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أحمد املليفي متحدثا خالل الندوة 

)متين غوزال(د.روال دشتي وخالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع »املالية«

حديث بني مصطفى الشمالي ومرزوق الغامن والشيخ سالم العبد العزيز يتابع

المسلم: نحذّر رئيس الحكومة من القول بأن قضية الشيكات شخصية
البراك: وجودنا في بيوتنا أفضل من أن نكون شهود زور في هذه المرحلة الفاصلة

أسامة أبوالسعود
رفض النائب د.فيصل املسلم 
رفض����ا قاطع����ا حتويل جلس����ة 
استجواب س����مو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد الى جلسة 
سرية، مشددا على ان االصل في 
اجللسات ان تكون علنية ولكنه 
اوضح ان من حق احلكومة تقدمي 
طلب بذلك ومن حق النواب ايضا 

رفض هذا الطلب.
وقال املسلم في ندوة »احلالة 
الراهنة وربطها باالستجوابات« 
والتي نظمتها قوى 11/11 مساء امس 
االول مبقر منظمة العمل االجتماعي 
»معك« في ضاحية الشهداء بجنوب 
السرة »االس����تجواب اتهام علني 
صريح قائم على محورين خاصني 
برئيس ال����وزراء في مكتبه وفي 
ذاته وعليه ان يرد بش����كل علني 
ع����ن هذين االتهامني فهذا من حق 
الش����عب«. ولفت ال����ى ان قضية 
الشيكات بدأت بإنكار ثم اعتراف 
ثم اختالف في التفاصيل، مؤكدا 
انه اذا كانت جلس����ة االستجواب 
الكويتي  علنية فسنقنع الشعب 
مبا لديه من ادلة واذا كانت سرية 
فسيقنع نصف النواب او على االقل 

10 منهم لطلب حجب الثقة.
ورفع املسلم كتاب احالة سمو 
الى  ال����وزراء مصروفاته  رئيس 
النياب����ة العامة، مؤكدا انها احالة 
شكلية وأعرب في الوقت ذاته عن 

ثقته الكاملة بقضائنا النزيه.
ووجه املس����لم حتذيرا شديد 
اللهجة الى س����مو رئيس الوزراء 
حيث قال »نحذر رئيس الوزراء من 
القول بان قضية الشيكات شخصية 
وان املصروفات مت احالتها للنيابة«، 
مؤكدا ان من حق الناس ان تعلم 

اين استخدم املال السياسي.
ووصف احلكومة بانها تتخبط 
تخبط����ا ش����ديدا حي����ث جعلت 
االستجوابات هي اكبر مهمة امام 
البلد بينما تعطلت التنمية بشكل 
كبير، مشيرا الى ان الكويت تبعا 
ملؤشر الفساد اصبحت آخر دولة 
خليجية في مكافحة الفساد، حيث 
السياسي وتراجعت  املال  انتشر 
الكويت في ظل هذه احلكومة التي 
تعتبر امتدادا حلكومات س����ابقة 
ش����كلها الش����يخ ناص����ر احملمد. 
وتس����اءل املسلم: ماذا سنفعل اذا 
واجهتنا كارثة ف����ي الداخل اكبر 
من كارثة مشرف او غزو آخر مثل 

الغ����زو الصدامي او غزو ايراني؟ 
وهل ستتعامل احلكومة مبثل هذا 
التخبط الذي نراه اليوم مع مجرد 
تقدمي نائب الستجواب دستوري 
وفق الدس����تور ووفق ارادة االمة 

؟
 وش����دد على ان مجلس االمة 
استخدم أدواته التشريعية بحكمة 
وعقل وادواته الرقابية بشدة وحزم 
نظرا لزيادة الس����رقات والفساد، 
موضحا ان كل االستجوابات وجلان 
العنصر  التحقيق االخي����رة كان 

االساسي لها هو املال العام.
ولفت الى انه س����يعرض في 
جلس����ة االس����تجواب كل جل����ان 
التحقيق من هاليبرتون الى االهرام 
واس����تجواب علي اجلراح ووزير 
الداخلية وغيرها لبيان ان العامل 

املشترك هو املال العام.
وشدد املسلم على ان الكويت 
تعيش مفص����ال تاريخيا وما كان 
ميكن ان يصل االمر وتس����تخدم 
االدوات حملاس����بة س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء وهو احد اعمدة 
االسرة واحد املرشحني للحكم لوال 
امران اولهما ان هذا الشعب حر وأبي 
ارتضى منذ البداية ان يكون حكمه 

عن طريق القناعة والرضا وليس 
بالس����يف وال الدبابة وجسد هذا 
االمر تاريخيا فال توجد أي قالقل 
حدثت اال نادرا وجسد الشعب ذلك 
في دس����تورنا ورسخت في مادة 
دستورية ان احلكم في ذرية مبارك 
وراثة وبالتالي فإن حكام الكويت 
اليوم يحسدهم كل حكام العالم. 

وأوضح انه ال يوجد شعب يتعهد 
وفقا للدستور بان تغير نقطة في 
الدستور اال بتوافق مع ارادة صاحب 
السمو األمير وفي الواقع التطبيقي 
التجريبي هو امر اقرب الى احملال، 
وداللة محبتنا ورضانا اال نرضى 
اال اس����رة مبارك حكامها لذلك لم 
يكن في يوم من االيام اخلالف على 

السيئ من غياب التنمية«، مؤكدا ان 
كتلة العمل الشعبي وفي آخر بيان 
لها حتدثت عن الفشل احلكومي في 
ادارة البل����د وال ميكن ان تناقض 
نفس����ها باتخاذ مواقف غير التي 

يعرفها الشعب عنها.
وتابع قائال »سنلتزم مبواقفنا 
ومبادئنا ونعتقد ان النائب وفق 
الدستور ميثل االمة ووجودنا في 
بيوتنا افضل من ان نكون شهود 
زور ف����ي هذه املرحل����ة الفاصلة 
الكويت وجنلس على  في تاريخ 
الكراسي اخلضراء في قاعة عبداهلل 
السالم«. ودعا البراك سمو رئيس 
ال����وزراء اال يبني موقفه على أي 
حتليل حت����ى لو جاءه من فريقه 
الوزاري. وق����ال »اليوم اصحاب 
النفوذ اصبحت لهم اليد الطولى 
واصبح هن����اك 3 � 4 اطراف وهم 
خ����ارج االط����ار احلكوم����ي وهم 
حكوم����ة خفية ه����ي التي حترك 
االمور فال مناقصة ترس����و على 
ش����ركة اال باذنهم«. وفيما يتعلق 
باستجواب وزير الداخلية وصف 
البراك الوزير بانه »مارس اخلديعة 
والتضليل والكذب في تعامله مع 
االستجواب والبالغ الوهمي الذي 

الكويت او اخل����الف على احلكم.  
وقال املس����لم: يسجل لألسرة ان 
تصل في نهاية االمر الى تلك القناعة 
اركانها وهو رئيس  بوقوف احد 
الوزراء على منصة االستجواب، 
مؤكدا ان الفيصل في تلك االمور 
هو الدستور وتفعيل مواده، مؤكدا 
ان هذه هي طبيعة االشياء وطبيعة 
النظام البرملاني بضرورة وجود 

حساب في النهاية.
وأوضح ان من يتولى السلطة 
ويقبل املسؤولية فعليه ان يعلم 

يقينا انها تستوجب احملاسبة.
النائب  ومن ناحيته وص����ف 
البراك احلديث عن جلسة  مسلم 
سرية بانه امر مزعج ومخيف وألول 
مرة تكون يط����رح التصويت في 
جلسة سرية بطريقة سرية، مؤكدا 
ان ما يحدث هو محاولة ملنع رقابة 

الرأي العام على اداء احلكومة.
وقال البراك »نحن امام حكومة 
غير مؤمتنة على ش����ؤون البلد، 
فس����مو رئيس الوزراء ش����كل 6 
حكومات بينما ل����م تنته واليته 
الدستورية االولى الى اآلن واملشكلة 
الرئيس واحلكومة  هي في سمو 
التي اوصلت البلد الى هذا الوضع 

رفعه للنيابة العامة«، مشيرا الى 
الداخلية مس����ؤول عن  ان وزير 
هندسة وترتيب الصفقة وتضليل 
الشعب من خالل مواد االحالة الى 
النيابة العامة. وختم البراك بان 
كتلة العمل الشعبي تعاهد الشعب 
الكويتي باال يشعر يوما بان هناك 
منوذجا سيئا في العمل البرملاني 
وستظل الكتلة ثابتة على مواقفها 
املدافعة عن حقوق الشعب »فمهما 
تكالبت قوى الفساد ستظل هناك 
قلوب نظيفة وضمائر حية وايادي 
نظيفة تعم����ل خلدمة هذا البلد«. 
ومن ناحيته استعرض د.سعد بن 
طفلة االزمات التي متر بها املنطقة 
وحتدي����دا الوضع في اخلليج من 
االزمة النووية االيرانية والعالقات 
االيرانية � اخلليجية الى االوضاع 
في العراق واحلرب على احلوثيني 
وغيرها متسائال: كيف حلكومة ال 
تستطيع ان تواجه استجوابا ان 
تواجه تل����ك التحديات االقليمية 
اخلطيرة؟ وأقس����م بن طفلة »ان 
احلكوم����ة م����ا هي عارفة ش����نو 
الى  هيعملون عقب باجر«، الفتا 
وجود حالة من التخبط في التعامل 

مع االستجوابات.

خالل ندوة »الحالة الراهنة وربطها باالستجواب« نظمتها قوى 11/11

»المالية« استكملت مناقشة 
اقتراحات معالجة المديونيات

دميثير اقترح صرف 15 ألف دينار لرب كل أسرة

املواطن.
وأش���ار دميثير الى انه قدم 
اقتراحا بإعطاء رب األسرة 15 ألف 
دينار سواء كان عليه دين أم ال، 

بدال من ان تدفع الدولة الفوائد 
ملدة 20 سنة، وذلك كمنحة من 
الدولة لشعبها لتخفيف معاناتهم 

وحتقيق العدالة مع اجلميع.

املالية  اللجن���ة  اجتمع���ت 
بحضور وزير املالية ومحافظ 
البنك املركزي ومتت مناقش���ة 
االقتراحات النيابية واحلكومية 

بشأن املديونيات.
وق���ال النائب خلف دميثير 
ان احلكومة لم حترك س���اكنا 
من موقفها باستقطاع 50% من 
الراتب وإعطاء فرصة للمقترض 
ألكثر من مرة التقدم بأخذ قرض 
ويكون االلتزام بالقرض ال يتعدى 
ال� 50% مبا فيها قرض التسليف 

والتأمينات.
وأعرب دميثير عن أمله في 
أن تنته���ي اللجنة من التقرير 
االسبوع املقبل وتتفهم احلكومة 
بأال تتعدى النسبة أكثر من %40 
من الراتب للتخفيف عن كاهل 

من قتل استجواب القالف 
لوزير الداخلية في 1998؟

خالل الندوة اخرج د.فيصل املسلم هاتفه اجلوال وقرأ 
احدى الرسائل عن تصريح سابق للنائب حسني القالف 
نشر في جريدة الرأي العام في 1998/7/17 حيث قال: س: 
من قتل االستجواب الذي قدم لوزير الداخلية؟ واجاب 
النائب القالف مقدم االستجواب آنذاك: قتل االستجواب 
جهتان، االولى حكومية، والثانية: مجموعة من النواب 
الذين س���اندوا احلكومة في طلب مناقشة االستجواب 

في جلسة سرية.

الدويسان يشيد بإقرار الحقوق المدنية للبدون
اشاد النائب فيصل الدويس���ان بجهود جلنة 
البدون التي تكللت باقرار احلقوق املدنية للبدون 
في اجتماعها االخير وبذلك سترفع تقريرها لعرضه 
في اجللسة اخلاصة ملناقشة قضية البدون واملزمع 

عقدها يوم اخلميس القادم.
واضاف الدويسان ان موافقة اللجنة على احلقوق 
املدنية للبدون وجهودها الجناز التقرير قبل اجللسة 
جهد يستحق الشكر واالشادة ودليل على حرص 
اعضاء اللجنة على حل هذه القضية بأسرع وقت 

ممكن دون تأخير ومماطلة.
وطالب الدويسان احلكومة بان متد يد التعاون 
وان تأتي الى اجللسة بقلب مفتوح وحلول واقعية 

تتناسب مع رؤية النواب حلل هذه القضية وعلى 
االخ���وة االعضاء توحيد صفوفه���م للخروج من 
هذه اجللسة بقرارات مناسبة واهمها اقرار قانون 

احلقوق املدنية للبدون.
ومتنى الدويسان ان تكون اجللسة منوذجا لتعاون 
السلطتني في حل القضايا العالقة خصوصا انه اذا 
حلت هذه القضية في اجللسة اخلاصة فستكون 

اجنازا تاريخيا يحسب للمجلس واحلكومة.
واختتم الدويسان في تصريحه موجها الدعوة 
الصحاب القضية واملهتمني بها سواء من الكويتيني 
او البدون انفسهم الى حضور اجللسة ومتابعتها 

ومراقبة اداء نوابهم.

المليفي: مشروع الحقوق المدنية لـ»البدون« عبء على الكويتيين

ندوة »الحقوق«: ال بديل عن مواجهة رئيس الحكومة لالستجواب
آالء خليفة

اكد املتحدثون خالل ندوة »الكويت الى أين؟« والتي 
نظمها االحتاد الوطني لطلبة الكويت صباح امس في 
كلية احلق���وق انه ال يوجد بديل لدى النواب س���وى 
مواجهة رئيس مجلس الوزراء لالستجواب وصعوده 
الى املنصة معتبري���ن ان في ذلك خروجا للكويت من 
النفق املظلم في استيضاح احلقائق الغائبة عن الشعب 

الكويتي.
من ناحيته، اكد النائب د.جمعان احلربش ان الكويت 
ومنذ 20 عاما ال تعتبر بلد تنمية بس���بب عدم وجود 
اميان حقيقي بوجود دستور يراقب ويشرع، الفتا الى ان 
املال السياسي موجود قبل حكومة الشيخ ناصر احملمد 
ومستمر الى اآلن وس���يكون في املستقبل اذا اعطيناه 

املشروعية في استجواب غد )اليوم( الثالثاء.
متسائال ملاذا الدميوقراطية في الكويت ال تقود الى 
تنمية؟ فعلى الرغم من وجود مجلس امة يحاسب اال 
ان معدالت الفساد في البلد في تزايد مستمر والكويت 
تتراجع وأصبحت في موضع شفقة من الدول الشمولية 
وذلك الن الفساد طال السلطة التشريعية واقطابها يرون 
في السلطة التشريعية مركزا لتقوية مراكز احلكومة.

واكد د.احلربش ان من املقبول ان تكون هناك معارضة 
ولكنها ال تغير نظرا ألن االغلبية موجودة في الطرف 

اآلخر.
متابعا: فنحن نتحدث اليوم عن صورة شيك ينشره 
نائب ويطلب من رئيس الوزراء االجابة، والنكسة ان 
نائب آخر يحارب النائب مقدم االس���تجواب وال يطلب 
من رئيس الوزراء الرد على محاور االستجواب، مؤكدا 
ان اضفاء الدميوقراطية على ما يحدث االن يعد نكسة 
للدميوقراطية والرقابة الشرعية والتنمية في البلد اال اذا 
احدث رئيس الوزراء املفاجأة ورد على تلك التساؤالت 

واالتهامات، 
ومن ناحيته لفت النائب د.وليد الطبطبائي الى ان 
الكويت مقبلة على مجموعة استجوابات تعتبر حصيلة 
التوجه النيابي لتفعيل االدوات الرقابية النتشال البلد 
من حالة الشلل السياسي الذي يعيشه وعجز احلكومات 

املتعاقبة التي يترأسها الشيخ ناصر احملمد عن ادارة 
شؤون البالد والنهوض مبشاريع تنموية وحل االزمات 
التي تتعرض لها الب���الد، الفتا الى االوضاع الصحية 

والتعليمية واالقتصادية املتردية.
قائال: فاملش���روع الوحيد الذي مت في عهد احلكومة 
احلالية هو انشاء مبنى كبار الزوار في مطار الكويت 
الدولي على الرغم من ان ميزانية احلكومة في االربعة 

سنوات االخيرة بلغت 80 مليار دينار.
فضال عن ازمات احلكومة التي تدس رأسها في التراب 
كالنعام ومنها ازمة العمالة الوافدة والبدون واالسكان 

واملرور وغيرها من االزمات.
واكد النائب خالد الطاحوس ان االزمة احلالية ليست 
بسبب النواب وامنا بسبب احلكومة موضحا انه كلما 
حاول نائب ميثل االمة ان يفعل ادواته الدستورية يفاجأ 
بخروج اطراف محسوبة على احلكومة تضع اللوم على 
الدستور الفقير الذي يحاولون »الدعس ببطنه« ويدعون 
لالنقالب عليه ويصورون ان االزمة تكمن في البرملان، 
مؤكدا ان السلطة التنفيذية هي املتسبب الرئيسي في 

تردي االوضاع في البالد.
واكد الطاحوس ان هناك استجوابات واستحقاقات 
سياسية البد ان تناقش وال يوجد ما مينع رئيس الوزراء 
من الصعود الى املنصة مادام الدستور نص على ذلك 
واعطى احلق للنواب في اس���تجواب الوزراء ورئيس 
الوزراء وفقا للمادة 100 من الدستور، مشددا على انه 
على رئيس الوزراء الغاء عالمات االستفهام التي حتوم 
حوله، الفتا الى ان 6 حكومات خالل 3 سنوات لم تقدم 
مش���اريع تنموية بل تراجعت البلد في تلك الفترة الى 
ال���وراء، ومت ضرب الوحدة الوطنية في عهد الش���يخ 
ناصر احملمد ومحاولة تقسيم الكويت الى بدو وحضر 
وسنة وشيعة ولكن احملاوالت باءت بالفشل الذريع فقد 
اختلطت دماء جميع اطياف املجتمع في الغزو العراقي 

دفاعا عن تراب الكويت الغالي.
من جانبه قال النائب الصيفي مبارك الصيفي: لألسف 
الش���ديد حكومتنا ال تعلم الى أين هي ذاهبة وبعض 
الوزراء ال يعرفون التخطيط لوزاراتهم والرؤية غائبة 

عن احلكومة وأول ما قمت ب���ه للمجلس قمت بتقدمي 
ذمتي املالية للمجلس وتقدمنا مبش���روع قانون اقرار 
الذمة املالية ولو كان ه���ذا القانون موجود ملا وصلنا 
الى ما وصلنا اليه وعلى مجلس���نا مسؤولية اذا كتب 
له عمر أن يقر ه���ذا القانون لنحكم القبضة على املال 
الع���ام وعدم التطاول عليه ونحن نريد اجابة واضحة 
م���ن قبل رئيس مجلس الوزراء حول الش���يكات وملن 
صرفت ونح���ن نريد أن نصل للحقيقة ولألس���ف أن 
يحنث نواب األمة بقسمهم ولن نخنع ولن نخضع اال 
للحق وملصلحة الكويت اوال وأخيرا وفوق كل اعتبار 
وهي مسؤولية كبيرة وجسيمة على نائب االمة ونحن 
ننطلق من ثقة الش���عب الكويتي بنا ولن نبيع شعب 

الكويت مهما كانت الضغوط.
قال الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم ان الكويت بحاجة 
للتغيير ليس للتغيير فقط ولكن من أجل مس���تقبل 
الكويت والنواب اصحاب الطرح الوطني اصبحوا اقلية 
نتيجة املال السياسي وأمتنى من كل شخص غيور على 
الكويت أن يشارك بالتجمع الذي سيقام في ساحة االرادة 
واملشاركة في جلسة الغد ومصلحتنا تتطلب التغيير 
النهاء مرحلة الش���يخ ناصر احملمدبدوره قال الناشط 
السياسي فهيد الهيلم ان االس���تجوابات االربعة التي 
ستناقش اليوم لها داللة خطيرة وهي محاكمة ملنهجية 
عمل ومن حقنا أن نرصد الش���ارع السياسي ومن غير 
املعقول ما يقوله بعض النواب املنقلبني على مبادئهم 
ليكونوا رأس حربة لقمع الدستور ونحن نقولها الكلمة 
احلرة ضمان الستقرار البلد وانا اقول للشارع الكويتي 
عليكم احلضور للجلسة وأن تكونوا املراقب احلقيقي 
للنواب فلألسف احلكومة استطاعت جتنيد بعض النواب 
للدفاع عنها وتوزيع الشتائم على النواب األحرار، الفتا 
الى ان الكويت في عهد الشيخ ناصر احملمد تتقهقر في 
جمي���ع املجاالت ماعدا مجال احلري���ة التي هي ضمان 
استقرار البلد، الفتا الى ان املشكلة تكمن في احلكومة 
التي لم تقم على أس���اس اختيار القوي األمني واألكفاء 
ورجاالت الدولة، وامنا كانت حكومة محاصصة وفئوية 

وذابت املعايير احلقيقية.

واحلكوم����ة التي اعتبره����ا مثل حطب 
الدام����ة التي تتحرك »بالدز«، قائال: أين 
أنتم من تقرير جلنة »ثامر« الذي كشف 
الكثير من حاالت التزوير؟ للحصول على 
اجلنسية؟ فإذا كنتم صادقني في احملافظة 
على الهوية الوطنية يجب ان يكون لكم 

موقف من تقرير اللجنة.
واس����تعرض املليفي بعض احلاالت 
التي أدرجت في تقرير ثامر، مشيرا الى 
انه عندما كان عضوا في املجلس وهدد 
وزير الداخلية على خلفية بعض احلاالت، 
أخرجت احلكومة تقريرها بالتحقيق مع 
3 من كبار املسؤولني في ادارة اجلنسية، 
ولكن عندما عرف����وا انني لم أجنح في 
االنتخابات املاضية أوقفوا اعمال جلنة 
التحقيق وإلى اليوم لم تتحرك وال يوجد 

موقف حازم جتاه هذا التقرير.
وأضاف املليفي انه حسبما جاء في 
تقري����ر جلنة ثامر فإن هناك العديد من 
احلاالت التي اكتش����فت انها ال تستحق 
اجلنس����ية منهم من يوجد عليه احكام 
قضائية ولكن مت س����حب هذه االحكام 
من ملفاتهم وأعطوا اجلنسية ومنهم من 
حصل على اجلنس����ية وهو مسجل في 
اجليش الشعبي اثناء االحتالل العراقي 
على الكويت، واألدهى واألمر من ذلك انه 
مت التحقيق مع هذا الشخص وقد اعترف 
بانضمامه للجيش الش����عبي ولكن هذا 
التحقيق جاء بعد حصوله على اجلنسية، 
معتبرا ان مث����ل هذه احلاالت هي عبث 

صارخ في قضية التجنيس.

اكد النائب الس����ابق احمد املليفي ان 
مش����روع احلقوق املدنية لغير محددي 
اجلنسية »البدون« هو »قنقنة« للتزوير، 
مشيرا الى ان االستجوابات احلالية املقدمة 
لرئيس احلكومة وعدد من الوزراء ليست 
أهم من قضية مناقش����ة هذا املشروع، 
معتبرا ان آثار مثل هذه االس����تجوابات 
ستنتهي مع الزمن ولكن آثار اقرار مثل 
هذا املشروع س����تبقى لالبد وسيسبب 

عبئا كبيرا على الكويتيني.
واضاف املليفي خالل لقائه مع اهالي 
منطقة مشرف يوم اول من امس ان مثل 
هذه املشاريع هي مقدمة للتجنيس، حيث 
ان هن����اك الكثير من فئ����ة غير محددي 
اجلنسية، ال يستحقون ان يتم شمولهم 
بهذا القانون ويجب عدم التعميم بني ابناء 
البدون، حيث ان هناك الكثير من ابناء هذه 
الفئة يستحقون ان يشملهم هذا القانون 

وان يتم جتنيسهم بعد ذلك.
وبني املليفي ان تعميم هذا املشروع 
س����يكرس حالة التزوير وه����و مكافأة 
للمزورين حيث ان احصائيات وزارات 
الدولة بين����ت ان هناك 60% من البدون 
معروفو اجلنس����ية وق����د قاموا بإخفاء 
جنس����ياتهم وادعوا انهم م����ن البدون 
للحصول على املميزات التي يتمتع بها 

ابناء البدون في الكويت.
قائال ان من وضع مثل هذه املشاريع 
هم كويتيون لديهم مشكلة بالنظر الى 
ابناء بلدهم، حي����ث ان هذا القانون هو 
مكافأة لفئة من املزورين فهل يجوز ان يتم 

متيزهم على الكويتيني بالعالج والتعليم 
والعديد من املميزات؟

وتابع املليفي ان املجلس واحلكومة 
يكافئون املزورين عند إقرار هذا املشروع 
الذي يعتبر بداية للتجنيس، قائال: ان 
احلكومة سبب رئيسي في هذه املشكلة 
من خالل ع����دم إيجاد حلول مناس����بة 
لها، واننا اليوم كشعب نتحمل آثارها، 
معتبرا ان من أخفى جنسيته ليس لديه 
والء لبلده األصلي، فكيف يكون له والء 

للكويت؟!
وزاد املليفي ان هناك البعض من اعضاء 
األمة ال يهمه البلد ولكن همه الوحيد كسب 
عدد أكبر من األص����وات، والدليل على 
ذلك الكشف األخير للتجنيس، حيث ان 
هناك أسماء وصلت الى الكشف عبر دفع 
مبالغ مالية تصل في بعض االحيان الى 
80 ألف دينار، فكأن اجلنسية أصبحت 

تباع اليوم في سوق »النخاسة«.
ووج����ه املليفي س����ؤاال الى املجلس 

خالل لقاء نظمه بديوانه مساء أمس األول مع أهالي مشرف

حضرها عدد من النواب والنشطاء السياسيين ظهر أمس 


