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3 قدم النائب د.ولي���د الطبطبائي اقتراحني برغبة، طالب في االقتراح 
األول باس���تحداث مدخل ومخرج من داخل ضاحية الزهراء يؤدي الى 
ش���ارع الرياض. وطالب في االقتراح الثاني بتوسعة املدخل املؤدي الى 

خيطان وجنوب السرة على جسر نادي خيطان.
من جانب أخر قال النائب الطبطبائي ان ظاهرة اهمال احلدائق العامة 
باتت منتش���رة في معظم مناطق الكويت بس���بب تراخي الهيئة العامة 
للزراعة والثروة احليوانية والسمكية عن القيام مبسؤولياتها وخلالفات 

بينها وبني بعض املقاولني واملتعهدين، وأشار إلى أن كثيرا من احلدائق 
وسط املناطق السكنية يعاني من ضعف التربة وعدم العناية باالشجار 
و»الثيل« وتراكم النفايات بحيث حتول بعض احلدائق الى مس���احات 

ميتة ولم تعد اماكن صاحلة لتنزه العائالت.
وأوضح الطبطبائي ان انشاء تلك احلدائق كلف الدولة مبالغ كبيرة 
وان اعادة تأهيلها بعد فترات طويلة من االهمال س���يكلف مبالغ كبيرة 

أيضا ما لم تتعهدها الهيئة بالرعاية والصيانة املستمرة.

الطبطبائي الستحداث مدخل  ومخرج لضاحية الزهراء

الحركة السلفية تدعو لضرب العابثين 
بالوحدة الوطنية بيد من حديد

دع����ت احلركة الس����لفية الى 
ضرورة نش����ر مفاهي����م احلرية 
املس����ؤولة ألن االع����الم له دور 
خطير وعظيم في صناعة ثقافة 

املجتمعات.
جاء ذلك في بيان للحركة هذا 
نصه: قال رئيس املكتب السياسي 
للحركة الس����لفية فهيد الهيلم ان 
الساحة السياسية في الكويت تشهد 
ومنذ فترة ليست بالقريبة مخاضا 
عسيرا وحتركا مشبوها وسعيا 
لتمزيق الوحدة الوطنية من خالل 
الطعن والتشكيك في والء العديد 
من املواطنني والتفريق بني ابناء 

البلد الواحد في احلقوق والواجبات وكذلك التعريض 
بأعراض بعض النواب والسياس����يني دون حجة او 
دليل او برهان وملجرد تصفية احلسابات السياسية 
الضيقة. وبني الهيلم ان اهل الكويت يرفضون مثل تلك 
االساليب الرخيصة املبتذلة، فهم الشك نسيج واحد 
توحدت دماؤهم واختلطت منذ نشأت الدولة مرورا 
بكل االزمات التاريخية التي مرت بهذه البلدة الطيبة 
والتي كان آخرها االجتياح العراقي البغيض الذي 
لم متيز جنازير دبابته بني ابناء احلاضرة والبادية 
والس����نة والش����يعة امنا جاءت لتسحق البلد مبن 
فيه، مؤكدا رفض احلركة السلفية لتلك االطروحات 
ودعوتها حملاسبة كل املقصرين وفق االطر القانونية 
والدس����تورية، فليس صحيحا ان ينتهي هذا امللف 
مبجرد اس����تقالة الوزير او حتى انتهاء استجوابه، 
فكرام����ة املواطن الكويتي خط احمر ال تقبل العبث 
بها. واضاف الهيلم ان استجواب وزير االعالم احمد 

العبداهلل واملقدم من قبل النائب 
علي الدقباسي هو احد استجوابات 
ثالثة تعهد بها النواب اثناء مسيرة 
العقيلة ووعدوا الشارع بتقدميها 
ومحاس����بة املقصرين والساعني 
للطعن في الوحدة الوطنية، والشك 
ان الش����ارع الكويت����ي واملراقبني 
السياسيني بانتظار حتقيق تلك 
الوعود النيابية بعد االنتهاء من 

ملف استجواب وزير االعالم.
واشار الهيلم في تصريحه الى 
تأييد احلركة السلفية الستجواب 
الدقباس����ي وضرورة ان  النائب 
الوزير على  تستمع االمة لردود 
صحيفة االستجواب التي حملت بني طياتها اتهامات 
واضحة بتقاعس وقص����ور الوزير واركان وزارته 
عن تطبيق القانون على بع����ض املخالفني لقانون 

املرئي واملسموع. 
ودعا الهيلم ال����ى ضرورة ان يبقى ملف االعالم 
مفتوحا ان حصل واستقال الوزير قبل موعد صعود 
املنصة، اذ البد من تشكيل جلان التحقيق والوقوف 
على كل مواطن اخللل ومحاسبة املقصرين من اركان 
ال����وزارة حتى ال يتكرر االمر من جديد، فالنس����يج 
االجتماعي الكويتي ال ينبغي العبث به مطلقا. وختم 
الهيل����م تصريحه بضرورة نش����ر مفاهيم احلرية 
املسؤولة، فاالعالم له دور خطير وعظيم في صناعة 
ثقافة املجتمعات والبد من فتح اآلفاق له دون تعد 
على كرامة احد من املواطنني وعلى ضوء ذلك فالبد 
من تطبيق قانون املرئي واملسموع الذي على اساسه 

خرجت صحيفة هذا االستجواب.

الحربش: لن  نبقى متفرجين
على ما يحدث لموظفي »كاسكو«

قال النائب د.جمعان احلربش 
ان كتلة التنمية واالصالح حتذر 
من وقف صرف بدل دعم العمالة 
ملوظفي الشركة الكويتية خلدمات 

الطيران )كاسكو(.
وأوض���ح د.احلرب���ش ف���ي 
تصريح صحافي ان قرار وقف 
الذي يتقاضاه املوظفون  البدل 
الكويتيون منذ 9 سنوات سيؤثر 
سلبا على حياة نحو 600 أسرة 
كويتية، مستغربا من القرار الذي 
لم يراع االستقرار املجتمعي الذي 
التي  التنمية  اليه خطط  تهدف 

ينتظرها املواطن.
ووصف د.احلربش قرار قطع 
الب���دل بأنه قرار تعس���في غير 
إنس���اني يفقد املواطن الكويتي 
الثقة ف���ي التوجهات احلكومية 
املستقبلية نحو اخلصخصة، ففي 
الوقت الذي يطالب فيه املوظفون 
ببدالت وكوادر وظيفية ملواجهة 
الت���ي أرهقت  أعباء املعيش���ة 
اجلميع، تأتي قرارات احلكومة 
عك���س التيار ف���ي تناقض مع 
التوجه���ات األساس���ية خلطط 
التنمي���ة والتطوي���ر واالرتقاء 
مبستوى معيشة املواطن الكويتي 
الذي الب���د ان تبدأ وتنتهي عند 

استقراره ورفاهيته.
وأوض���ح د.احلربش انه من 
الغريب ومن غي���ر املنطقي ان 

الفترة  يس���تمر الصرف طوال 
املاضية وملدة 9 سنوات ويأتي 
الوقف قبيل خصخصة الشركة 
التي لم يتبق عليها سوى شهر 
أو شهرين، مشيرا الى انه سبق 
ان طالب س���مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان باتخاذ موقف واضح 
جتاه ه���ذه القضية التي تطول 

حياة 600 أسرة كويتية.
وشدد احلربش على انه »يجب 
أال يتوقع أحد أن نبقى متفرجني 
عل���ى ما يحدث«، الفت���ا الى ان 
مجلس األمة ل���ن يقبل بدخول 
ه���ؤالء املوظفني في دوامة أزمة 
مالية بسبب قرارات متناقضة.

د.جمعان احلربش

حسني مزيد

فهيد الهيلم

مزيد يشيد بقرار وزير الدفاع التجديد للعسكريين
البدون لماقدموه من تضحيات للبالد

البراك: 300 قسيمة في الجهراء
جاهزة للسكن والتيار الكهربائي لم يصل!

استبعاد 18 من أصل 27 من المتقدمين لم يزّود بأسمائهم

الزلزلة يهدد الساير بالمساءلة السياسية
 إن لم يرد على أسئلة »تعيين الملحق الصحي بألمانيا«

ممن ترفضهم لجنة مستشفى األحمدي

المال يستغرب قيام وزير النفط
باستثناءات للعالج في الخارج

والتي من شأنها رفع مستوى 
لل����دولة  الدخل االقتصادي 
وعلى الوزير الق����يام باالعمال 
املنوطة به وجعل بيئة العمل 
النفط���ي بي����ئة  القطاع  في 
جاذبة وحتسني أوضاع العاملني 
املادية واملعنوية كونهم الثروة 

الوطنية واحلقيقية للبلد.
وبي������ن امل������ال انه تقدم 
بالع��دي���د م�������ن االس���ئلة 
التي  لل���وزير  الب���رملاني���ة 
من ش������أنها توضيح الكثير 
من االمور املبهمة في القطاع 
النفط���ي وال ي���زال بانتظار 
الردود، مشددا انه كأحد نواب 
مجلس االمة سيكون له دور 
الرقي���ب على أداء مؤسس���ة 
البت���رول الكويتي���ة التابعة 

لالرتقاء بها.
واختت���م امل���ال تصريحه 
بدعوة الوزير الى فتح قنوات 
احلوار مع مطالبات النقابات 
النفطية والنظر في مصالح 
العاملني العامة واملبادرة الى 
اصالح مواضع اخللل واحلرص 
على تعيني القيادات النفطية 

ذات الكفاءة العالية.

لشراء الود السياسي.
وش���دد املال على ضرورة 
قي���ام وزير النف���ط بإنصاف 
العاملني املستحقني وحتقيق 
مطالبه���م الت���ي تقدم���ت بها 
النقابة ممثلهم الش���رعي بدال 
من االلتفات ملصالح خاصة من 
شأنها الضرر مبصالح القطاع 
النفطي، مبينا ان القطاع النفطي 
بحاجة إلدارة حازمة للنهوض 
به وتطويره والعمل على تنفيذ 
املشاريع النفطية اآلنية والعالقة 
الدولة  التي تهم  واملستقبلية 

أعرب النائب صالح املال عن 
استغرابه بشأن ما أثارته نقابة 
نفط الكوي���ت في تصريحها 
املنش���ور أخيرا في الصحف 
احمللية من قيام وزير النفط 
واالعالم باستثناء من ترفضهم 
جلن���ة العالج باخل���ارج في 
مستش���فى االحمدي بالسفر 
أو قيام  للع���الج باخل���ارج 
الرئيس التنفيذي في مؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة بتقدمي 
طلبات االستثناء الى الوزير 
دون املرور على جلان طبية 

مختصة. 

تصرف غير مقبول

واعتبر ذلك التصرف غير 
مقب���ول كون���ه ال يعطي كل 
ذي حق حق���ه، بل يفتح باب 
الواسطة للعالج باخلارج في 
القطاع النفطي ويؤثر تأثيرا 
سلبيا على أداء اللجان الطبية، 
واالدارة العليا ملستشفى شركة 
النفط، وال يفوتنا االش���ادة 
العاملني فيه،  بجهود وعطاء 
وأال يك���ون هذا التجاوز ثمنا 
لالس���تجواب املقدم للوزير 

ال���وزارة؟  رابعا م���ن تقرير 
وبتاريخ االتصال باملرشحني 
الذين قامت اللجنة باختيارهم 
بعد توافر الشروط املطلوبة بهم 
حسبما جاء بالبند خامسا من 

تقرير الوزارة؟
وما سبب قيام رئيس اللجنة 
املشكلة لدراسة وفحص طلبات 
ش���غل وظيف���ة ملحق صحي 
بتفويض أعضاء اللجنة بعمل 
املقابلة مع املرش���حني واجراء 
االختبارات املطلوبة ولم يحضر 
تلك املقابالت إال وقت جتميع 
درج���ات التقدمي للمرش���حني 
حس���بما جاء بالتقرير الوارد 
الي���نا من وزارة الصحة على 
الرغم م���ن تواجده على رأس 

عمله يوم املقابلة؟
بالت���قرير ان وظيفة  ورد 
رئي������س م����رك���ز ه���ي من 
الوظائ���ف االش���رافية يرجى 
تزويدن���ا بصورة م���ن القرار 
الص���ادر باعتب���ار وظيف���ة 
رئيس مركز هي من الوظائف 

االشرافية؟

استغرب النائب مسلم البراك احلديث 
احلكومي عن اخلط���ة التنموية، في حني 
التزال وزارة الكهرباء عاجزة عن توصيل 
التي���ار الكهربائي ل� 300 منزل في مدينة 

سعد العبداهلل.
وأشار البراك في تصريح صحافي الى 
وجود 300 قس���يمة في قطعة 9 مبدينة 
سعد العبداهلل جاهزة للسكن من اصل 795 
قسيمة في القطعة، اال ان التيار الكهربائي لم 

يصلها رغم مطالبة االهالي منذ 4 اشهر.
ودعاك البراك الى ايجاد حل سريع لهذه 
املشكلة إلنهاء معاناة هذه االسر الكويتية 
التي قدمت كل ما لديها من مخدرات لبناء 

بي���ت العمر، لكنها اآلن غي���ر قادرة على 
السكن بسبب الكهرباء.

سنوات طويلة

وتس���اءل: هل يع����قل ان يحدث ذلك 
ف���ي الكوي���ت التي أصبح فيه���ا املواطن 
ينتظر سنوات طويلة جدا ليحصل على 
البي���ت احلكوم���ي، بل األكثر م���رارة أن 
هناك مدة انتظ���ار جديدة لوصول التيار 

الكه��ربائي.
وأكد الب���راك انه من الصعب قبول كل 
اعذار وزارة الكهرباء في هذا الش���أن ألنه 
غير مقبول أبدا أن يظ���ل املواطن يعاني 

في بلده الذي حب���اه اهلل بالنعم الكثيرة 
واالمكانيات املالية.

ومتنى البراك أال يكون وزير الكهرباء 
سلبيا، وأال يستمع لبعض الوزراء الذين 

رمبا يريدون عرقلة هذه املشاريع.

تعاون مع الكهرباء

ودعا املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الى اتخاذ قرار بالتعاون مع وزارة الكهرباء 
إلنهاء هذه املشكلة التي تترتب عليها الكثير 
من املعاناة، خصوصا ان هذه االسر التي 
حتلم بالسكن ليس لديها سكن ومضطرة 

لالستئجار.

الصحة بشأن تزويدنا ببيان 
عن ترتيب املستوفني للشروط 
تنازليا حسب قواعد املفاضلة 
الواردة بقانون اخلدمة املدنية 
رقم 37 لس���نة 2006 والذين 
تقدموا بطلباتهم بعد االعالن 
عن طلب شغل وظيفة ملحق 
صحي بتاريخ 2009/5/26 وهل 
لم يكن ضمن املتقدمني حسب 
اإلع���الن األول من تتوافر فيه 

الشروط املطلوبة؟
هل قاب���ل وزي���ر الصحة 
املرش���حني وع���دده���م ثالثة 
يرج���ى   2009/11/4 ي������وم 
ب��أسمائهم في حالة  تزويدنا 

مقابلتهم؟
 ملاذا لم يتم تزويدنا بتقرير 
الدائمة لشغل وظيفة  اللجنة 
ملحق صح���ي مع انه كان من 
ضمن ما طلبناه في س���ؤالنا 

السابق؟ 
كما طل���ب الزلزلة تزويده 
بالنماذج التي مت تقييم نتائج 
املقابلة للمرش���حني لش���غل 
الوظيفة حس���بما جاء بالبند 

2008، ورقم 60 لس���نة 2007، 
حس���بما جاء بالتقرير فقد مت 
قبول طلبات غير مس���توفاة 
للشروط املعلن عنها واختيار 
اصحابها ورفع تقرير بالنتيجة 
ومقابلة وزير الصحة شخصيا 
وال ينطبق عليهم الشروط فما 
سبب مخالفة القرارات من قبل 

الوزير؟ 
الرد على س���ؤالنا  لم يتم 
الس���ابق املوج���ه ال���ى وزير 

جاء بس���ؤالنا املوجه من قبل 
فما السبب في ذلك؟

 طالبا تزوي���ده ببيان عن 
املتقدمني بطلبات لشغل وظيفة 
ملحق صح���ي بع���د اإلعالن 
املنش���ور ف���ي 2008/12/1 وما 
االجراءات التي اتخذت بشأنهم 
وفقا لقرار وزير الصحة رقم 
535 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 
2008/11/13 وطبقا لإلعالن املورخ 

في 2008/12/1؟ 
وورد ف����ي اإلع����الن املؤرخ 
ف���ي 2008/12/1 واالع��������الن 
التالي املؤرخ في 2009/5/26 
ال����ش���روط الواجب توافرها 
فيمن ي���رغب في شغل وظيفة 
ملحق صحي وهي ذات الشروط 
الواردة بتقرير الوزارة »البند 
الثاني« فهل مت اختيار امللحق 
الصح���ي بأملانيا وف���ق تلك 
الش���روط ومب���ا يتوافق مع 
قرارات وقوانني ديوان مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 7 لسنة 93، 
وقرم 13 لسنة 98 ومع قرارات 
وزير الصحة رقم 535 لسنة 

النائب د.يوس������ف  وجه 
الزلزلة سؤاال ل����وزير الص���حة 
د.هالل الساير جاء ف����يه: بعد 
تسلمنا ألجوبة وزير الصحة 
بخصوص تعيني امللحق الصحي 
الكثير من  بأملاني���ا الحظن���ا 
املغالطات التي شابت األجوبة 
مع غموض كبير في طريقة الرد 
تدل على انتفاء مبدأ الشفافية 
لدى الوزير والذي يجعله في 
موقع املس���اءلة السياسية ان 
القادمة على  لم تك���ن ردوده 
األسئلة التالية واضحة ومدعمة 

باإلثباتات.
وقال: قامت وزارة الصحة 
من خ���الل ادارته���ا القانونية 
بإخطارنا بعدد وأسماء الذين 
تقدموا لش���غل وظيفة ملحق 
صحي وفق اإلعالن املؤرخ في 
2009/5/26 وعددهم 27 طلبا 
استبعد منها 18 لعدم االستيفاء 
ولم يت���م تزويدن���ا باألعداد 
واألس���ماء والس���يرة الذاتية 
للمتقدمني وفقا لإلعالن األول 
املؤرخ في 2008/12/1 طبقا ملا 

أشاد النائب حسني مزيد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك التجديد للعسكريني البدون في الوزارة، الفتا 
إلى ان ذلك ليس بغريب على إنسانية الوزير جتاه هذه الفئة التي حتتاج 
الى املزيد من املس����اعدة ليس فقط في وزارة الدفاع، وإمنا حتتاج الى 
قرارات حازمة في باقي وزارات وهيئات ال�دولة. ولفت مزيد في تصريح 
صحافي الى ان الوزير أوفى بوعده جتاه هذه الفئة املظلومة التي تفتقر 

الى أبس����ط مقومات احلياة الكرمية من صحة وتعليم وشهادات ميالد 
وحقوق مدنية واجتماعية ترفع ع����ن كاهلهم أعباء ومتطلبات احلياة 
الصعبة. وتابع مزيد ان هذه الشريحة لم تبخل يوما ما بدمائها وأرواحها 
في الذود عن الكويت أيام احملن فال جتد أسرة منهم إال وفقدت شهيدا أو 
شهيدين، فلزاما على دولتنا ان ترد اجلميل، معربا عن أمله بسرعة إقرار 

حقوقهم البسيطة حتى يستطيعوا مواجهة صعوبات احلياة.

مسلم البراك

د.يوسف الزلزلة

هناك محاوالت لتنصيب مسؤولين في بعض المواقع

الخرينج يطالب صفر بإنقاذ »البلدية« 
من بعض القيادات الفاسدة

شن النائب مبارك اخلرينج 
هجوما على مرتع الفساد في جهاز 
البلدية، مؤكدا ان هناك قيادات 
معدومة الضمير وغير أكفاء في 

حماية احلقوق العامة.
وقال في تصريح صحافي: على 
وزير البلدي انقاذ ما ميكن انقاذه 
من جت���اوزات اصبحت مرتعا 
لبعض القياديني واملسؤولني واال 
يخضع للضغوطات من اصحاب 
النفوذ مهما كانت س���طوتهم 

وقوتهم في السلطة.

تنصيب قيادات

واشار اخلرينج الى ان هناك محاولة لتنصيب 
قيادات في البلدية من اش���خاص س���واء كانوا 
داخ���ل العمل احلكومي او م���ن آخرين من اجل 
مترير مصاحلهم اخلاصة على حساب القانون، 
موضح���ا ان على وزير البلدي���ة ان يتذكر قول 
صاحب السمو امير البالد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء ان االصالح ليس شعارا وامنا غاية علينا 
التكاتف والتعاضد لتطبيقها على ارض الواقع 
وعليه اتخاذ القرارات التي حتد وتنتشل الفساد 
املعشش في البلدية، مؤكدا: اذا كان االخ الوزير 
يعلم بهذه التصفيات التي تدار في جهاز البلدية 
مصيب���ة واذا كان ال يعلم فاملصيبة اعظم حتى 
اصبح الفس���اد والتجاوز وكس���ر القانون على 
عينك يا تاجر، موضحا ان من يريد حتقيق مأرب 

خاص وفرض اجندة معينة على 
حساب القانون على الوزير ان 
يقف امامه ويتخذ القرار الذي 

يفرض هيبة االصالح.

بخس الحقوق

اننا ال نريد  وقال اخلرينج 
بخ���س حق���وق اآلخ��رين بأن 
هناك قيادات في جهاز البلدية 
تريد االصالح وتتطلع خلدمة 
املواطنني مب���ا ال يتعارض مع 

القانون.
وقال: على الوزير دعم هذه 
ب���روح من االصالح  القيادات 
واالخالق التي نعرفها فيه ويا وزير البلدية هلل 
ال يشكر فضلك عندما احضر اليك وتكون معي 
معاملة مخالفة للقان���ون ويتم متريرها ولكن 
يش���رفني ان اقف مع القانون وانصاف املظلوم 
وقول الرأي الذي ميليه علّي ضميري من اجل خدمة 
الكويت واملواطنني التي تعتبر مطلبنا وغايتنا 

جميعا سواء وزراء او اعضاء مجلس أمة.

مسلسل تجاوزات

واختتم اخلرينج قوله ان مسلسل التجاوزات 
والفساد يتطلب يدا من حديد بال تردد او تخاذل 
وعلينا الكش���ف عن املفسدين الن اهلل ال يحب 
الفساد واملفسدين وعلينا ان نكون حزمة واحدة 

ملواجهة من يريد التخريب وكسر القانون.

مبارك اخلرينج

صالح املال

الحويلة: نطالب الحكومة بمعالجة
موضوع الجنسية بعيدًا عن الضغوط السياسية

دعا مراق���ب مجلس االمة 
النائ���ب د.محم���د احلويل���ة 
النظر ملوضوع  الى  احلكومة 
اجلنس���ية والتجنيس بعيدا 
ع���ن الضغوط واالس���قاطات 
السياسية التي نعرف مغزاها 
والهدف من التلويح بها في هذا 

الوقت بالذات.
وقال د.احلويلة ان املواطنة 
عطاء وتضحية وفداء للوطن 
التي  وهي املعايير االساسية 
يجب ان تنظر لها احلكومة عند 
معاجلتها ملوضوع التجنيس، 
ولعل احل���وادث العديدة التي 

مرت على الكويت سواء قبل االستقالل او بعده 
تؤكد ه���ذا املعنى، فعندما ق���دم ابناء الكويت 
مبختلف شرائحهم ارواحهم فداء للكويت في 
معركة اجله���راء وقبلها معركة هدية ومعركة 
الصريف وغيرها كانوا يضربون اروع االمثلة 
ف���ي املواطنة احلقيقية وحب الوطن وفي تلك 
االوقات لم يكن هناك ورقة اس���مها اجلنسية 
الكويتية بل كان ش���يئا اسمى من كل االوراق 
وهو حب تراب هذه االرض والدفاع عن سيادتها 
واثناء الغزو العراقي الغاشم العام 1990 قدمت 
كوكبة م���ن ابناء الكويت ارواحها فداء للوطن 
ونظرة س���ريعة لقوافل الشهداء تعطينا اعبر 
املث���ل واصدقها ان كل طوائف وقبائل وعوائل 
اهل الكويت ش���اركوا في التضحية بأرواحهم 

ورووا بدمائهم تراب الوطن.
واستغرب د.احلويلة ما يطرح على الساحة 
هذه االيام وما يثار حول مزدوجي اجلنس���ية 
والتركيز على الدول اخلليجية بالذات دون غيرها 

وحكومتنا تتشدق بان »خليجنا 
واحد وشعبنا واحد«.

واذا كان���ت احلكومة جادة 
ف���ي فتح هذا امللف الش���ائك، 
فعليها ان تبدأ بحملة اجلنسية 
االيراني���ة وبحملة اجلوازات 
العربية وبحمل���ة اجلوازات 
االميركية واالوروبية، ف����هؤالء 
هم من يج���ب ان تتوجه لهم 
قرارات احلكوم���ة لكن�����ها ال 
جت���رؤ على م���س حملة هذه 
اجلنس���يات واجل�������وازات، 
فاالمر هنا سيصل الى النخبة 
واصحاب الدماء الزرقاء الذين 
يقولون ما ال يفعلون، فأين هؤالء من التوجه 
الى االدارة العامة للجنسية وتسليم ما لديهم 
من جنس���يات وجوازات غير كويتية ان كانوا 
صادق���ني وهم الذين اصم���وا آذاننا مبوضوع 

ازدواجية اجلنسية؟
وطالب د.احلويلة وزير الداخلية ان يضع 
امام عينيه مصلحة الكوي���ت وامنها الوطني 
عند معاجلة هذا امللف، وان تكون مس���طرته 
واحدة في تطبيق القانون الذي يتطلب نظرة 
شاملة وواسعة تضع في اعتبارها كل اجلوانب 

السياسية واالمنية واالجتماعية.
واخت����تم د.احل�����ويل���ة تص�ريحه بانه 
س���يتابع معاجلة احلكومة لهذا املوضوع مع 
اخ����وانه اعضاء مجلس االمة وننصحها باال 
جتعل هذا امللف فزاعة تخرجها من وقت آلخر، 
فمثل قضايا كهذه تتطل���ب احلكمة والتروي 
والنظ���رة بعني ثاقب���ة قبل اص���دار اي قرار 

بشأنها.

د.محمد احلويلة


