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املرشحون دعوا جميع أبناء املجتمع إلى املشاركة في االنتخابات من أجل مصلحة الكويت

اليوم الثاني للتسجيل: 9 مرشحني بال نساء وانسحاب مرشح

في الترشيح والتصويت وان االمل 
والتفاؤل موجودان وهذه بلدنا 

وال يجوز ان نتركها.

تجنيس المستحقين

من جانبه، بني مرشح الدائرة 
الرابعة امني نوري الظفيري أن 
من اهم اولويات���ه في البرنامج 
االنتخابي راحة املواطن، ومحاسبة 
جلنة الزواج م���ن اخلارج ألنها 
تقوم بتعطيل الطلبات دون ابداء 
انه  الظفيري  االسباب. وأضاف 
يجب وضع ضوابط للزواج من 
اخلارج ليكون من الدول االسالمية، 
داعيا لوضع قانون ينظم عملية 

الزواج من اخلارج.
وعن ملف البدون، قال: يجب 
ان يت���م جتنيس من يس���تحق 
اجلنسية ومن ال يستحق يجب ان 
يعيش على ارض الكويت كمواطن 
كويتي دون جنسية. وعن املقاطعة 
املقبلة،  اخلاصة في االنتخابات 
رفض الظفيري املقاطعة ألنها تضر 
البلد، مؤك���دا ان قانون الصوت 
الواحد هو دافعه للترشيح الذي 
سيعطي االقليات املهمشة حقها في 

الترشيح ودخول البرملان.
 ومن جهته قال مرشح الدائرة 
الثالثة م.عبداالمير االبراهيم ان 
مرحلة الفوضى السياسية واحلراك 
الشعبي القت بظاللها على الشارع 
القانون، واملرحلة  العام ودولة 
التي نعيشها تتطلب ان يكون لكل 
مواطن كويتي دور لكي يتحقق ما 
تطمح له الكويت وترجمة كلمة 
س���مو االمير على ارض الواقع، 
معتبرا انن���ا نعيش واقعا مؤملا 
من الصدام���ات والتعديات على 
اخلط���وط احلمراء وه���ذه امور 
ال نقبل بها. وب���ني االبراهيم ان 
احلكومة قص���رت بعدم تطبيق 
القانون من البداية مما جعل شرذمة 
من املتجمهرين ومثيري الفوضى 
في البلد يتمادون اكثر ويتعدون 
على القانون، ولكن ان تأتي خطوة 
تطبيق القانون متأخرة خير من 
اال تأتي، مشددا على ان الكويت 
جبلت على التعايش بإخاء حتت 
مظلة الدول���ة وليس القبيلة او 
الطائفة، ولكن هناك اش���خاص 
يسوؤهم ان يكون االمن واألمان 
موجودا في الكويت وان تترجم 

الدميوقراطية في الكويت.

دارين العلي ـ فرج ناصر ـ سلطان   ٭
العبدان ـ خالد الشمري
تصوير: متين غوزال - قاسم باشا   ٭
- هاني عبداهلل

ونعم هناك قصور ولكنه ال يعالج 
باملصادمات والتخويف واالرهاب«، 
مش���ددا على اننا لسنا في قرية 
بل في دولة معت���رف بها عامليا 
وبها مؤسسات عسكرية ومدنية 
وستظل شامخة الى قيام الساعة 
بسواعد املخلصني وليس االتباع 
الذين يشترون باملال وليس عباد 
الكراسي الذين يدعون املعارضة 

واملعارضة بعيدة عنهم.
وتاب���ع »بإذن اهلل س���نعيد 
احلس���ابات معهم ومع قياداتهم 
في الدولة«، »مذكرا بأن »الطاغية 
صدام املقبور في الغزو ادعى ان 
الشعب استنجد به ولكن الشعب 
عراه عندما اصطف خلف االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد ولم 
يكن هن���اك خائن من الش���عب 
الكويت���ي لبلده«، الفت���ا الى ان 
التي حصلت مس���اء  االح���داث 
امس االول قام بها ش���باب ليس 
لديهم اهداف، وفي االيام املقبلة 
ستنكش���ف اخلطة الفاشلة ضد 

دول اخلليج.
واوضح انه لم يكن في يوم من 
االيام تبعا للمعارضة، فأنا خلقت 
وس���أموت حرا، وكنت اؤيدهم 
عندما كان مش���روعهم اصالحيا 
ويدعون محاسبة سراق املال العام 
ولكن اكتشفت انهم ال يهمهم مال 
عام وال نهضة بل يس���عون الى 

مصاحلهم الشخصية.
وشدد على ان التاريخ اثبت 
فشل بعض التكالت السياسية، 
وستكشف االيام املقبلة انني اتبعت 
الطريق الصحيح، مشيرا الى ان 
هذه الكتل���ة ال حتاور وحجتهم 
الكويتي  ضعيفة وامام الشعب 
اطلب مناظرتهم وأعاهدهم بأني 
لن اقل ادبي عليه���م، وعلى اي 
قناة يختارونها، ولكنهم جبناء 
وال يقبلون ال���رأي اآلخر، ومن 
يخالفهم في الرأي يصبح انبطاحيا 

وحكوميا وقابضا.

بر األمان

الدائرة  بدوره، قال مرش���ح 
االولى احم���د العبيد ان الكويت 
متر اليوم بعاصفة وحتتاج الى 
التكاتف من قبل جميع ابنائها من 
ايصالها ال���ى بر االمان، مضيفا: 
نحن الي���وم بحاجة الى التقليل 
التفاهم  من االندفاع واملزيد من 
والتعاون لك���ي نصل الى افكار 

وبرامج يكفلها الدستور.
ومتنى العبيد ان يشارك جميع 
ابن���اء الكويت في ه���ذا العرس 
الدميوقراطي وان ميارسوا حقهم 

فريق يتناس���ب م���ع متطلبات 
ومخرجات مجلس االمة، بخالف 
الوضع السابق الذي كان فيه عدم 
االنس���جام بني اعضاء احلكومة 
ألنها حت���اول ان ترضي النواب 

بهذه التشكيالت.

نهضة وعمران

بدوره اوضح مرشح الدائرة 
اخلامسة محمد الهاجري ان هذه 
الى  االيام تش���هد حتوال جديدا 
النهضة والعمران، فدولة الكويت 
دولة دميوقراطية مبا حتمل الكلمة 
من معنى وهي دولة اخلير واالمان 
واالستقرار، وسمحت ملن تعدى 
على القانون وضرب الدس���تور 
وحق���وق الن���اس، واعطت لهم 
الكثير ولالسف لم يعطوا الكويت 
حتى القليل، مؤكدا ان ما يقوله 
صادر من قلب صادق ال يجامل 
وال يحابي اي طرف، واعتبر ان 
انفسهم  املعارضة ومن يسمون 
باملدافعني عن حقوق ومكتسبات 
الكويت���ي، يري���دون  الش���عب 
الهيمنة على السلطة التنفيذية، 
والس���لطة تراخت وانحنت امام 
هذه املعارضة، ولكن هيهات ان 
يتكرر املاض���ي التعيس املظلم، 
متوجها بالش���كر والعرفان الى 
سمو االمير وقال »نعم يا صاحب 
السمو اتخذت هذا القرار التاريخي 
الذي سيسجله التاريخ وستتحدث 

به األجيال«.
املقاطعني »احسنتم  وخاطب 
باملقاطع���ة الن مقاطعتكم فيها 
اخلير للكويت ونهضتها« معتبرا 
ان ما حصل مس���اء امس االول 
جزء من املؤامرة على الكويت من 
اجل تراجعها، متمنيا ان يطبق 
قانون نب���ذ الكراهية على ارض 
الواقع وعلى الكبير قبل الصغير، 
وان حتجم وتبتر يد من يتعدى 
على القانون ورأس الدولة سمو 
االمير ألن كرامة سموه من كرامة 

الكويتيني.
وابدى عجبه ممن يعتبرون 
انفس���هم رج���اال واذا طلبوا في 
القضاء تراجعوا، وقال »هذه كلمة 
لناخبيهم بأن هؤالء يقولون ما ال 
يفعلون« مؤكدا ان مقاطعتهم كذبة 
كبيرة ألنهم لن يقاطعوا بشكل 
فعلي وسيرش���حون احملسوبني 
عليهم. وقال »خططكم ستفشل 
في اخلليج العربي الن هذه الدول 
الدبابات واعطت  لم تأت عل���ى 
ش���عوبها ما تس���تحقه وأكثر، 
من الرواتب واملس���اكن واالمان 
واالستقرار والتعليم والصحة، 

الدائرة الرابعة ربيع البغيلي ان 
ما قام به واجب وطني بالترشح 
ملجلس االم���ة، متمنيا ان يكون 
احد املس���اهمني مب���ا فيه رفعة 

الكويت.
ولفت البغيلي الى ان السنوات 
االخيرة شهدت تعطيال واضحا 
الدميوقراط���ي، وواجب  للعمل 
علينا ان يسود العقل واحلكمة في 
ظل التجاذبات السياسية، مؤكدا 
اننا في اشد احلاجة الى مراسيم 
القضايا الشعبية  الضرورة في 
حتى نعيد ش���يئا من الثقة لدى 

الشارع الكويتي.
وقال ان مجموع���ة تراكمات 
الذي يشهده  تس���ببت باحلراك 
الشارع وليس مرسوم الضرورة 
الذي ميكن النظر فيه في املجلس 
املقب���ل او اللج���وء الى احملكمة 
الدستورية من اجل الطعن فيه، 
متمنيا من صاحب السمو االمير 
ان يتبنى مراسيم ضرورة جتعل 
الشعب يتنفس الصعداء، وقال 
»انت ابو اجلميع فال جتعل الشعب 
ينتظ���ر القرارات م���ن املجلس 

املقبل«.

الوحدة الوطنية

من جهته، قال مرشح الدائرة 
االولى حبيب باقر ان من اسباب 
ترشحه هو ان البلد مير مبنعطف 
خطير جدا وطرق مظلمة تتطلب 
اتخاذ قرار صحيح وتكاتف من 
اجل الوص���ول الى ب���ر االمان، 
معتب���را ان ع���دم التجانس بني 
اعضاء احلكوم���ة والبرملان منذ 
2006 حت���ى اآلن هو ما اوصلنا 

الى ما نحن فيه.
وقال »اننا نعمل منذ 6 اشهر 
على مش���روع الوحدة الوطنية 
ويشمل جميع املكونات، ولو أننا 
جمعنا النواب او رجال الدين او اي 
فرقاء لن نصل الى نتيجة، لذلك 
جمعنا رجال الدين والسياس���ة 
والرياضي���ني واالطباء والطلبة 
من جميع الفئات وش���رحنا لهم 
التأييد،  املوقف ووجدنا منه���م 
لكن الظروف التي مرت بها البلد 
هي التي حالت دون اس���تكمال 

املشروع«.
واعرب عن اعتقاده ان املشاكل 
التي منر بها اليوم نتيجة »خطبة 
بني احلكومة والنواب لم ترتق الى 
الزواج«، مؤكدا اننا لو استطعنا 
ان نش���كل مجموع���ة نيابي���ة 
متناسقة ولها اهداف تصب في 
صالح الكويت، ففي هذه احلالة 
س���تضطر احلكومة الى تشكيل 

املقبلة ان من ابرز القضايا التي 
يجب التركيز عليها في املرحلة 
املقبلة قضي���ة الوحدة الوطنية 
واحلوار بني جميع فئات املجتمع 
واحملافظة على النسيج املجتمعي 
وعدم اتاحة الفرصة لكل من تسول 
له نفسه العبث بوحدتنا الوطنية. 
واشار الى صعوبة التكهن بنسبة 
املشاركة في االنتخابات، مؤكدا 
ان هذه النس���بة يجب ان تكون 
مدروسة وال ميكن اعطاء االرقام 
جزافا، الفتا الى ان النس���بة قد 
تزيد او تنقص حسب القناعات 
الشخصية للمواطنني وللتيارات 
والق���وى السياس���ية، مؤكدا ان 
الدميوقراطية، معتبرا  هذه هي 
ان املقاطع���ة لن حتل املش���كلة 
القائمة الن أي س���وء يفهم يحل 
عبر احلوار انطالقا من االسس 
التي يتقبلها اجلميع.  والقواعد 
واذ اعتبر الغامن ان القطاع العام 
هو احملرك الرئيسي للتنمية، دعا 
الى معاجلته واصالحه والعمل 
على تطويره انطالقا من االسس 

الثابتة.

واجب وطني

م���ن جانبه، اوضح مرش���ح 

الى انه »ال يريد امتيازات ال سيارة 
وال هاتف���ا وال حصانة بل يريد 
خدمة البلد،كوي���ت اخلير الذي 

يجب ان ننعم به جميعا.

النسيج الوطني

بدوره، ش���دد مرشح الدائرة 
الثالث���ة عبدالرحمن الغامن على 
ضرورة االميان بالدميوقراطية 
التي تتمثل بداية في احترام الرأي 
والرأي اآلخر، معربا عن اسفه ملا 
شهدته الساحة الكويتية، السيما 
االحداث التي جرت مساء اول من 
امس، معربا عن امله في ان تأخذ 
احلكمة مجراها في التعامل بني 
النسيج  الش���عب لتقوية  ابناء 
الوطن���ي والس���ير بالبالد نحو 

االستقرار واملزيد من التقدم.
واكد الغ���امن ان ايجاد حلول 
جلميع االزمات واملش���اكل التي 
ل���ن يكون اال  الكويت  تواج���ه 
باحلوار، مشيرا الى ان من حق 
أي مواطن ان يعلن مقاطعته او 
مشاركته في االنتخابات البرملانية 
ولكن من دون جتريح او توجيه أي 

اهانات ألي طرف من االطراف.
واك���د الغامن عقب تس���جيل 
ترشحه للمشاركة في االنتخابات 

أقفل الي���وم الثاني في ادارة 
شؤون االنتخابات على 9 مرشحني 
النس���ائي،  العنصر  غاب عنهم 
وادارة االنتخابات امس ال تشبهها 
في غيره���ا من االيام الس���ابقة 
اال من حي���ث الزخم واحلضور 
االعالمي ملمثلي الصحف والقنوات 

التلفزيونية.
وكان من أبرز املرش���حني في 
يوم الترش���يح الثاني املرش���ح 
العبيد احملس���وب على  احم���د 
املقاطع  الدميوقراط���ي  املنب���ر 
ق���دم اوراق  لالنتخابات، حيث 
ترشحه معتبرا االمر ينطلق من 

حقه في املشاركة.
الثاني للترشح  اليوم  وشهد 
الدائرة  ايضا انسحاب مرش���ح 
الرابع���ة مطل���ق الصليلي الذي 
برر انسحابه بأنه لم يكن ينوي 
الترش���ح لالنتخابات وترشحه 
فق���ط كان بهدف إعطاء رس���الة 
حلث املواطنني على املشاركة في 

االنتخابات ومن ثم التنازل.
وتفاوتت تصريحات املرشحني 
بني التهدئة والدعوة الى املشاركة 
بكثافة اال انهم اجتمعوا على اهمية 
تفعيل الوحدة الوطنية وترسيخها 
للنأي بالبالد عن املشاكل التي ال 

تخدم ايا من ابناء الوطن.
وفي حني قال مرشح الدائرة 
الرابع���ة جمال س���عد العتيبي 
انه رشح نفس���ه ألجل الكويت، 
واعتبر أن »ما يهم ليس الصحة 
أو التربية واألمور املس���تهلكة، 
بل الوحدة الوطنية«، ومبينا ان 
»ديرتي حتتاجني وأريد أن أقدم 
لها أي شيء من خالل العمل بصدق 

وإخالص«.
ولفت الى ان من اهم القضايا 
التي س���يعمل عليها هي اخراج 
امللفات والق���رارات من االدراج 
الس���يما تلك املتعلق���ة بتنمية 
الشباب وايجاد الوظائف ما يقلل 
من التسكع في الشوارع واحملافظة 

على البلد«.
وق���ال ان »الكوي���ت ديرتنا 
وليس لنا غيرها، فدون الكويت 
ال نسوى شيئا«، مضيفا ان »كالم 
بابا صباح على الرأس حتى لو 
اختلفنا في وجهات النظر اال ان 
ما يحصل ال يعجب احدا«، مشددا 
على ان املطلوب ان ننام في منازلنا 

مرتاحي البال.
واعتبر ان »الوافد ال يستطيع 
ان يعيش في ظل الغالء احلاصل«، 
مرجعا االمر للجش���ع احلاصل 
والذي ال يعجب احدا، واكد على 
انه ترشح خلدمة الكويت، مشيرا 

حبيب باقر ربيع الرشيديأحمد العبيدعبدالرحمن الغامن أمني الظفيريجمال العتيبي محمد الهاجريعبداألمير اإلبراهيم

العبيد: أمتنى أن 
يشارك اجلميع في 

العرس الدميوقراطي 
وأن ميارسوا حقهم

العتيبي: ال أريد 
امتيازات من الترشيح 

لالنتخابات بل أريد 
مصلحة الكويت

الغامن: من حق 
املواطن إعالن مقاطعته 
االنتخابات لكن من دون 

جتريح أو إهانات

البغيلي: على 
املقاطعني لالنتخابات 

مراجعة حساباتهم 
من أجل الكويت

اإلبراهيم: الكويت جبلت 
على التعايش بإخاء 

حتت مظلة الدولة

من أجواء اليوم الثاني 
٭ بدأ اليوم الثاني للترشيح متأخرا اذ وصل اول املرشحني 

جمال العتيبي عن الدائرة الرابعة عند الثامنة وعشر دقائق عكس 
اليوم االول الذي بدأ مبكرا جدا عند السابعة إال ربعا.

٭ شهد اليوم الثاني للترشيح انسحاب مرشح الدائرة الرابعة 
مطلق الصليلي الذي برر انسحابه بأنه لم يكن ينوي الترشح 

لالنتخابات وترشحه فقط كان بهدف إعطاء رسالة حلث املواطنني 
على املشاركة في االنتخابات ومن ثم التنازل.

٭ أحد املرشحني احضر معه عامال آسيويا لعد قيمة الرسوم 
والحظ موظف االدارة زيادة املبلغ عن الـ 500 دينار مما اضطر 

العامل لعد املبلغ مجددا واسترجاع الزيادة.
٭ سيطر امللل احيانا على اجواء الصحافيني وانصرف بعضهم 

الى تبادل االحاديث اجلانبية فيما عمدت القنوات التلفزيونية الى 
اجراء تقارير حول الصحافيني اكثر منها عن املرشحني.

٭ قال بعض احلاضرين في االدارة من صحافيني واعالميني 
ان قلة عدد املرشحني بغض النظر عن الدعوات للمقاطعة تعود 

الرتفاع قيمة الرسوم من 50 دينارا الى 500 دينار مما دفع 
غير اجلادين في الترشح كالطامعني باإلجازة او محبي الظهور 

االعالمي الى التراجع لعدم خسارة املبلغ.
٭ وجود شركات االعالنات واخلدمات االنتخابية طغى على 

وجود املرشحني حتى فاق اعداد االعالميني اذ انتشر عدد كبير 
منهم في ارجاء االدارة وعند مدخلها لتوزيع البروشورات 

اخلاصة بخدماتهم للمرشحني.

»كرامة وطن«: سلمية التحركات ليست شعارًا بل واجب وطني

بن غيام: مستمرون في احلراك الشبابي

أصدرت القوى الشبابية املشرفة 
على حس����اب مسيرة كرامة وطن 
بيانا قالت فيه: »إلى أبناء الشعب 
الكويتي احلر، مصدر الس����لطات 
جميع����ا نض����ع ب����ني أيديكم هذا 
البيان الذي يحدد مالمح التحرك 
في األيام القادمة للمحافظة على 
س����يادة األمة التي أهدرت بسبب 
نهج التفرد والقمع الذي شهدناه 
جميع����ا، بداية نتق����دم بخالص 
الشكر وعظيم االمتنان لتفاعلكم 
العظيم مع »مسيرة كرامة وطن« 
األخيرة والتي شهدها العالم كله، 
وضربت أروع األمثلة في اإلصرار 
والرقي واالنضباط والس����لمية، 
وهذا عهدنا الذي ال يخيب في هذا 
الشعب الكرمي«. وأكد البيان على 

أن السلمية في حتركات »مسيرة 
كرامة وطن« ليس����ت مجرد خيار 
أو ش����عار، وإمنا هو عهد وواجب 
ال ميكن التخلي عنه أبدا، فإمياننا 
بسلمية جميع حتركاتنا كإمياننا 
الذي نسعى السترداد  بالدستور 
دوره الذي مت تهميش����ه والعبث 
ب����ه، وااللتفاف علي����ه، لذلك فال 
خيار أمامنا إال بالتمسك بالسلمية 
مهم����ا كان القمع والعنف من قبل 
األجه����زة األمنية، الت����ي لم تراع 
الدستور وال القانون وأمعنت في 
استعمال العنف ضد أبناء الكويت 
املخلصني، ولم تكتف بذلك وإمنا 
جلأت لتزوير احلقائق واالفتراء 
الش����عبي وألصقت  على احلراك 
به الته����م جزافا دون أدلة. وتابع 

البيان: ان إمياننا بأن ما نقوم به 
ال يتعارض مع الدستور الكويتي 
الذي كفل حق التجمع وحرية الرأي 
مادة 44 و36، ومتوافق مع املواثيق 
الدولية حلقوق اإلنسان التي وقعت 
عليها الكويت، فالتجمع السلمي وما 
يتفرع عنه من تظاهرات سلمية هو 
مظهر من مظاهر الدولة احلديثة، 
ومطل����ب وثيق الصل����ة بحقوق 
اإلنسان وطبيعته باعتباره مواطنا 
في دولة دميوقراطية السيادة فيها 
لألمة، كل ذلك يجعلنا نصر على 
املضي قدم����ا في مواصلة احلراك 
السياسي السلمي السترداد سيادة 
األمة كاملة، وال يفوتنا أن نؤكد أن 
»مسيرة كرامة وطن« عمل كويتي 
وطني شبابي خالص، غير خاضع 

ألي أجندات، أو حسابات خاصة ألي 
طرف كان، وامنا هو عمل يسعى 
لتعزيز املكتس����بات الدستورية، 
ومواجهة أي محاولة لالنقضاض 
على تلك املكتس����بات أو محاولة 
حتجيمها، لذلك نؤكد أننا كما نسعى 
السترداد سيادة األمة التي كفلتها 
املادة السادسة من الدستور، فإننا 
نؤكد متسكنا باملادة الرابعة والتي 
جعل����ت الكويت امارة وراثية في 
ذرية مبارك الصباح، انطالقا من 
جميع ما سبق فإننا جندد دعوتنا 
ملس����يرتكم القادمة في يوم األحد 
املواف����ق 4 نوفمب����ر2012 والتي 

سيعلن عن تفاصيلها قريبا«.

سلطان العبدان  ٭

أص����درت احلركة الش����بابية 
العادة االغلبي����ة بيانا امس على 
لسان منس����قها العام م.احمد بن 
غيام اكدت فيه عل����ى مقاطعتها 
االنتخابات وعدم دعمها ألي مرشح 
يش����ارك في االنتخابات وان كان 

من كتلة االغلبية. وقال بن غيام 
ان االغلبية هي التي متثل اغلبية 
الش����عب الذي اوصلهم وهم من 
يوصل رسالة الشعب ومطالبهم، 
وليس االغلبية بأشخاصهم ولكن 
مببادئهم واطروحاتهم التي تصب 

في صالح الوطن واملواطن. وقال 
بن غيام: اننا مستمرون في احلراك 
الشبابي وندعمه بقوة، وان احلركة 
لم تنشأ اال عندما رأت ان االغلبية 
البرملانية في مجلس 2012 وفي فترة 
قصيرة اجنزت امورا كانت معلقة 

في مجالس سابقة، واضاف: ونحن 
كحركة من احلركات الشبابية ومن 
القوى السياسية او من املستقلني 
من الشباب وايضا اعضاء مجلس 
االمة الس����ابقني والسياسيني مع 

القانون.

السهالوي: عاجلنا 30 حالة
في أحداث صباح الناصر

القناعي أدان تعرض املصورين 
للدهس املتعمد 

وطالب مبحاسبة املعتدي
وتقدميه للعدالة

أعلن وكيل وزارة الصحة د خالد الس���هالوي عن عالج 
30 حالة مصاب���ة بإصابات مختلفة ناجتة عن احداث امس 

االول.
وقال السهالوي في تصريح له امس تعقيبا علي االحداث 
التي وقعت مساء يوم االربعاء مبنطقة صباح الناصر وبعض 

املناطق املجاورة لها.
اتخ���ذت وزارة الصحة  فقد 
جميع االجراءات الالزمة بالتعامل 
مع االصابات املختلفة التي حدثت 
حي���ث مت تقدمي الرعاية الطبية 
الالزمة لكل حالة حسب ما تتطلب 

من اسعافات طبية. 
واضاف ان معظم االصابات 
الدخان  تراوحت بني استنشاق 
وكدمات وسحجات وحالة كسر 
باليد، وق���د مت التعام���ل معها 
جميعا بقسم احلوادث مبستشفى 
الفروانية.. حيث خرجت جميع 
احل���االت من املستش���فى بعد ان تلق���ت اخلدمات الصحية 

الالزمة.
واكد السهالوي في تصريحه ان وزارة الصحة ال تألو جهدا 

في التعامل مع كافة احلاالت الطارئة بكل طاقتها.
واعلن الس���هالوي ان الوزارة تهيب باملواطنني ضرورة 
االلت���زام باللوائح املتبعة داخل املستش���فيات حال حدوث 
اي طارئ وذلك ليتمكن الطاق���م الطبي من اداء مهامه على 

اكمل وجه. 
حنان عبدالمعبود  ٭

عبر امني س���ر جمعية الصحافيني الكويتية فيصل 
القناعي عن أمله الش���ديد وادانته ملا تعرض له الزميل 
املصور الصحافي اسعد هاني عبداهلل اثناء تأدية واجبه 
الصحاف���ي ومص���ور وزارة الداخلية من عملية دهس 
متعمدة وغير انس���انية من احد املشاركني في املسيرة 

التي اقيمت مساء يوم االربعاء 
املاضي الذي كان يقود سيارته 
برعون���ة شديدة مم���ا تسبب 
ف���ي دهس مص������ور وزارة 
الداخلية واملصور الصحافي 
الذي تع��رض  اس���عد هاني 
الصابات متفرق���ة في ح��ني 
جاءت اصابة مصور الداخلية 
خطي���رة ويعاني من كسور 

في احل��وض.
وطالب امني س���ر جمعية 
الصحافي���ني وزارة الداخلية 
بسرعة القبض على املعتدي 

وتقدميه للعدالة حملاسبته على اجلرمية البشعة التي 
ارتكبه�ا.

ومتنى القناعي الشفاء العاجل للمصابني االثنني داعيا 
اهلل عز وجل ان يحفظ الكويت من كل مكروه.

د خالد السهالوي

فيصل القناعي


