ٣00 ديوانية ولم جند فيها 
اال كل تأييد وترحيب، مضيفا ان 
الرحيل  الواجب على احلكومة 
حتى ان توقف الع���دد عند 2٣ 
ونحن سنس���تمر حتى ان عدت 
من جلسة االربعاء الننا سنواصل 

استجواباتنا التي لن تتوقف.
  من جهته قال النائب جمعان 
احلربش ان ما يحدË في الكويت 
اليوم هو اهانة للشعب الكويتي 
واهان���ة للميث���اق ب���ني احلاكم 
واحملكوم الفتا الى ان هذه احلكومة 
اخرجت لن���ا من كان يعيش في 
املستنقع ليشتم الناس واعراضهم، 
مشيرا الى ان رهان البعض اصبح 
االن بفتح خزائن املال حتى راح 
بعضهم يفتخر بتوزيع ٣00 الف 
دينار عواني شهرية مشيرا الى 
انه يجب ان تصل الرس���الة الى 
ناصر احملمد الذي عليه ان يعلم 
ان املواجه���ة اصبحت مع جميع 
فئات الشعب االحرار مشيرا الى 
ان جلسة االربعاء لن تكون النهاية 
بل سنتابع املسيرة حتى تسقط 

احلكومة.
النائب مسلم    من جانبه قال 
البراك ان هناك استبيانا اجرته 
احدى الصحف وكشف ان 4٧% هم 
مع رحيل ناصر احملمد متسائال اال 
تكفي هذه النسبة احملمد، مشيرا 
الى ان د.حسن جوهر لن يقبل ان 
تنتهك كرامات الناس فهو رجل 
شجاع وصاحب مواقف صلبة، بعد 
ان تخاذل النواب الذين وضعوا 
الش���ريعة عذرا لهم ولهذا نقول 
لرئيس احلكوم���ة اخلائبة: من 
اعطاك االوامر بضرب الشعب؟! 

السرير األبيض، متمنيا له الشفاء 
العاجل وتطرق الى لوحة حملها 
بعض املواطنني أثناء االستجواب 
كتب عليها »ما عرفتج يالكويت 
حيل تغيرتي«، مبينا انها فعال 
تغيرت كثيرا بعدما أصبحت هناك 
اعتداءات م���ن رجال األمن ضد 
املواطنني كما حدË في 12/٨ عندما 
النواب واملواطنني  أõعتدي على 
املتواجدي���ن في تلك الندوة في 
ديوان النائب جمعان احلربش.

   وأضاف في رسالة الى أبناء 
األس���رة احلاكمة الت���ي جنلها 
ونحترمها والتي يجب عليها ان 
تعمل على متابعة األمور بشكل 
دقيق حتى يعرفوا ان أهل الكويت 
القلة  أحرار أبناء أحرار وهناك 
القليلة التي ارتضت التعامل مع 
احلكومة مما دعاهم للخروج من 
األبواب اخللفية في قاعة عبداهلل 

السالم.
الس���ابق  النائب    بدوره قال 
فهد اخلنة ان يوم 12/٨ املاضي 
س���يخلد في التاريخ ألنه شهد 
الوس���مي، قائال:  س���حل عبيد 
سيكون هذا مصيرنا جميعا إذا 
لم تسقط حكومة ناصر احملمد في 
جلسة األربعاء املقبل، مطالبا من 
ادعى من أعضاء احلكومة ان لديه 

حتسم املوقف.
  من ناحيته، اكد النائب ضيف 
اهلل أبورمية ان احلكومة ال متلك 
احلس السياسي واالولى بها تقدمي 
استقالتها بعد احداË الصليبخات، 
كم���ا هو حال حكوم���ات الدول 
االخرى لكن هي اضعف ما يكون 
ومتمسكة بالكراسي النها قدمت 
حقائق مقلوبة ومزورة، مشيرا 
الى ان الصحافي محمد السندان 
الذي ضرب في ندوة الصليبخات 
ذهب للعالج ونتمنى له الشفاء 
والعودة ساملا لنقل احلقائق الى 
الش���عب، الفتا الى ان احلكومة 
س���اقطة من اآلن وان لم تسقط 
في االربعاء املقبل فسنبقى على 

موقفنا حتى تستقيل او تقال.
  من جهته اك���د النائب خالد 
الطاحوس ان اجله���راء مليئة 
باالحرار وستكون مقبرة لكل من 
ال يساند الشعب ولهذا نتمنى ان 
تكون هذه املصيبة ضارة نافعة 
ويعود احمد الشريعان ومحمد 
اخلليفة الفتا ال���ى انه جاء من 
الدائرة اخلامسة اجلريحة مضيفا 
ان حالة االحتقان السياسي التي 
يعيشها البلد بسبب حكومة ناصر 
احملمد التي دبرت موضوع احالة 
طلب رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم واصبحت حتاول 

تفريغ الدستور من محتواه.
  واضاف: لغة الضرب يجب 
اال توجه الى الش���عب الكويتي 
فالواجب توجيهه���ا الى ناصر 
احملمد وحكومته مش���ددا على 
ان االربعاء املقب���ل ليس نهاية 
املطاف وعلى احلكومة ان تعي 
الرسالة وتعلم اننا لن نسكت عن 
امتهان كرامات الناس وسنالحقها 
حتى بعد 1/5، مشيرا الى ان امانة 
ابن���اء الش���عب الكويتي غالية 
علينا جميعا لذلك على رئيس 
احلكومة ان يعلم ان سمو االمير 
القانون ال بضرب  امر بتطبيق 
املواطنني الفتا الى انهم يصدحون 
عل���ى رÄوس االش���هاد الننا ال 
نخاف لومة الئم اما من تخاذل 
من االعضاء فيج���ب ان يواجه 
من قبلكم بحساب عسير مؤكدا 

األمان وامليزة التي اشتهرت بها 
الكويت.

  من جانبه، قال النائب د.وليد 
الطبطبائي ان الشريعة االسالمية 
بريئة من محاوالت بعض النواب 
الذين يسعون الى تعليق مواقفهم 
السيئة على هذه الشريعة التي 
جاءت للعدالة واحلرية والكرامة، 
اما هدفنا فهو انقاذ البلد والدستور 
ومن يظن انها ستنتهي في جلسة 
األربعاء املقبل فهو مخطئ الننا 
س���نواصل املس���يرة دفاعا عن 

كرامات الناس.
  وق���ال ان م���ن يق���ف ض���د 
االس���تجواب هم نواب املصالح 
اما ال� 22 نائبا الذين وقفوا دفاعا 
عن الدستور فهم نواب املواقف 
ولهذا علينا جميعا ترقب ما تأتي 
به األيام القادمة الن حكومة ناصر 
احملمد اعتادت دفع األموال لضمان 
بقائها واستخدام الهراوات بعدما 
عجزت عن اسكات الشعب وصوت 

احلق.
  من جانبه، قال الكاتب احمد 
الديني ان الكويت دخلت منعطفا 
خطيرا في الثامن من ديس���مبر 
بعدما انتقلنا الى صراع سياسي 
ب���ني النهج الس���لطوي املتمثل 
بالفساد وبني النهج االصالحي، 
الفتا الى ان ناص���ر احملمد هو 
رئيس حكومة التفتيت الفئوي 
وهو رئي���س حكومة املالحقات 
السياسية وهو رئيس حكومة 
قادت البالد ال���ى اخللف بعدما 
تراجع���ت الكويت ال���ى مراتب 
متأخرة وفق االحصائيات العاملية 
وهي احلكومة التي تسببت في 
تآكل الدخ���ول والتضخم وهي 
حكومة االس���تبداد اال ان القول 
الفص���ل ما ج���اء ف���ي املذكرة 
التفس���يرية للدس���تور والتي 
تدع���و الى اس���تقالة الوزير او 

االمر قائد مسيرتنا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ال كما 
تروج قنوات الفساد، مضيفا ان 

التاريخ سيلعن املتخاذلني.
  من جهته، اكد رئيس املكتب 
السياسي للحركة السلفية فهيد 
الهيلم ان منطقة اجلهراء ستبقى 
عصية دائما عل���ى من يخالفها 
الرأي فهي التي أخرجت لنا احمد 
الشريعان ومحمد اخلليفة ومحمد 
الدقباسي ومسلم  هايف وعلي 
البراك وحسني مزيد وصالح املال 
وغيرهم من األحرار الذين رفضوا 

ان متوت الكرامة.
   النائب علي الدقباس���ي قال 
ان ما حدË في ديوان احلربش 
امر مرف���وض ولهذا يجب على 
اعضاء مجلس االمة التعاون وعدم 
التخاذل مع هذا املوقف الذي يجب 
ان يتوحد ضد حكومة انفردت 
بالس���لطة للوص���ول الى دولة 
قوي���ة تدافع عن كرامات الناس 
وله���ذا نريد ان تصل الرس���الة 
ولن نقف عند جلس���ة االربعاء 
بل سنواصل املسيرة دفاعا عن 

الشعب وحقوقه.
الناش���ط    من جانب���ه، قال 
السياس���ي خالد الفضالة على 
احلكوم���ة التأكد م���ن ان يوم 
االربعاء لن يكون نهاية املطاف 
الن كرامة الشعب انتهكت ولن 
تعود اال بتقدمي »السفاح« ومن 
معه الى محكمة جرائم احلرب، 
مبين���ا ان احلكومة تلعب دورا 
كبيرا في تضليل ال�ش���ارع إذ 
تدع���ي ان مواقف النواب متثل 
القبلية ونقول الخواننا الشيعة 
ب���أن الدائرة س����تدور ولكننا 
س���نقف معكم ان قلبت عليكم 
احلكومة، مش���يرا الى ان زيف 
الشعارات ينكشف كلما رميت 
الفلوس وتبقى األسود أسودا 

فتوى بضرورة طاعة ولي األمر 
وعدم التصويت مع عدم التعاون 
بان يأتينا بأسماء املشايخ الذين 
استفتاهم وعليه ان يعلم كل من 
ادعى هذا القول ان ابناء الكويت 
أحرار وليسوا رعاعا كما يدعي 
البعض، مشيرا الى ان الكويت 
تعيش معس���كرين األول كرامة 
األمة والثاني مهانة األمة ولهذا 
يجب ان نقف مع الئحة الكرامة 
التي وصل فيه���ا عدد األعضاء 
األحرار الى 22 نائبا، مؤكدا ان 
يوم 1/5 لن يكون نهاية املطاف 
الننا لن نقبل بحكومة سحلت 
املواطنني على األرض وسنبقى 
نالحقها حتى تسقط وان بقيت 

مدة من الزمن.
  من جانبه، قال النائب السابق 
احمد الشريعان ان كرامة االنسان 
كنز ال يفنى ولهذا فهو قادر على 
حث اآلخرين على احترامه وهذا 
يدفعنا ال���ى القول ان احلكومة 
غبية منذ زمن دواوين االثنني، 
لكن س���تبقى هذه احلكومة هي 
اخلسرانة، الفتا الى ان رÄوس 
الفساد ستنتهي وستبقى كلمة 
الشعب بعد ما حدË في ديوان 

احلربش من أمر مرفوض.
  وأشار الى ان احلكمة مفقودة 
عند احلكومة الن ادارتها خاطئة 
خاصة بعد استشارتها للمنافقني 
وأصحاب املاليني، متمنيا للحكومة 
الشفاء من هذا املرض املزمن الذي 
يتمثل ف���ي التعالي والعنجهية 
والنفاق وحب التفرد بالسيطرة 
على البل���د الن تطبيق القانون 

أعرج.
  مناشدا احلكومة االستفادة من 
دروس ثالثة: تزوير مجلس 6٧ 
وحل مجلسي ٧6 و٨6 واالحتالل 
واجتماع جدة اثناء الغزو الذي 
أثبت أن مجلس االمة هو صمام 

رئي���س احلكومة وت���رك األمر 
حتت النظر.

  وأضاف: يتوهمون ان االربعاء 
املقبل سيشهد طي صفحة األزمة 
وهذا قول خاطئ الن عدم الثقة 
بدأت ما لم تنته األس���باب التي 
دعت الى وجود هذه االزمة فيجب 
ان يرحل احملمد الننا نس���تحق 

األفضل.
  وبدوره، ق���ال النائب محمد 
هايف املطيري ان األزمة لن تنتهي 
اال باستقالة رئيس احلكومة او 
تنحيته عن منصبه بعد هروب 
نواب احلكومة من البلد وإغالق 
هواتفه���م لع���دم قدرتهم على 
املواجه���ة كما ه���و حال بعض 
الوزراء لقناعتهم جميعا بعدم 
صالحي���ة رئيس ال���وزراء في 
ادارة البلد، مش���يرا الى وجود 
محاوالت متكررة لتضليل الشارع 
وايهامه بأن هذا االستجواب من 
باب اخلروج على ولي األمر وهذا 
خطأ كبير فاخلليفة أبوبكر قال 
عندما ولي على املس���لمني »ان 
أصب���ت فأعينوني وان أخطأت 
فقّوموني« فهذا نهجهم بالرغم من 

انهم كانوا خيرا منا جميعا.
   وأضاف ان من يقف مع ناصر 
احملمد يغش ولي األمر الن النصح 
هو الصدق معه، فالرسول ژ 
قال الدين النصيحة، وهنا يجب 
النصيحة لولي األمر وأال نخاف 
 Ëلومة الئم، الفتا الى ان ما يحد
في البلد أزمة كبيرة ال تنتهي اال 
برحيل ناصر احملمد الن بقاءه 
س���يجر البلد الى الدمار وملزيد 

من الفساد.
الناش���ط    وم���ن جانبه قال 
السياسي خالد النيف ان الكويت 
تعيش مفترق طرق وتسير الى 
الهاوية اال اننا نريد التأكيد على 
اننا لن نخرج ع���ن طاعة ولي 

 فليح العازمي
  واص���ل ع���دد م���ن النواب 
الس���ابقني  احلالي���ني والنواب 
والناشطني السياسيني ندواتهم 
الداعمة ملقدمي استجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد مطالبني احلكومة 
الى  باالس���تقالة قبل الوصول 
جلسة اخلامس من يناير، مؤكدين 
ان جلسة التصويت على كتاب 
البداية  التعاون س���تكون  عدم 
للعمل على اسقاط حكومة احملمد 
في اشارات واضحة الى اللجوء 
الى الشارع ليكون هو الفيصل 
بني النواب املعارضني للحكومة 
من جانب واحلكومة ومؤيديها 

من جانب آخر.
  النائب السابق محمد اخلليفة 
ق���ال خالل الندوة الت���ي أقامها 
في اجلهراء بعنوان »نس���تحق 
الكرامة« ان اجلهراء قلعة األحرار 
الذين اعتادوا على االنطالق منها 
للدفاع عن الكويت بأسرها ولهذا 
أصبح الدفاع عن قضايانا واجبا 
وطنيا، مضيفا ان الشعب الكويتي 
اعتاد على احلرية والكرامة وخير 
دليل على ذلك وج���ود د.عبيد 
الوسمي خلف القضبان والزميل 
الذي يرقد على  السندان  محمد 

الهيئة العامة للبيئة

تعلن الهيئة العامة للبيئة عن قيامها باعتماد 

وجتديد املكاتب اال�شت�شارية واجلهات متعددة 

االأن�شطة العاملة يف جمال اال�شت�شارات البيئية 

اأو اإعداد درا�شات تقييم املردود البيئي اأو تقييم 

الو�شع البيئي الراهن اأو التدقيق البيئي.

اال�شت�شارية  وال�شركات  املكاتب  من  يرغب  من  وعلى 

يف احل�����ش��ول ع��ل��ى ك��را���ش��ة اع��ت��م��اد وجت��دي��د املكاتب 

يف  العاملة  االأن�شطة  متعددة  واجل��ه��ات  اال�شت�شارية 

تقييم  درا���ش��ات  اإع���داد  اأو  البيئية  اال�شت�شارات  جم��ال 

اأو  ال��راه��ن  البيئي  ال��و���ش��ع  تقييم  اأو  البيئي  امل����ردود 

واملردود  التخطيط  اإدارة  مراجعة  البيئي،  التدقيق 

القر�ص  ل�شراء  للبيئة  العامة  الهيئة  مقر  البيئي يف 

املدمج CD وذلك خالل �شهر من تاريخ االإعالن.

 )20( CD علمًا ب���اأن ر���ش��وم ا���ش��ت��الم ال��ق��ر���ص امل��دم��ج

دينارًا غري قابلة لال�شرتجاع.
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