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عزيز: زيارة سمو 
األمير املرتقبة إلى 
إسالم آباد شرف 

كبير لبالدنا

أشاد مبواقف باكستان جتاه القضايا الكويتية والعربية واإلسالمية

البصيري: العالقات الكويتية ـ الباكستانية قوية ووثيقة

وصف وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري 
العالقات الت���ي تربط الكويت 
وباكستان بالقوية والوثيقة، 
مشيدا مبواقف إسالم آباد حكومة 
وشعبا جتاه القضايا الكويتية 

والعربية واإلسالمية.
وأض���اف البصي���ري لدى 
حضوره حفل اس���تقبال أقامه 
الباكس���تاني افتخار  السفير 
عزيز مس���اء اول من امس في 
فندق كراون بالزا مبناس���بة 
لب���الده ان  الوطن���ي  العي���د 
البلدي���ن يتطلعان الى تعزيز 
العالقات على املستويني  هذه 
االقتص���ادي والتج���اري مل���ا 
في���ه خدمة مصلح���ة البلدين 

والش�عبني الشقيقني.
م���ن جهت���ه، أكد الس���فير 
الباكستاني افتخار عزيز متيز 
العالقات الباكستانية � الكويتية، 
مشيرا الى وجود عدة مجاالت 
البلدين، مذكرا  ب���ني  للتعاون 
بزي���ارة رئي���س وزراء بالده 
الى الكويت والتي تلتها زيارة 
للرئي���س الباكس���تاني آصف 
زرداري للمشاركة في احتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية، واصفا 
بأنها كانت زيارة ناجحة بكل 
املقاييس، معربا عن تطلع بالده 
لزيارة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى باكستان، حيث 

تنمية وتطوير الكويت، وكذلك 
الباكستاني  في دعم االقتصاد 

من العملة الصعبة.
وأض���اف انه خ���الل زيارة 
رئيس وزراء بالده الى الكويت 
مت التوقيع على عدة اتفاقيات 
خاصة في املجال االستثماري 
أم���ال في وجود رج���ال أعمال 
كويتيني في بالده لالستفادة من 
االمكانيات والتسهيالت املتاحة 

في هذا املجال.
مذكرا بتجربة الكويت الرائدة 
من خ���الل الصندوق الكويتي 
للتنمية ومس���اهمته في عدة 

مشاريع في باكستان.
وفي تعليق ح���ول وجود 
انتق���ادات أميركية بخصوص 

مهمة بالده في محاربة اإلرهاب 
قال عزي���ز: »لقد اس���تطاعت 
باكس���تان ان حتقق جناحات 
عديدة في هذا الصدد، نافيا ان 
تكون اإلدارة األميركية وجهت 
انتقادات لها بذلك، مشيرا الى 
ان التقاري���ر الت���ي بثت عبر 
وس���ائل اإلعالم مبال���غ فيها، 
لكن الواقع يؤكد وجود تعاون 
وثيق بني احلكومتني األميركية 
والباكستانية في احلرب على 

اإلرهاب.
حضر حفل االستقبال عدد 
من الوزراء والسفراء والشيوخ 
وأفراد من اجلالية الباكستانية 

املقيمني في الكويت.
بشرى الزين  ٭

وجهت لهما دعوة بذلك، الفتا الى 
ان األيام املقبلة ستشهد قريبا 
موعدا له���ذه الزيارة التي تعد 

شرفا كبيرا لباكستان.
وف���ي رده ح���ول وض���ع 
ف���ي  الباكس���تانية  اجلالي���ة 
الكويت، قال عزيز: يبلغ عدد 
اجلالية الباكس���تانية 150 ألفا 
ويعملون في مجاالت مختلفة، 
مذكرا بأن���ه مت توقيع اتفاقية 
الستقدام ممرضات من باكستان 
ملستشفى كبير سيتم إنشاؤه 
في الكويت، مبينا ان العائدات 
الباكس���تانية  املالية للجالية 
العامل���ة في الكوي���ت تقدر ب� 
400 ملي���ون و200 ألف دوالر 
سنويا، ما يبرز مساهمتها في 

)سعود سالم( السفيرة الفرنسية تتوسط سفيري السعودية والبحرين   سفراء سورية ولبنان ومصر واألردن خالل االحتفال د.محمد البصيري والسفير الباكستاني افتخار عزيز يقطعان كعكة االحتفال

الكندري: ال عقبات أمام إلغاء »الكفيل«
نفى وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 
وجود أي عقبات لتطبيق »إلغاء نظام الكفيل« الذي كان مقررا 
فبراير املاضي، موضحا ان الهيئة العامة للعمالة الوافدة التزال 

قيد البحث والدراسة وهناك إجراءات التزال قائمة ونأمل ان 
تعرض على مجلس األمة خالل العام احلالي.

كما أهاب الكندري بالوافدين املخالفني الى االستفادة من املكرمة 
األميرية، مشيرا الى انها فرصة ملغادرة البالد وتفادي إطالة املدة، 

مؤكدا استعداد وزارة الداخلية الستقبال اي عدد من العمالة، 
خاصة ان املجال متاح للسفر قبل موسم الصيف وارتفاع أسعار 

التذاكر.

السنان: تكرمي مدير عمليات
»الرائد« لدعم األمن في دور الرعاية

»سيدات األعمال« و»املكفوفني«
نظّما »تعايش مع السكري«  

العنزي يرعى ماراثون لألطفال غدًا

كرمت ادارة رعاية االحداث بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
مدير عمليات احلراسة بشركة الرائد مبؤسسات رعاية االحداث 
ابراهيم عبداللطيف ومجموعة من موظفي األمن والسالمة بالدور 

التابعة لالدارة، وذلك جلهودهم وتفانيهم بالعمل.
ويأت����ي هذا التكرمي في اطار التع����اون املتبادل بني االدارة 

وشركة الرائد حلفظ األمن والسالمة 
ودرءا لالخطار قدر االمكان داخل 

مؤسسات رعاية االحداث.
وقال مدير ادارة رعاية االحداث 
عبداللطيف الس����نان خالل حفل 
التكرمي بش����أن االحتفال بتكرمي 
مدير ادارة احلراسة بشركة الرائد: 
يأتي ضمن االهتمامات التي نحرص 
عليها تطبيق مبدأ األمن والسالمة 
جلميع النزالء واملوظفني، وان دل 
ذلك على شيء فإمنا يدل على االداء 
املتميز للش����ركة وملوظفي األمن 
حلفظ األمن داخل املؤسس����ات، 

معربا ع����ن أمله في تكاتف وتطوير اجلانب األمني لتالش����ي 
السلبيات مستقبال لتأمني وضمان سالمة نزالء االحداث.

أعلن مدير عام مجموعة حضانات سمية النموذجية ثنائية 
اللغة فايز الش���مري عن انطالق ماراثون س���مية األول في 
الساعة الثانية من بعد ظهر غد السبت ويستمر حتى السادسة 
مساء حتت رعاية النائب عسكر العنزي حيث سيشارك في 

املاراثون األطفال مابني سن الثالثة واخلامسة.
 وأكد الشمري خالل حديثه 
في مؤمتر صحافي صباح أمس 
في مقر الروض���ة باجلهراء أن 
املاراثون هو األول من نوعه في 
محافظة اجلهراء وعلى مستوى 
املؤسسات التعليمية، حيث إن 
مثل هذه االنشطة عادة ما تقوم 
بها الشركات الكبرى والبنوك مع 
املأمول أن تبادر املؤسسات  أن 
التي تعنى باألطفال  التعليمية 

بإقامة مثل هذه الفعاليات.
الش���مري ال يخفى  وأضاف 
على أحد ضرورة إقامة األنشطة 

التي تعنى بأبنائنا األطفال وتوفير املناخ املالئم لهم وملء 
أوقاتهم بالنافع واملفيد باإلضافة إلى النهوض مبنطقة اجلهراء 
وتطويرها وإقامة النشاطات والفعاليات املميزة التي تهتم 
بجميع شرائح املجتمع الكويتي، ومن هذا املنطلق جاءت فكرة 
إقامة ماراثون لألطفال لكي نلفت االنتباه ملثل هذه االنشطة 
ولتكون اللبنة األولى في طريق االهتمام باألطفال وإنش���اء 

مرافق خاصة بهم يقضون فيها أوقاتا ممتعة ومفيدة.
بشرى شعبان  ٭

أقامت جلنة الصحة في نادي س����يدات االعمال واملهنيات � 
فرع الكويت بالتعاون مع جمعية املكفوفني وألول مرة ورشة 
عمل بعنوان »تعايش مع السكري«، وذلك ضمن أنشطة برنامج 
»املرأة القيادية املبادرة« بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق 
أوسطية MEPI والذي انطلق في 2010. وأعرب رئيس اللجنة 
الثقافية وعضو مجلس إدارة جمعية املكفوفني صنيتان املطيري 
عن عميق امتنان اجلمعية وعظيم تقديره لهذه املبادرة، حيث 
ترى فيها حلقة من حلقات التعاون النموذجي بني مؤسسات 
املجتمع املدني وتفاعله، وهي فرصة ملد جسور التعاون والتفاعل 

املجتمعي بني الكفيف واالفراد واملؤسسات خارج اجلمعية.
من جانبها، ذكرت رئيس����ة جلنة الصحة بنادي س����يدات 
االعم����ال ليلى اغ����ا أن أبحاثا طبية كثيرة تؤكد ان االنتش����ار 
الس����ريع والكبير للمش����اكل الصحية العديدة في هذا العصر 
هو بسبب عاداتنا الغذائية غير الصحية والتي تعتبر عادات 
غذائية سيئة. وعلى عكس ما يعتقد الناس، فإن مصاب السكر 
ال مينع عنه أي نوع من الطعام بتاتا، بل ميكنه أكل ما يشتهي 

لكن مبقدار صحي ومحسوب.

عبداللطيف السنان

فايز الشمري

أكد أن النقابة ستشارك في اعتصام احتاد النقابات الكويتية 30 اجلاري

خالل اجتماعهم في ديوانية عبداهلل املفرج بالفيحاء

أكد أنها مستوفاة الشروط ومدعومة مبوافقة اجلهات املعنية

شقير: مطالب العاملني في »الكهرباء« حبيسة األدراج 

مجموعة الـ 26: البلد مقبل على كارثة خالل 5 سنوات 
في حال استمر الهدر في امليزانية على زيادة الرواتب 

جدد اعض����اء مجموعة ال� 26 
حتذيراتهم من ان البلد مقبل على 
كارثة اقتصادية حقيقية خالل 5 
الى 8 سنوات في حال استمر الهدر 
العامة على وضعه  امليزانية  في 
احلالي، سواء في زيادات الرواتب 
الدولة  الرواتب ملوظفي  اقرار  او 
بشكل وصفوه بأنه غير مدروس، 
جاء التحذير خالل اجتماع حضره 
معظم اعضاء املجموعة في ديوان 
عبداهلل املفرج بالفيحاء مساء اول 
من امس حضره عدد من رؤساء 
حترير الصحف احمللية وممثليهم 
ويأتي لقاؤهم بعد لقاءاتهم السابقة 
مبمثلني عن السلطة التشريعية 

وممثلني عن السلطة التنفيذية.
البداية، حت����دث عبداهلل  في 
املفرج مرحب����ا باحلضور وفتح 
ب����اب النقاش الذي ب����دأه د.نبيل 
املناعي متحدثا عن التحديات التي 
تواجه املستقبل االقتصادي للبلد 
واملخاطر احملتملة ومنها واخطرها 
صرف احلكومة على الكوادر في 

الرواتب التي حتمل امليزانية امواال 
طائلة، محذرا من ان سوق العمل 
لن يتحمل دخول اعداد اخرى من 
املوظفني خالل االعوام اخلمس����ة 
املقبلة، مشيرا الى ان عدد موظفي 
القطاع العام ارتفع من 285 عامال 
الى 400 الف عامل تقريبا جميعهم 
تتحمل الدولة رواتبهم التي تلتهم 
جزءا كبيرا م����ن املوازنة العامة 
للدولة، وان سوق العمل سيدخله 
خالل السنوات العشر املقبلة اكثر 

من 85 الف وظيفة.
من جانبه، حتدث عضو مجلس 
االمة الس����ابق احمد باقر عن ان 
املجموعة ليس ألي من اعضائها 
اهداف سياسية او انتخابية، وان 
هدف املجموعة هو دق نواقيس 
اخلطر االقتصادي احملدق بالبالد 
والذي حذرت منه تقارير سابقة 
كتقرير تون����ي بلير وتقرير بنك 
النقد الدولي التي ذكرت ان البالد 
ستواجه عجزا في فترة تتراوح بني 
5 و8 سنوات مقبلة بسبب الهدر 

ف����ي امليزانية العامة للدولة على 
الرواتب دون االلتفات الى تنمية 
املهارات الفردية او العمل على رفع 
انتاجية البلد م����ن مصادر دخل 
اخرى. واشار باقر الى ان البلد يقف 
على قنبلة موقوتة ستتعرض معها 
البلد الى ازمة اقتصادية، سواء مع 
اسعار البترول غير الثابتة او مع 
وصول سعر تكلفة برميل النفط 

الى اكثر من 100 دوالر.
مح����ذرا في الوقت ذاته من ان 
ميزاني����ة الرواتب س����تصل الى 
20 مليار دينار خالل الس����نوات 
العشر املقبلة. اما االعالمي محمد 
اجلاسم فتحدث عن ضرورة التقاء 
املجموعة دوريا مع ممثلي الصحف 
وان االعالميني يتحملون مسؤولية 
التي  التحذيرات  ايصال ص����وت 
تطلقها املجموع����ة الى اجلمهور 
وتوعي����ة الرأي الع����ام باملخاطر 
احملدقة، مش����يدا في الوقت ذاته 
بتسليط وسائل االعالم وخاصة 
الصحف الضوء على البيانات التي 

تصدرها املجموعة.
وكشف النائب السابق مشاري 
العنجري )احد اعضاء املجموعة( 
فقال: ان ميزانية الكويت السنوية 
اكثر ميزانية استنزافية في  هي 
العالم، وتعمل على آلية الصرف 
غير املب����رر دون ان تكون هناك 
نتيجة او تطور، سواء في اخلدمات 
التي تقدمها الدولة او كفاءة املوظف 
احلكومي. وبعدها طالب صاحب 
الديوانية رؤساء حترير الصحف 
احمللية وممثلي رؤساء التحرير 
باملشاركة في النقاش وابداء الرأي 
حول طريقة تعاطي املجموعة مع 

االعالم.
هذا وحتدث الزميل وليد النصف 
)رئيس حترير القبس( عن ضرورة 
ان يكون خط����اب املجموعة اكثر 
تواصال مع الش����ارع، مشيرا الى 
ان بياناتهم ال تلقى الصدى املرجو 
منها، خصوصا بني شرائح القراء 
الذي يفترض ان تصل اليهم مثل 

هذه البيانات التحذيرية.

العرادة لسرعة إقرار كوادر  وبدالت العاملني في البلدية

نفسه امام العاملني في الوزارة 
فيما يتعلق بصرف مكافأة راتب 
شهر للعاملني في فترة صيف 

عام 2009.
ان يك���ون الصيف  ومتنى 
املقبل، هو صيف الوفاء بالوعد 
الذي ط���ال انتظ���اره من قبل 

العاملني.
كم���ا اكد ش���قير ان النقابة 
ستش���ارك في االعتصام الذي 
دعا اليه احتاد نقابات العاملني 
في القط���اع احلكومي واملزمع 
اقامته يوم 2011/3/30 امام ديوان 

اخلدمة املدنية.

أداء مهامهم الوظيفية على اكمل 
وجه في جميع املج��االت احلي��اة 
الوط���ن واملواطنني  التي تهم 

واملقيمني.
وأكد ان العنصر البش���ري 
من اهم عناصر االنتاج والعمل 
وتشجيعه مطلبا مهما نحرص 
دائما على تعزي���زه وتثبيته 
كما نسعى الى تطوير قدراته 
البشرية من اجل ازدهار العمل، 
الفتا الى ان نقابة العاملني في 
بلدي���ة الكويت لم تدخر جهدا 
او مساعي لدى جميع اجلهات 
املعنية وقد حصلت النقابة خالل 
تلك املساعي على الوعود باقرار 
تلك املطال���ب العمالية العادلة 
ونناشدكم بان تكونوا خير سند 
ومعني البن���اء وبنات الكويت 

احلبيبة.

ما س���ينتج عن جتاهلهم لهذه 
املطالب من نتائج.

واك���د ش���قير ان ردة فعل 
النقابة ستكون قاسية جدا ما 
لم يتم اقرار حقوق العاملني في 
وزارة الكهرباء واملاء خصوصا 
ان هذه املطالب قد مضى على 
بعضها س���نوات طويلة وهي 
حبيسة ادراج املسؤولني في هذه 
اجلهات وق���د حان وقت اتخاذ 

القرار املناسب بشأنها.
كم���ا طال���ب ش���قير وزير 
الكهرباء واملاء بدر الشريعان 
بالوفاء بالوعد الذي قطعه على 

املوافقات من اجلهات املعنية.
واش���ار الى ان اق���رار تلك 
العدل  املطال���ب يحقق مب���دأ 
واملس���اواة ويخلق بيئة عمل 
الظلم  مالئمة للعاملني ويرفع 
الفادح الواقع على العاملني منذ 

فترة طويلة.
الع���رادة مخاطبا  واضاف 
احلم���ود: ثقتن���ا بك���م كبيرة 
وليس لها حدود ملا عهدناه منكم 
من الوقوف م���ع ابناء وطنكم 
العاملني في البلدية لرفع الظلم 
واملعاناة عنهم والذين ضحوا 
من اجل بلدهم وس���اهموا في 
التنموية والعمرانية  نهضته 
البلدية اول  والبيئية باعتبار 
وزارة وجهة حكومية في الكويت 
ومازالوا يقدمون اروع االمثلة 
في العمل اجلاد واالخالص في 

حذر رئي���س جلنة املطالب 
العمالي���ة في نقاب���ة العاملني 
الكهرباء واملاء عوض  بوزارة 
شقير املس���ؤولني في كل من 
مجلس اخلدمة املدنية وديوان 
اخلدمة ومؤسسة التأمينات من 
التي  العمالية  جتاهل املطالب 
سبق للنقابة ان تقدمت بها الى 
هذه اجلهات، واملتعلقة بزيادة 
بعض البدالت وتصنيف العاملني 
في وزارة الكهرباء واملاء ضمن 
اصحاب االعمال الشاقة واخلطرة 
كذلك اقرار كادر خاص للفنيني، 
محمال املسؤولني في هذه اجلهات 

طال���ب رئي���س املجل���س 
التنفيذي لالحتاد العربي لعمال 
البلدي���ات والس���ياحة ونائب 
ادارة نقابة  رئي���س مجل���س 
العاملني في بلدية الكويت محمد 
الع���رادة، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ورئيس 
املدنية الشيخ  مجلس اخلدمة 
احمد احلمود بالتدخل لسرعة 
اقرار ك���وادر وبدالت العاملني 
في بلدي���ة الكويت املعروضة 
حاليا على جدول اعمال مجلس 
اخلدمة املدنية واملتوقع انعقاده 

في االيام القليلة املقبلة.
وناشد العرادة نائب رئيس 
مجلس الوزراء اقرار تلك املطالب 
العادلة التي تهم شريحة كبيرة 
من العاملني حيث انها مستوفية 
جلميع الشروط وحاصلة على 

عوض شقير

محمد العرادة

د. سليمان معرفي

الشيخ محمد 
حسان والواقع 

اجلديد
على قناة »اجلزيرة« منذ أيام كانت هناك مقابلة مع الشيخ 
محمد حسان صاحب قناة »الرحمة«، أدركت منها 10 دقائق 

تقريبا، وقد دهشت كثيرا ملا سمعت منه، أسوق إليكم ما 
سمعت ليس نصا ولكن معنى، وصف الشيخ محمد حسان 
السلفيني مبصر ضمنا بأنهم جهلة في السياسة وأنه اتفق 

معهم على عدم الترشيح للرئاسة وال ملجلس الشعب فهم ال 
خبرة لديهم وال دراية، وعليهم أن يصوتوا لإلخوان املسلمني 

فهم أصحاب الفهم واخلبرة والتجارب السياسية وأنهم 
أصحاب أصول صحيحة بزعمه، ممتدحا عمرو خالد ووجدي 

غنيم، وحني ذكر املذيع أن السلفيني ليس لهم مشاركة 
باالنتخابات أيام الرئيس مبارك، قال نحن في واقع جديد، 
وهذا يدل على أنه صاحب فقه للواقع هذا مضمون الكالم 

الذي سمعته خالل هذه الفترة القصيرة، وجوابي عليه باآلتي:
إذا كان الواقع جديدا كما تقول فلماذا ال يدخله  السلفيون في مصر حتى تكون لهم ممارسة فعلية 1

ويكتسبون اخلبرة والتجربة واحلنكة السياسية كما هي عند 
اإلخوان بزعمك؟ وإلى متى يظل السلفيون دون جتربة 

وممارسة، وكيف ستأتي اخلبرة إذن؟ 
من احلنكة والفقه للواقع والفهم الصحيح أال تكشف  أوراقك السلفية للناس هكذا عالنية، لتكسب ود 2
اإلخوان وعداوة عشرات األحزاب والتنظيمات وبقية الناس، 

فأين حنكتك السلفية؟ االنتخابات ليست حاضرة اآلن، والناس 
ال ينعدم فيها اخلير، إذ اخلير ليس فقط في تنظيم اإلخوان 

كما زعمت، فعلى األقل ومن باب السياسة أال تعلن هكذا 
صراحة أنه على السلفيني دعم اإلخوان، كي ال تخسر الطيبني 

ممن ليسوا من اإلخوان وسيخوضون االنتخابات.
ثم هل هذا هو رأي السلفيني كلهم في مصر؟ ال أظن،  فالسلفيون أهل ذكاء ومعرفة وفقه للواقع أكثر من 3

غيرهم، بل أكثر بكثير من تنظيم اإلخوان، فاإلخوان لهم 
جتارب مريرة مع السياسة ولهم مواقف كثيرة سيئة 

خصوصا في مصر، وسلفيون مصر فيهم رجال علم ورجال 
سياسة وحنكة، فال فصل بني الدين والسياسة، وال فصل بني 

السلفيني والسياسة، ألنه ال فصل بني الدين والسياسة.
شيخ حسان هل أنت موكل من قبل السلفيني في مصر  لتتحدث بلسانهم ونيابة عنهم؟ وهل يوافقونك في 4

موقفك هذا؟ وعلى ما قلته في »اجلزيرة«؟
قلت بأن اإلخوان لهم أصول صحيحة وطيبة، فهل  يفتقد السلفيون لألصول فال أصول لهم؟ عجيب واهلل 5

عجيب، ثم لم تذكر لنا ما هي هذه األصول التي ميزت تنظيم 
اإلخوان عن السلفيني حتى استحقوا منك كل هذا اإلطراء وكل 

هذا االرمتاء في أحضانهم؟ 
السياسة سياستان، سياسة تعني احلكم بكتاب اهلل  وسنة رسوله والعدل بني الناس ودفع الظلم عنهم 6

بغض النظر عن أي اعتبار آخر، وهذا فالسلفيون فيه من أمهر 
الناس وأكثرهم خبرة ودراية والتاريخ شاهد لهم بذلك، 
والسياسة الثانية: هي التي تعني النفاق والرياء والكذب 
واخليانة واألنانية، واستغالل املال العام ومنه مال الزكاة 

والصدقات في شراء الذمم واألصوات االنتخابية وتزوير 
احلقائق حتت تأويالت ومبررات وفتاوى جاهزة باردة كاذبة، 

وهذا الذي ال يجيده السلفيون شيخ حسان.

الشهرة اإلعالمية:

خطير هذا األمر على الدعاة واملشايخ والوعاظ، ولعل شهرة 
الشيخ حسان اإلعالمية وثناء العوام عليه من نساء ورجال 

حتى وصل األمر إلى أن عرضوا عليه ترشيح نفسه للرئاسة، 
لعل هذا الذي أعطى الشيخ ذلك االندفاع ألن يقول ما قال، 

وهذا الذي دمر من كان سلفيا »فتأخون«، إنها الشهرة 
اإلعالمية واالنتشار اإلعالمي وثناء العوام الذي ال يفرح به، 

وهذا الذي حذرنا منه رسول اهلل ژ.

سلفيو مصر واالنتخابات:

وليس في كالمي السابق حث للسلفيني في مصر احلبيبة 
على خوض االنتخابات، فهم أدرى بأنفسهم وظروفهم، 

وعندهم من أهل العلم من يفتيهم بذلك فهم أدرى مبصر 
وبشعابها، ولكنني قصدت من ذلك عدم السكوت عما بدر من 

الشيخ محمد حسان حول هذا املوضوع. وأرجو أن نسمع 
من السلفيني مبصر احلبيبة ردودهم على ما جاء على لسان 

محمد حسان وإن كان ميثل السلفيني هناك من عدمه.


