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قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا حلاجة مسجد 6
محمد ابراهيم الشايجي مبنطقة النقرة في محافظة حولي العادة بناء من جديد 
وبناء على تقرير اللجنة الهندسية بوزارة االوقاف التي اقرت بضرورة اعادة 
بناء وعدم ترميم املسجد والهمية هذا املسجد الذي يشهد كثافة كبيرة جدا 
من املصلني، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة لالسراع في اعادة بناء مسجد 

محمد ابراهيم الشايجي والكائن في منطقة النقرة مبحافظة حولي.

الطبطبائي إلعادة بناء مسجد الشايجي في النقرة

محمد هايفحسني مزيد )اسامة البطراوي(مبارك الوعالند.ضيف اهلل أبورمية 

عايض أبوخوصة فرز املطيري

نواف ساري

جانب من احلضور في ندوة ابورمية

خالل ندوة جماهيرية عقدها أبورمية بديوانه في األندلس مساء أمس األول

نواب »الرابعة«: إثارة قضية مزدوجي الجنسية سعي للفتنة 
ونرفض التشكيك في والء أبناء الدائرة وتاريخنا يشهد بحب الكويت وحكامها

عادل الشنان
أبدى عدد من نواب الدائرة 
الرابعة استياءهم  االنتخابية 
من عملية تقسيم املجتمع الى 
فئات والتشكيك في عملية الوالء 
للوطن، مؤكدين أن أهل الكويت 
جبلوا على حبها وال يقبلون 
الغمز واللمز أو املساس بهم من 

ناحية الوطنية واالنتماء.
التي  الن���دوة  كان ذلك في 
أقامه���ا النائ���ب د.ضيف اهلل 
أبورمية بديوانه مس���اء امس 
األول ردا على ما قاله محافظ 
العاصمة الش���يخ علي اجلابر 
ح���ول مزدوج���ي اجلنس���ية 
وحضرها النواب مبارك الوعالن 
وحس���ني مزيد ومحمد هايف 

ومسلم البراك.
بداية ق���ال النائب د.ضيف 
ر املواطن علي  اهلل أبورمية: أذكِّ
اجلابر بأن ابناء الدائرة الرابعة 
يستمدون والءهم من التاريخ 
وليس من الش���يوخ فمن أنت 

حتى تصنفهم.
وأكد أبورمي���ة أن الكلمات 
التي كتبها اجلابر أساءت الى 
الش���عب الكويتي قاطبة حني 
قال إن أبن���اء الدائرة الرابعة 
لي���س لهم والء أو انتماء وهم 
من مزدوجي اجلنسية لذلك نرد 
علي���ه اليوم من دائرة القبائل 
والعوائل والس���نة والشيعة 
واحلضر والبدو الدائرة الرابعة 
ونقول له من أنت حتى تصنف 
الشعب الكويتي مذكرا اجلابر 
بأيام االحت���الل العراقي كيف 
وقف أبن���اء الدائ���رة الرابعة 
وأثبتوا والءهم للبلد ولقيادتهم 
السياسية وسجلوا العصيان 
املدني ورفض���وا التعاون مع 
اجليش العراقي وقدموا أرواحهم 
ف���داء لبلدهم ومنه���م الرجل 
الذي تصدى جلحافل اجليش 
ودباباته ورفض أن تنزل صورة 
قائدنا امير القلوب رحمه اهلل 
واستشهد فداء لصورة رمز أمير 

البالد آنذاك.
وق���ال أبورمية نقول لعلي 
اجلابر ومن خلفه ال حتاولوا أن 
ترهبونا بكلمة مزدوج اجلنسية 
ألننا لن نستسلم إلرهابكم ولن 
نتخلى عن أدواتنا الدستورية 
وسنس���تخدم كل أس���لحتنا 
للمحافظة على الوحدة الوطنية 
وان كان لديك���م دليل فقدموه 
للنياب���ة كما أنن���ا نرفض أن 
يتم طعنن���ا بوالئنا وانتمائنا 
من خ���الل الكالم معبرا بقوله 
الكويتي  »معصي فالش���عب 
ليس بطوف���ة هبيطة والفتنة 
نائمة لعن اهلل م���ن ايقظها« 
ولكننا نخاف الس���فهاء الذين 

يحاولون جر البالد لنار الفتنة 
لتلته���م األخضر واليابس فال 
تلعبوا بالنار ألنها س���تحرق 
الوق���ود عليها،  أوال س���اكب 
مضيفا هل أصبح اجلابر يوزع 
صكوك الوالء واالنتماء وفرز 
املجتمع الكويتي؟ بل ان جميع 
الكويتي���ني موالون ومنتمون 
للكويت ولكننا نتس���اءل هل 
من الوالء للوطن جذب العمالة 
باآلالف ورميهم بالش���ارع من 
أجل حفنة دنانير أو عدم اعطاء 
صغار املوظفني رواتبهم حتى 
تصل األمور للمحافل والهيئات 
الدولية ومن يفعل ذلك لديه ذرة 
من الوطنية؟ وأين علي اجلابر 
من ه���ؤالء؟ وأضاف ابورمية 
كنا نتس���اءل: م���ن يقف وراء 
اجلاهل الذي ضرب أبناء القبائل 
ووصفهم بعدم الوالء للكويت؟ 
بالدليل  لن���ا  والي���وم اتضح 
القاطع بعد تصريح مس���ؤول 
في احلكومة بصف���ة محافظ 
العاصم���ة أي أن احلكومة من 
يغذي شق صف الشارع الكويتي 
لذلك نقول لرئيس احلكومة ان 
كنتم تريدون الوحدة الوطنية 
فأثبتوا ذلك وقدموا الدليل بعزل 
اجلابر من منصبه ألننا ال نقبل 
مبسؤول في احلكومة يضرب 
الوحدة الوطنية ويشكك بوالئنا 
ونس���كت عنه موجها رسالة 
لرئيس الوزراء مفادها ان توقف 

احلكومة العبث والتطاول على 
أهل الكويت من خالل التشكيك 
بوالئهم وأال فستحمل املسؤولية 
كاملة وس���وف تصعد املنصة 
لتكون عبرة مل���ن يأتي بعدك 
وذلك ألن وطنيتنا هي سورنا 
األمني ولن نعطي فرصة ألحد 
حتى يقتل الوطن ويغرقه في 

الفنت.

مدرسة

النائب مبارك  وبدوره قال 
الوعالن في السابق حني صدر 
الكالم من س���فيه قلنا »طراد 
بقر سفيه ويتكلم« ولكن اليوم 
نستغرب أن يخرج هذا الكالم 
من شخص أبوه جابر األحمد 
الذي كان املدرسة التي تعلمنا 
منها جميعا فكيف لم يستفد 
هو من والده فلس���نا نحن من 
ك بوالئنا فتاريخنا يشهد  يشكَّ
وان كان عل���ي اجلاب���ر يريد 
الش���هرة فقد حصل عليها من 

مزرعة عزايز. 
وطالب الوعالن باقالة علي 
اجلابر مضيف���ًا إن كان هناك 
م���ن يكتب له فهذه مش���كلته 
وان كان ه���ذا نهجه فليجلس 
مبنزله ويكتب ما يشاء كمواطن 
ال كمسؤول كما ان اعتذارك ال 
نقبله وان كان لديك مرض او 
علة فنح���ن ابناء الرابعة اكبر 

من ان تشكك بوالئنا.

الباب امام الفتنة كما ناش����د 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ان يغلق الفتنة 
ويقطع دابر احلديث في مثل 

هذه املواضيع.

الخطة التنموية

اما النائب محمد هايف فأشار 
الى ان تنفيذ اخلطة التنموية 
بدأ بتصري����ح وزير الداخلية 
عن مزدوجي اجلنسية ثم جاء 
محافظ العاصمة ليطعن بوالء 
ابناء الدائرة الرابعة من خالل 
بحثهم بعقلية متخلفة مبلفات 

يعود عمرها للخمسينيات.
مضيفا ان احلكومة لم تستفد 
من استجواب وزير االعالم بل 
حتاول تنفيذ اجندة الس����فيه 
فبدأت بتصريح من مس����ؤول 
حكوم����ي لذلك يجب ان يكون 
االعتذار من قبل رئيس الوزراء 
من خالل اجراءات صارمة لوقف 

هذا امللف.

مواطن

ومن جانبه قال النائب مسلم 
البراك لو كان علي اجلابر كما 
ينس����ب لنفس����ه في مقاالته 
قد حت����دث بصفته مواطنا او 
بصفته كشيخ فلن نلومه الن 
هن����اك بعض الش����يوخ مثله 
ولك����ن ان يتح����دث كمحافظ 
برتبة وزير فهذا ما يس����وءنا 

امام صمت حكومي، متسائال 
كيف قبل اجلابر ان يضع نفسه 
مع الساقط الالقط في خندق 
ويطع����ن ابن����اء الرابعة التي 
تعتبر صورة مصغرة للكويت 
بضمها جميع اطياف املجتمع 
الكويتي ومتثل شريحة كبيرة 
من الشهداء واالسرى؟! مضيفا 
انه ال يقب����ل ان يأتي محافظ 
باحلكومة ليقول مثل هذا الكالم 
بعد مرور عشرين سنة على 
8/2 الذي كشف عن معدن اهل 
الكويت من الكويتيني والبدون 
حيث كانت اجلهراء عصية في 

الساعات االولى للغزو.
البراك »نحن لس����نا  وقال 
ضلعا قصيرا »فقف حدك« فهل 
انت تريد اش����عال نار الفتنة 
بالبالد؟« مبديا استغرابه من ان 
احلكومة لم حترك ساكنا جتاه 
محافظ يشكك بوالء 370 ألف 

مواطن ومواطنة دون دليل.
واضاف الب����راك ان »تاجر 
االقام����ات مثل تاجر املخدرات 
وموقعك ليس باحملافظة مع 
احترامنا لالس����م الكبير الذي 
حتمل����ه م����ا ب����ني اب وخال« 
مطالبا احلكوم����ة بوضع حد 
لهذه االم����ور خالل اجتماعها، 
ومطالبا اجلابر بتقدمي اعتذار 

واضح مع استقالته.
اما عضو املجلس البلدي فرز 
الديحاني فعبر قائال لالسف ان 

من يتكلم ويطعن في والئنا هو 
رمز ونوصل له رسالة انه ال 
يوجد مزدوجو جنسية، وروح 
»ربي قطاوتك« فنحن احرار وال 
ننزل رؤوسنا اال هلل عزوجل 

وطالب برحيله عن منصبه.

خاليا نائمة

من ناحيته تس����اءل عضو 
املكتب السياس����ي في احلركة 
اين  السلفية مش����عل املعلث 
املواطن علي اجلابر  ايها  انت 
مم����ا ذكر ع����ن خالي����ا نائمة 
للح����رس اجلمهوري وملاذا لم 
تكتب عنهم؟ وطالب باالعتذار 
الصريح البناء الدائرة الرابعة 
ومعتبرا اعتذار االمس عبارة 

عن »ابرة بنج«.

دائرتي

وقال احملامي نواف ساري: 
لقد سألتني ايها املواطن علي 
اجلابر ما هي دائرتي وانا اقول 
ل����ك ان دائرتي ايه����ا اجلاهل 
بالتاريخ دائرة الشرفاء، فنحن 
اول من تص����دى للعدوان في 
جميع االزمات. واضاف نحن ال 
نستغرب عندما يتحدث سفيه 
مبواضيع تفكك الوحدة ولكن 
ان تفعلها انت وانت ابن االسرة 

احلاكمة فهذا ما نستغربه.
النواب باحملاسبة  وطالب 
البرملانية وطال����ب احلكومة 
باقالة اجلابر النه اخطأ بحق 
ش����ريحة كبيرة من الشعب، 
مؤكدا ان ابناء الرابعة لن يعذروا 
النواب اال حني يعلو صوتهم 
في املجلس ويحيلوا الش����يخ 

علي اجلابر ألمن الدولة. 

اقرأ التاريخ

من جهته قال الناشط فيصل 
الطويح اقول لعلي اجلابر يا 
»عاق« لقد رضعت من ام في 
هذه الدائرة فاقرأ التاريخ جيدا 
لتعلم ان الشعب الكويتي واحد 
من الشمال الى اجلنوب، وطالب 
اهالي الدائرة برفع قضايا على 

علي اجلابر لطعنه بوالئهم.

تحذير

واش����ار الناشط السياسي 
الى ان  عاي����ض ابوخوص����ة 
موضوع االزدواجية هو حق الي 
شخص الن يخوض فيه ولكن 
ليس بالطعن بالوالء، ونسأل 
علي اجلاب����ر: اين كنت طوال 
ال�  اشهر؟ الم تكن مختبئا في 
بيت في الدائرة اخلامسة عند 
ابناء القبائل؟ قائال: نحذر من 
اننا في املرة املقبلة لن نقبل اال 

باقصاء رئيس احلكومة.

م����ن جانبه أش����ار النائب 
حس����ني مزيد الى ان النار اذا 
اشتعلت س����تحرق كل شيء 
بطريقه����ا وان هناك من يدفع 
لذلك مستشهدا مبا يحدث في 
لبنان والعراق قائال اننا ال نريد 
مثل هذه القضية ان يتم تداولها 
باالعالم واملجلس فنحن ال نريد 
»جنازة ونشبع فيه لطم« وال 
نري����د تضخيم االم����ور حتى 
يؤججها البعض ويستفيد منها 
حيث ان والء القبائل ال يشكك 
به والسلطة تعلم ذلك فنحن 

نقدر علي اجلابر ونقدر اعتذاره 
ونعتبر ما بدر منه » زلة لسان« 
او غلطة، ونقول للجابر: لست 
انت يا ابن امي����ر القلوب من 
يطعن بأهله وأعمامه وأخواله 
وأخوانه الذين نشأت وتربيت 
بينهم ولذلك لدينا مأخذ عليك 
ولو نفخ احد بالفتنة فاخلاسر 

االول هو الوطن.
وش����كر مزيد الشيخ احمد 
الفهد على اعت����ذاره من ابناء 
الدائ����رة الرابع����ة والذي ينم 
عن رغبت����ه الصادقة في غلق 

أبورمي�ة: أبن�اء الدائ�رة الرابعة يس�تمدون والءهم م�ن التاريخ

مزي�د: هن�اك من يدف�ع إلى اش�تعال الن�ار وعلينا أخ�ذ العبر!

ك ف�ي والئنا الوع�ان: تاريخن�ا يش�هد ولي�س نحن من ُيش�كَّ

هايف: الخط�ة التنموية ب�دأت بتصريح الخالد عن مزدوجي الجنس�ية
البراك: »الرابعة« صورة مصغرة من الكويت ونستغرب صمت الحكومة

مسلم البراك


