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دعا رئيس جمعي����ة تنمية الدميوقراطي����ة ناصر العبدلي 
النواب الى اإلس����راع في تشكيل جلنة حتقيق أو تكليف جلنة 
حقوق اإلنس����ان البرملانية للتحقيق في ملف األجهزة األمنية 
منذ حترير البالد، مش����يرا الى ان اجلمعية س����بق ان طرحت 
مشروعا إلعادة النظر في تلك األجهزة بعدما ثبت تورطها في 

أكثر من قضية.
وقال العبدلي ان تلك األجهزة 
تدور حولها الش����بهات منذ فترة 
طويلة، وقضية قتل املواطن محمد 
غزاي امليموني ليس����ت األولى أو 
الكثير من  ب����ل هن����اك  األخيرة، 
القضايا مازالت تش����كل رمزا لم 
حتل طالس����مه حتى اآلن، مشيرا 
الى ان وزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود مطالب ان يبدأ هو اآلخر 
بتشكيل جلنة حتقيق داخل الوزارة 
من أجل كشف أي جتاوزات حدثت 

خالل الفترة املاضية.
وأضاف العبدل����ي ان إعادة صياغة األجه����زة األمنية وفقا 
ملبدأي الش����فافية وحقوق اإلنس����ان باتت مطلبا شعبيا ملحا 
خاص����ة مع تفجر قضية ش����بهة قتل املواط����ن محمود البناي 
ومحاولة أطراف في الوزارة التعتيم على التقارير الش����رعية 
اخلاص����ة مبقتله، موضحا ان ما يج����ري مدعاة لتحرك وطني 
تتبناه جميع املؤسسات احلقوقية في البالد، خاصة جمعيات 
احملامني وحقوق اإلنسان والقانونيني ملعرفة ماذا فعلت األجهزة 

األمنية خالل الفترة املاضية.
وكرر العبدلي ضرورة التحقيق في إجراءات جهاز أمن الدولة 
خالل الفترة نفسها أي منذ التحرير وحتى اليوم، خاصة بعد 
حادثة قتل مواطن داخل اجلهاز وحتى اآلن لم يفتح حتقيق في 
املوضوع، موضحا ان الكثير من املعلومات تتسرب عن حاالت 
تعذيب لذلك اجلهاز ملواطنني وتصويرهم وتهديدهم بكش����ف 
تلك الصور في حال رفعوا قضايا ضد اجلهاز، كما ان معلومات 
تسربت عن جلب قريبات لبعض اإلسالميني ممن قبض عليهم 

وبرئت ساحتهم في وقت الحق والتهديد بهتك أعراضهن.
وأشار العبدلي الى ان النزعة القمعية ألجهزة وزارة الداخلية 
األمني����ة ال تتوافق مع كون البلد بلدا دس����توريا ودميوقراطيا 
واذا كن����ا نريد إيقاف تلك النزعة البد م����ن فتح باب التحقيق 
في كل إجراءات تلك األجهزة على وجه الس����رعة، مش����يرا الى 
ان دوال متقدم����ة أكثر منا حتولت في����ه تلك األجهزة الى دولة 

داخل الدولة.
وطالب العبدلي النائب د.عادل الدمخي بصفته رئيسا للجنة 
حقوق اإلنسان البرملانية وأيضا رئيسا جلمعية نفع عام تعمل 
في نف����س اإلطار باملبادرة الى فتح هذا امللف س����واء كان ذلك 
بتكليف من مجلس األمة أم ال، فالقضية خطيرة جدا وال حتتمل 
أي تأخي����ر، موضحا ان أي تأخير يحمل في طياته خطرا على 

حياة إنسان رمبا يكون معتقال اآلن أو على وشك اعتقاله.

أعرب األمني العام ل� »املنبر الدميوقراطي« الكويتي يوسف 
الشايجي عن خيبة األمل في الكثير مما يتم طرحه داخل وخارج 
قبة البرملان الس����يما ما تزايد عليه قوى اإلس����الم السياس����ي 
مبحاولة فرض الوصاية على املجتمع، بداية بطلب هدم الكنائس 
ودور العب����ادة لغير املس����لمني خالفا ملا نص عليه الدس����تور 

وامل����ادة )35( حتديدا التي تنص 
ان: »حرية االعتقاد مطلقة،  على 
وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر 
األديان طبقا للعادات املرعية..«، 
ومؤخرا ما يتم تداوله اآلن حتت 
شعار »احلش����مة« مبا يحمل في 
طياته طعنا في أخالقيات الشعب 
بشكل عام وتدخال صارخا في حرية 
األفراد، ومن هذا املنطلق فإن املنبر 
الدميوقراطي لن يقبل لكائن من كان 
بأن يفرض وصايته على املجتمع 
والتعدي على اخلصوصيات التي 
صانها الدستور. وأضاف: ال يفوتنا 

أن نهيب باجلميع الى عدم االجنرار واخلضوع لإلرهاب الفكري 
الذي اعتدناه من قوى اإلسالم السياسي بالطعن والتشهير واتهام 
كل من يختلف معهم بأنهم دعاة للرذيلة والتفس����خ، فالشعب 
الكويتي بجميع مكوناته لم ولن ينتظر قوى اإلسالم السياسي 

لتعليمه كيف يكون مظهره أو سلوكه.

ناصر العبدلي

يوسف الشايجي

العبدلي يدعو لتشكيل جلنة حتقيق
في ملفات األجهزة األمنية منذ التحرير

»املنبر الدميوقراطي«: ما يتم تداوله 
حتت شعار احلشمة طعن في أخالقيات 

املجتمع ولن نقبل بفرض الوصاية عليه

بستكي لفتح منافذ لبيع األعالف 
املدعومة في املناطق الزراعية

صرحت نائبة املدير العام للش���ؤون املالية واإلدارية بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي بستكي بأن الهيئة 
طالبت شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية بفتح منافذ لبيع 
االعالف املدعومة في املناطق الزراعية ومشاريع اإلنتاج احليواني 
واملتمثلة في منطقة العبدلي الزراعية، منطقة الوفرة الزراعية، 
مشروع كبد لتربية األغنام واملاشية، مشروع الوفرة لتربية االغنام 
واالبل، مشروع اجلهراء لتربية اإلبل، منطقة الصليبية الزراعية. 
وذل���ك في اجتماع مت بني الطرفني ملناقش���ة عدد من املوضوعات 
ذات الصلة متثلت في فتح مراكز بيع في املناطق التابعة للهيئة 
واملخزون االستراتيجي لألعالف وااللتزام باألسعار املتفق عليها 
بني الطرفني وكذلك فتح كاونتر للهيئة بالش���ركة )الربط اآللي( 
وحتويل النسب املتفق عليها وتنفيذها ببطاقة األعالف آليا كما 
مت بحث أسعار األعالف في الفترة القادمة وكيفية توفير كميات 
كبيرة من األعالف لتجنب ارتفاعها عامليا خالل الفترة القادمة كما 
ناقش احلضور القضايا املتعلقة مبيزانية دعم األعالف للس���نة 
املالية 2013/2012. وقالت بستكي ان التوسع في مشاريع اإلنتاج 
احليواني وزي���ادة عدد مربي الثروة احليواني���ة في البالد  امر 
يتطلب املزيد من املنافذ لبيع األعالف املدعومة كما يتطلب املزيد 
من اجلهد والتعاون بني جميع اجلهات ذات الصلة لتنمية االنتاج 

احليواني وتطوير آلياته.

جانب من اجتماع بستكي مع وفد شركة املطاحن

املستشفى يوفر خدمات صحية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية

مستشفى األمومة: خصومات بنسبة 25% على الغرف و20% على التحاليل
مبناسبة االحتفاالت الوطنية والعرض مستمر حتى 10 اجلاري

متكاملة وآمن����ة وذات جودة 
عالية ومنها عيادات خارجية 
وخدم����ات طبي����ة وجراحية، 
وخدمات العناية املركزة لألطفال 

حديثي الوالدة.
 باإلضاف����ة إل����ى العيادات 
الطوارئ  اخلارجية وخدمات 
ملا بع����د س����اعات العمل، إلى 
جان����ب خدم����ات املختب��رات 

واألشع��ة.

له����ذا حرص املستش����فى الى 
امتالك هيئة طبية ومتريضية 
مت اختياره����ا بعناية، فضال 
عن أنه مجهز بأحدث املعدات 

الطبية.
 كم����ا مت اختي����ار األث����اث 
بعناي����ة فائق����ة ليعب����ر عن 
الرفاهي����ة والراحة والصح��ة 

والسالم��ة.
وحول نطاق اخلدمات التي 
يقدمها مستشفى األمومة قال 
القطان انه يضم مجموعة من 
التي تخص  الطبية  اخلدمات 
النساء واألطفال والتي تركز 
على توفير خدم����ات صحية 

مستمرة حتى بعد انتهاء فترة 
األعياد الوطنية حتى تاريخ 10 

مارس املقبل.
إل����ى أن  القط����ان  ولف����ت 
مستشفى األمومة يعتبر أحد 
مستش����فيات القطاع اخلاص 
املتخصصة في الوالدة واألطفال، 
وميتاز مبوقع����ه املميز الذي 
ميكن الوصول إليه بس����هولة 
على الطريق الدائري الرابع في 

منطقة الرقعي.
وأشار الى أن حب الكويت 
ومشاركتنا أفراحها ال يكون من 
خالل شهر فبراير فقط وإمنا من 
خالل العطاء والتميز باخلدمات 

العامل����ني واملوظف����ني خاصة 
ان ش����كل املش����اركة تع����دد 
بني اخلصوم����ات والعروض 
املمي����زة وإضاءة  الترويجية 
املبنى بالكامل من اخلارج بألوان 

العلم الكويتي.
وأض����اف أن أهم العروض 
التي قدمها املستشفى متثلت في 
تقدمي خصومات تصل إلى %25 
على كافة أنواع الغرف )غرف 
 ،)VIP �ال الديلوكس وغ����رف 
وخصومات بنسبة 20% على 
الفحوصات والتحاليل  جميع 

الطبية.
 مؤكدا أن ه����ذه العروض 

شارك مستش����فى األمومة 
في احتف����االت العيد الوطني 
وعيد التحرير للكويت، حيث 
قدم ل����زواره باق����ات متميزة 
من اخلصوم����ات والعروض 
املتكاملة، لتكتمل بذلك فرحة 
األسر الكويتية بأعياد الكويت 

الوطنية.
وبهذه املناس����بة قال مدير 
العامة والتراخيص  العالقات 
احلكومية باملستش����فى أحمد 
القطان ان مشاركة مستشفى 
األمومة بالعيد الوطني وعيد 
التحرير هي مش����اركة نابعة 
من القلب وتشارك فيها جميع 

أحمد القطان


