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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعل�������ن وزارة الكهرب�������اء واملاء لل�س�������ادة املواطنني باأنها �س�������تقوم 

باإي�س�������ال املياه العذبة لبع�ض �س�������اليهات منطقة ال�س�������باع��ي��ة 

وتبدي�������ل حمب�ض قط�������ر )600 مم( تالف مما �س�������يرتتب عليه 

انقطاع املياه العذبة عن كل من :

ال�س�������اليهات - املنتزه�������ات - جن�������وب ميناء عبداهلل - مع�س�������كر 

الحتياط - املع�س�������كر الأمريكي - القاعدة البحرية - �س�������ركة 

�س�������يفرون - منفذ حدود النوي�سيب - حمطة الزور اجلنوبية  

حمطة تناكر اأم الهيمان - حمطة تناكر بنيدر - حمطة تناكر 

الزور وذلك خالل فرتة العزل ملدة �ست �ساعات.

اعتب�������ارًا من ال�س�������اعة الثامنة من م�س�������اء ي�������وم الثنني املوافق 

2011/3/21 وحتى ال�س�������اعة الثانية من �سباح يوم الثالثاء 
املوافق 2011/3/22.

وتاأمل الوزارة من املواطنني �ضرورة التعاون معها وذلك 

للم�ضلحة العــامــــة.و�س�ك���را،،

و�سك�������رًا،،

 الشيخ أحمد صباح السالم متحدثًا في مخيم محمد بن بصيص

 ترحيب بالشيخ أحمد صباح السالم              (سعود سالم) 

 خالل حفل عشاء أقيم على شرفه أعده محمد بن بصيص

 أحمد صباح السالم: غير صحيح وجود خالفات في بيت احلكم 
  واملطالبة برحيل ناصر احملمد ال تصلح حاضرًا وال مستقبًال

 نعم نعاني حالة 
«تصحر سياسي»  

ولكن متسكوا
   بكرسي اإلمارة 

والكويت والتحموا 
وتعاضدوا

 أرفض مصطلح البدون 
وأفضل «غير كويتي» 

وتنظيم مظاهرات 
خطأ فادح وكبير 

يسيء إليهم وجزء 
منهم لهم مواقف 

مشرفة بحق الكويت

الصباح وشعوبنا متمازجة تربطها 
وحــــدة الدم واالخوة ووشــــائج 

القربى واحملبة.
  وقال: ان العالقات الكويتية ـ 
الســــعودية هي احدى صور تلك 
العالقات الطيبة، ولالسف ينسى 
او يتجاهل البعض تاريخ البلدين 
الشقيقني فدم الشهداء الكويتيني 
اختلط بدم الشهداء من اشقائهم 
السعوديني وبقية ابناء اخلليج.

  ولفت قائال: ان هناك شهداء من 
جند آل الصباح شــــهداء مع جند 
آل ســــعود كلهم في خندق واحد 
وآخرها ملا غزانــــا املقبور صدام 
اختلطت دماء شهداء اخلليج واذا 
تأملت دولة تداعينا معها بالسهر 
واحلمى وارجعوا للتاريخ وكثيرة 
هي احلروب التي امتزجت دماؤنا 
النقية مع دماء السعوديني الطاهرة 
بشكل خاص واخلليجيني بشكل 
عــــام، وهذا للتاريــــخ، وردا على 
املتقولني واملشككني  البعض من 
بالعالقات اخلليجيــــة فاجلد له 
الرجالــــة وفي وقــــت الرخاء هم 
له ارجاله، مستدركا بقوله: غير 
صحيــــح ما يــــردده البعض عن 

حكومة كونفيدرالية خليجية.

  ساحة التغيير

  وفي رده على التظاهرات التي 
اقيمت فــــي ســــاحة التغيير في 
الكويت وفق ما اســــمته، رفض 
القمع من قبل السلطات البحرينية، 
قال: ان هذه املظاهرات سياسية 
يقوم بها اصحابها وليســــت هي 
حقيقة ما في االنفس والقصد منها 
استقطاب املؤيدين لهم ال اكثر وال 
اقل و٢٠٠٠ شخص ال ميثلون رأي 
الشعب الكويتي برمته عن احداث 
البحرين الشقيقة، وهذا يجعلني 
اعود واقول ان مجلس االمة فيه 
تصحر سياســــي وانتم تعرفون 

ماذا أعني في هذا املقام.
الشــــيخ احمد صباح    حديث 
الســــالم للصحافيــــني من مخيم 
محمد بن بصيــــص املطيري في 
منطقة الصبية انتهي عند الثورات 
العربية التي حدثت وحتدث اآلن اذ 
اجاب عن رأيه، قائال: «بسطوها ال 
تعقونها» الثورات بدأت من مواطن 
تونسي حس بالظلم والقهر حينما 
صادروا عربته التي يتكسب منها 
فأسالوا اهل الثورات عن السبب 
فاالجابــــة بالتأكيد هي ثورة ضد 
الظلم الذي انتشــــر بشكل كبير 
خاصة الشباب الذي ضاقوا ذرعا 
من حكوماتهم وهنا نقول سر مبا 
يرضي شرع اهللا وسنة نبيه تسلم 
من غضب الشــــعوب، ناهيك عن 
السبب هو وجود صحوة دينية 
والدليل ان التظاهرات علت فيها 

التكبيرات.
 ٭  عادل الشنان 

نهــــج وطنــــي واضــــح مثلما انا 
نهجــــي الكتاب الكرمي والســــنة 
النبوية املطهرة، مشيرا الى وجود 
البعض ممن يحاول التفرقة بني 
أبناء الشــــعب ويثير الفنت وانتم 
تعرفونهم كما اعرفهم واقول لهم 

عيب كفوا عن ذلك.
  وتطرق الشــــيخ احمد صباح 
الســــالم الى قضية البدون معلقا 
بقوله: انا لست محبا لتلك الكلمة 
وأرفضها ألن التسمية الصحيحة 

في نظري هي «غير كويتي».
  وتابع: كلنا قدمنا الى الكويت 
ولكن بعد ان أثبتنا وطنيتنا صرنا 
كويتيني ننتمي الى هذه البقعة من 
األرض الطيبــــة وعلينا ان نثبت 
وطنيتنا وكذلك األمر لتلك الفئة. 
وأشار الى ان ما قام به البعض من 
البدون من التظاهرات خطأ فادح 
وكبير ويسيء اليهم ويتحول من 
بصمة للوطنية الى وصمة عليهم 
ونحن نعرف جزءا كبيرا من أبناء 
تلك الفئة لهم بصمات مشرفة في 
الكويت شاركوا معنا في  تاريخ 
احلروب وقدموا حياتهم وأرواحهم 
من أجل الكويت وتركوا عائالتهم 
الكويتيني  لاللتحاق بإخوانهــــم 
لتحرير الكويت، من جحافل صدام 

املقبور.
التي    وأكد ان تلك التظاهرات 
قاموا بها أساءت لهم ولم تنفعهم 
ألن البدون احلقيقي جلس في البيت 
ورفض ذلك السلوك لذلك أنصح 
ممن قاموا بالتظاهر او يحرضون 
عليه بأن يتحلوا باألخالق الوطنية 
وروح املواطنة واالنتماء للكويت 
فاتركوا هذا ألنه وصمة في جبينكم 

وضدكم ال معكم.
  وزاد: انا أكثر واحد متعايش مع 
هذه الفئة وأعرفهم جيدا كلهم أبناء 
قبائل ثقافتهم ال تسمح باخلروج 
عن ولي األمر وإقامة التظاهرات 
فمن قام بها عليهم عالمات استفهام 
وأقول لهم: اركدوا.. اقبضوا ارضكم 
وكونوا قدوة حســــنة ألنفسكم 
ولغيركــــم ألن أصحاب احلق من 
أبناء القضية لم يخرجوا للشارع 
وهم أصحاب املواطنة احلقيقية.

  وخلص احمد صباح الســــالم 
في هذا اجلانب بقوله: الى ذلك، ال 
تخلونا وحتدونا ان نكشفكم ترى 
احنا نعرف القبائل اذا كان غيرنا ما 
يعرفهم وانا أعرف هذه الفئة وهم 
يعرفونني متاما وأنا أكثر شخص 
مختلط معهم فال ينتسب بعضهم 
لقبيلة غير قبيلته او عائلته او 
عشيرته، وانتبهوا، وشعاراتكم في 
املظاهرات خطأ كبير ففي الكويت 
ما في احد ينام مظلوم او جوعان، 
هذا ما عرفناه وتربينا عليه منذ 

٣٠٠ سنة.

  أحداث البحرين

  ولم تغب أحداث البحرين عن 
حديث الشيخ احمد صباح السالم اذ 
قال: أوال حتى تكون األمور واضحة 
علينا ان نعي كلمة خادم احلرمني 
الشريفني حينما قال: ان البحرين 
هي ابنتي الصغيرة، اما انا فأزيد 
على كالم امللك وأقول ان البحرين 
بالنسبة لنا هي «العطفة» وكلكم 

تعرفون معنى هذه الكلمة.
  وقال: ان البحرين هي قلب في 
التعاون اخلليجي  جسد مجلس 
وامللك حمد كثر اهللا خيره حكيم 
وفتح باب احلــــوار وقال تعالوا 
جالســــونا نســــمع منكــــم لكن 
املتظاهرين حولوا األمر من املطالبة 
باحلقوق الى شغب وحتريض على 
قلب نظــــام احلكم.ومضى يقول: 
احلمدهللا رجعــــت االمور هادئة 
بحكمة اســــرة آل خليفة وحكمة 
امللك حمــــد الذي حول االمور من 
خوف الــــى امن وامــــان كما هي 
البحرين، واهللا يكفينا شر الفتنة 

واحملرضني لها.

  قوات درع الجزيرة

  وعن مشاركة اجليش الكويتي 
من عدمه ضمن قوات درع اجلزيرة 
الكويتيون من  قــــال:  للبحرين، 
طباعهم ال ينسون فضل اآلخرين 
وانا ارى ان ثالث ارباع الشــــعب 
الكويتي مــــع امللك حمد وانا اول 
من سيلبي النداء للدفاع عن حمى 
آل خليفــــة والبحرين، فليس من 
الشــــجاعة والرجولة ان ننسى 

جمايل اآلخرين علينا.
  وتابع: اقول ملن يرفض مشاركة 
قوات درع اجلزيرة في مســــاندة 
ملك البحريــــن ويعتبرها تدخال 
مبا ال يعنينا: هل كانت مشاركتنا 
في حروب مصر وسورية تلويثا 
لالمة العربية وتدخال في شؤون 

اآلخرين؟

  العالقات الكويتية ـ السعودية

الشــــيخ احمد صباح    وأشار 
السالم الى ان العالقات اخلليجية 
ـ اخلليجية ســــواء بني الشعوب 
بعضها البعض او بني احلكام مع 
بعضهم تاريخية ومتينة وقوية، 
فآل سعود وآل خليفة وآل نهيان 
وآل ثاني وآل ســــعيد اخوة آلل 

الكويت وال تغيير على هذا الشيء 
منذ ٣٠٠ سنة وما يتغير هم احلكام 
الذين يحملون االمانة مع شعبهم 

جيال بعد جيل.

  رئيس الوزراء

  ورد الشيخ احمد صباح السالم 
في سؤال عن املطالبة برحيل سمو 
رئيس الوزراء بقوله: هذا بوصباح 
واوال الشيخ ناصر احملمد ولد خالي 
وانا اعرفه متاما فهو طيب وسخي 
وكــــرمي الى ابعد احلــــدود ويداه 
ممدودتان والى اخلير ســــباقتان 
وهذا الكالم عن ناصر احملمد ليس 
حديث عهد بل قبل ان يكون رئيسا 
للوزراء بل قبل ان يكون وزيرا.

  واستطرد: اقول ملن يريد رئيس 
وزراء منتخبا ان ذلك الطلب وتلك 
الرغبة ال تصلــــح ال حاضرا وال 
مستقبال الن الكل يرى ويعرف ماذا 
يحدث اذ مت اختيار رئيس وزراء 
منتخب او باســــتفتاء شعبي اذا 
كان النائب او الوزير يأتي بربعه 
واملقربني اليه فمــــا بالك اذا كان 
الرئيس منتخبا يخل مبيزان الدولة 
فحكم ٣٠٠ سنة مع وجود رئيس 
حكومة شعبي ستختل املوازين.

وعرج الشيخ أحمد صباح السالم 
الى االستجواب ومجلس األمة وأداء 
النواب قائال: ان مجلس األمة يشهد 
حالة التصحر السياسي من بعض 
النواب الذين كثير منهم وصل عن 
طريق املال وهم يعرفون أنفسهم 
متاما، نهجهم «قول ايه.. قال ايه»، 
«قول ال.. قال ال» وأقول لهم «عيب 
عليكم.. عيب عليكــــم» وهذا ما 
اصطلح على تســــميته التصحر 
السياسي. وعن االستجواب قال: 
االســــتجواب حــــق للنائب كفله 
الدستور له لكن علينا ان نعرف 
نوعية االستجواب هل يستحق 
أم ال؟ هل هو اســــتجواب عبثي 
ام املقصد منــــه مصلحة الكويت 
وشــــعبها؟ وهذا متروك للشارع 

الكويتي هو من يقيم.
  ورفض تسمية بعض النواب 
باملؤزمني قائال: هؤالء النواب هم 
الذين يخافون على الكويت وهم 
املتمسكني بكرسي اإلمارة واحلفاظ 
عليه وااللتفاف على األسرة احلاكمة 
وليس كما يسميهم البعض بنواب 
التأزمي متى ما قدموا اســــتجوابا 
ان  أو ســــاءلوا وزيرا واحلقيقة 
أغلب استجوابات هذه الشريحة 
الوزير  النواب كانت لتقوية  من 
ليس كما يدعي الطرف اآلخر انها 
جاءت ملصالح ضيقة أو إلحراجه 
سياسيا. وتابع: ان النواب الذين 
اصطلح على تسميتهم باملؤزمني 
أكرر أقول هم اكثر متسكا بالكويت 
وباحلكم واحلفاظ على األســــرة 
احلاكمــــة وينظرون الى مصلحة 
الكويت مــــن منظور وطني، لهم 

بقوله: هذا الكالم غير صحيح وانا 
ان علقت فانني «اطز» اصبعي في 
عيني الني احد ابناء هذه االسرة 
ويكفيني القول ان الشعب الكويتي 
يعرف جيدا ومتاما من هم اسرة 
ال الصباح والكل يعلم ان اجلميع 
محب لتلك االســــرة لهذا يرفض 
اجلميع التشكيك في تعاضد بيت 
احلكم. وقال: يكفيني ان اقول لكم 
ملن يثير ذلك املوضوع: ان الشعب 
الكويتي يعــــرف من يريد وانتم 
تعرفون كل شخص باالسرة من 
ابناء بيت احلكم والســــيرة لكل 

شخص من اسرة ال الصباح.
  وفي هذا املوضع اقول اعلموا 
متاما ان احلاكم عليه مسؤوليات 
جســــام فدائمــــا قلق مــــن واقع 
مسؤوليته وحرصه على مصالح 
الناس فنحن ننام ونستيقظ هانئي 
البال لكن احلاكم في تفكير دائم 
وحرص شديد على اال ينقص احد 

ابناء الشعب شيء.
اقول واكرر    واســــتدرك: لهذا 
«اعينــــوا» احلاكم وحافظوا على 
كرسي االمارة والتفوا حوله وال 
تلفتوا الى من يثير االقاويل وهذا 
يجلعنا نؤكد ضرورة وجود حكومة 
ومجلس متجانسني ونحافظ على 
بلدنا وندفع به الى التقدم واالزدهار 
فالشعب الكويتي معدنه من القدم 
اصيل واسرة احلكم من وإلى اهل 

 اســــتذكر الشيخ احمد صباح 
السالم االمير الراحل الشيخ صباح 
الســــالم ومقولته املشهورة «انا 
وشــــعبي كلبونا جماعة» وقال: 
هذه العبارة لم يقلها من فراغ بل 
كانت نابعة من احساس صادق بان 
اهل الكويت ملتفون حول االسرة 
احلاكمة وهم مع حكامهم يد واحدة 
وال يختلف اثنان في ذلك وال جدال 
او نقــــاش في هذا االمر، جاء ذلك 
خالل حفل العشاء الذي أعده محمد 
بن بصيص في مخيمه على شرف 
الشيخ أحمد صباح السالم وسط 
حضور كبيــــر وعدد من رجاالت 
الصحافة احمللية. وقال الشــــيخ 
احمد صباح السالم: منذ ٣٠٠ سنة 
واكثر ونحن ننتمي الى هذه االرض 
الطيبة متالحمون، متعاضدون، 
فوفقنا اهللا تعالى وحبانا بنعم 
كثيرة وعلى مــــدى التاريخ كان 
الشــــعب الكويتي واسرة احلكم 
في صــــف واحد وخنــــدق واحد 
هو الكويت واالحداث التاريخية 
تشهد بهذا الشيء وكان من ضمنها 
الغاشم وكيف  العراقي  االحتالل 
حمى الشعب كرسي االمارة والتف 
حول اسرة احلكم وجدد البيعة.

  وزاد: عندمــــا اجتاحت قوات 
صدام املقبور الكويت حمى الشعب 
كرسي االمارة ففقدنا االرض لكن 
بقي كرسي ومسند االمارة حماه 
اهللا تعالى اوال ومن ثم الشــــعب 
الكويتي كله وسخر املولى سبحانه 
الكويت من  العالم لتحرير  قوى 
براثن العدو الــــذي لم يفرق بني 
طائفة واخرى او قبيلة او عائلة بل 
جاء ليغزو الكويت واهلها جميعا 
مستدركا: وعلى هذا االساس اقول 
الهل بلدي متسكوا جيدا بكرسي 
االمــــارة والتفوا حــــول قيادتكم 
والعالم كله يعلم مدى تعلق أبناء 

الشعب الكويتي بأسرة احلكم.

  التصحر السياسي

  وفي تعليقه على حالة االحتقان 
السياسي الذي تشهده البالد قال: 
ان هذا االحتقان انا اسميه التصحر 
السياسي وارجع واكرر: متسكوا 
بكرســــي االمارة انتم منهم وهم 
منكم وعلينا التمسك بأرضنا وهذا 
الكالم ليس للطائفة او قبيلة او 
عائلة او فئة دون اخرى بل لكل 
الكويتيني فالتحموا وتعاضدوا الن 
اننا شعب ملتحم  التاريخ يقول 
وعلينا ان جنتهد جميعا في احلفاظ 
على كرســــي االمارة والوطن كل 

من موقعه.

  بيت الحكم

  واستجهن الشيخ احمد صباح 
السالم ما يثار عن وجود خالفات 
في بيت احلكم من ابناء االســــرة 
احلاكمة معلقا في رده على ذلك 

 التهديدات اإليرانية

 مقتل امليموني

 أين أنت من الساحة؟

 أهل الكويت

 مخيم بن بصيص 

 سألنا الشيخ احمد عن موقفه من التهديدات االيرانية، فأطنب 
في اجابته: هي تهديدات عبر وسائل االعالم، لكن ماذا ردت 
مصر وباكستان وتركيا، واذا قعدنا وراء هدني عليه اذبحه 
هدني تري بسوي واسوي ما راح انخلص، فال احد يزايد 

على وحدة الصف اخلليجي او اختراقه او النيل منه.

 قال الشيخ احمد صباح السالم عن مقتل املواطن امليموني: 
احزن الكويت جميعا ولالسف قتل على يد السلطة والشعب 
وحكامه يرفضون هذا الشيء ألنه لم يقتل بحادث سيارة او 
هوشة امنا على يد السلطة، واالمر االن دون تدخل من احد 
بيد ذوي القتيل اما يطلبون القصاص او الدية، مشيرا في 

هذا الصدد الى ان وزير الداخلية السابق ضلل باحلقائق التي 
ارسلت له عن القتيل وهذا شي وارد لكنه كان شجاعا في 

حتمل تبعات وابعاد القضية.

 رد الشيخ أحمد صباح السالم على سؤال صحافي حول 
سبب خروجه منذ فترة الى الساحة احمللية بعد ان كان 

مبتعدا قائال:
  للتاريخ أقولها بدأ ظهوري الى الساحة احمللية مع بدء إقرار 

حقوق املرأة وأنا لست ضد حقوقها لكن من طالب بها جاءت 
مطالبه على حساب الشرع وكأنهم يريدون هدم الدين 

مبعول حجر وأنا لست معارضا وامنا أرى ان القضية دخلت 
في دائرة اإلفتاء لسنوات عدة منذ العام ١٩٨٥م من خالل 

فتاوى شيوخ وأفاضل رفضت ألكثر من مرة.

 خالل حديثه عن عالقة أسرة احلكم بالشعب الكويتي قال: 
أنا اليوم في مخيم بن بصيص املطيري وهو من البدو من 
عائلة كرمية واصل كرمي ولذلك ربعي بدو وحضر يزورونا 
ونزورهم، هذي هي عالقتنا مع بعضنا حكاما ومحكومني 

ونفتخر بهذا الشيء من ٣ قرون مضت.  

 قال صاحب الدعوة واملخيم محمد بن بصيص ان حضور 
الشيخ أحمد صباح السالم الصباح الى مخيمه ليس غريبا 

عليه وعلى أسرة آل الصباح الكرام وهذا يظهر مدى 
تالحم الشعب مع حكامه فهم أسرة واحدة نستضيفهم 

ويستضيفوننا، نحاورهم ونتحدث معهم من غير حجاب 
وهذه نعمة من بها اهللا على الكويت مشيرا الى هذه 

الزيارة كسابقاتها من الزيارات التي يقوم بها الشيخ أحمد 
فيها زيادة للحمة وتقارب فيما بيننا وعسى اهللا ال يغير 
علينا ويحفظ هالديرة وحكامها وأسرة الصباح وعلينا 

الشكر والثناء للمولى سبحانه على هذه النعم.
 


