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الوزراء د.هالل الساير ود.موضي احلمود ود.فاضل صفر خالل االجتماعرئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع ويبدو املستشار راشد احلماد

د.وليد العلي د.عادل الفالح

عبداهلل املال

خطبة العلي لصالة الجمعة اليوم تؤكد على الوحدة الوطنية وضرورة دفع الفتن

مجلس الوزراء: تأجيل سحب جنسية ياسر الحبيب إلى االجتماع المقبل
وتكليف »الداخلية« بإعادة مخاطبة اإلنتربول إلحضاره وتكييف القضية جنائياً

اجواء احلرية في اإلساءة الى 
وح���دة مجتمعنا واملس���اس 
بالثوابت الوطنية والعمل من 
اجل ترجمة توجيهات صاحب 
السمو األمير في ضبط مظاهر 
االنف���ات والفوضى وتنظيم 
العمل االعامي وفق مس���اره 
ورس���الته االيجابية السامية 
ودوره املس���ؤول لوضع حد 
ملمارسات الفوضى والتخريب 
ومنع س���موم الف���ن والعبث 
مبقدراتن���ا الوطنية التي دأب 
البعض على ممارس���تها عن 
طريق بعض وس���ائل االعام 

واالتصاالت.
كما عبر املجلس عن كامل 
الثقة في وعي اهل الكويت بجميع 
أطيافهم وطوائفهم مبخاطر الفن 
واالنقسام ومتسكهم بثوابتهم 
الوطنية وحرصهم  ووحدتهم 
على جتنب االنزالق الى مهالك 
الى  الفرقة والتفكك واالرتقاء 
مس���توى مس���ؤولية االمانة 
الوطنية والتحل���ي باحلكمة 
والوع���ي والنأي بس���احتنا 
آثار وانعكاسات  ووطننا عن 
الصراعات االقليمية والدولية 

املدمرة.
وقد أكد مجلس الوزراء بأن 
احلري���ة نعمة طيب���ة ينبغي 
العمل على صيانتها وحمايتها 
م���ن أي عبث او جت���اوز وان 
ذل���ك ال يكون اال ع���ن طريق 
االلتزام بح���دود احلرية التي 
القانون واحترام حرية  اقرها 
وكرامة اآلخرين وجتسيد روح 
املسؤولية الوطنية، وقبل كل 
ذلك مراعاة مقتضيات املصلحة 
الوطنية العلي���ا وامن الوطن 
واس���تقراره واحملافظة على 
الثواب���ت الوطني���ة، حيث ان 
الوحدة الوطنية ليست شعارا 
يتردد في الندوات واملناسبات 
ولكنها ممارسة مسؤولة للحرية 
وحماية للعقيدة االس���امية 
الراس���خة وتأتي  والثواب���ت 
حفاظا على االمن الوطني وعما 
على منع العب���ث بنار الفتنة 

املدمرة.
وأك���د ان مجل���س الوزراء 
سيتصدى بكل جدية وحزم ألي 
عمل يس���تهدف املساس بأمن 
الباد واستقرارها داعيا اجلميع 
ال���ى توخي اليقظ���ة واحلذر 
وتفويت الفرصة على محاوالت 
الدس والفتنة ومظاهر التكسب 
الرخيص والعمل صفا واحدا من 
اجل الكوي��ت سائا املولى عز 
وجل ان يدمي عليها وعلى اهلها 
نعمة األمن واالمان وان تلتف 
السواعد من اجل تنمية الباد 
وبنائها ورفاه ابنائها حتت قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد حفظهما اهلل ورعاهما.

التربية ووزارة اإلعام ووزارة 
الفت���وى  املواص���ات وإدارة 
والتش���ريع لتتولى استكمال 
الراهنة  التط���ورات  متابع���ة 
وتفويضه باتخاذ كل ما يلزم من 
اجراءات بشأنها، وكذلك اخضاع 
كل ما يتصل بهذا املوضوع من 
تفاصيل للدراسة املتعمقة بهدف 
اتخاذ التدابير واخلطوات الازمة 
سواء على الصعيد العاجل او 
الدائم  على الصعي���د الوقائي 
مبا يكف���ل مواجهة املخططات 
اخلبيثة التي تستهدف بث بذور 
الفتن���ة والفرقة والصراع بني 
ابناء األسرة الواحدة وتقسيم 
املجتمع وإثارة النعرات الطائفية 
والفئوية املريضة والعمل اجلاد 
من اجل تعزيز التاحم والتعاون 
ورص الصفوف وصيانة الوحدة 
الوطنية وغرس روح التسامح 
والثقة بني ابناء املجتمع الواحد 
الرأي  ودعم االعتدال واحترام 
اآلخر وتغليب مصلحة الوطن 
على ما عداها من مصالح قصيرة، 
مذكرا باملآسي والتجارب التي 
شهدتها وتعيشها أمم وشعوب 
نخرتها وأهلكتها نار وسموم 
الفن واالنقس���امات ولنا فيها 
أوض���ح أس���وة وتس���توجب 
من���ا جميعا االس���تفادة منها 
الدروس والعبر  واستخاص 

منها.
وق���د أكد مجل���س الوزراء 
حرصه اجلاد على اتخاذ جميع 
االجراءات الازمة حلماية امن 
الوطن واس���تقراره وصيانة 
ثوابتن���ا ووحدتن���ا الوطنية 
ومواجهة كل محاوالت استغال 

مواجه���ة مظاهر اخلروج على 
ثوابتنا الوطنية واملساس بها 
ودرء مخاطر الفتنة البغيضة 
املهلك���ة وحماية  ومحاذيرها 
األمن الوطني وصيانة الثوابت 
الوطنية واحلفاظ على وحدة 
املجتمع ومتاسكه، مشددا على 
قي���ام كل جهة مبس���ؤولياتها 
وواجباتها واستحداث الوسائل 
واآلليات الكفيلة بحسن التعامل 
مع ه���ذا املوض���وع احليوي 
بجمي���ع مجاالت���ه وميادينه 
املتس���ارع  التطور  ومواكب���ة 
في وس���ائل االعام واالتصال 
السلبية،  لتجنب استخداماته 
كما كلف املجلس فريقا برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية وعضوية 
ممثلني عن كل من وزارة األوقاف 
والشؤون االس���امية ووزارة 

املؤس���فة بهدف احتواء آثارها 
السلبية وجتنب نتائجها املدمرة 
وحماية االمن الوطني من مخاطر 

امثالها.
وأض���اف البصيري انه في 
هذا الص���دد اطلع وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد الرجيب 
املجلس على تفاصيل االجراءات 
التي مت اتخاذها في شأن املدعو 
ياس���ر احلبيب مبا ف���ي ذلك 
املتعلقة باالعتبارات  اجلوانب 
القانونية اخلاصة باس���تمرار 
متتعه بشرف اجلنسية الكويتية 
متهيدا التخاذ القرار املناس���ب 

بشأنها في االجتماع القادم.
هذا، وقد أكد رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
على ضرورة استكمال اخلطوات 
ف���ي  واالج���راءات املطلوب���ة 

سموه بحكمته وثاقب بصيرته 
عل���ى تأكيده���ا ف���ي مختلف 
املناسبات تقديرا ألهميتها والتي 
يحث فيها على التمسك بثوابتنا 
الوطنية والتشبث بوحدتنا في 
مواجهة كل التحديات واحلذر من 
شرور الفتنة والفرقة وما اكده 
سموه من التزام وسائل االعام 
برسالتها السامية في جتسيد 
احلرية املس���ؤولة ومباشرة 
دوره���ا االيجاب���ي املأمول في 
محاربة ونبذ الفرقة واالنقسام 
التاح���م والتواصل  وتعزيز 
الكويتية  ابن���اء االس���رة  بني 

الواحدة.
وق���د اس���تمع املجلس الى 
شرح من الوزراء املعنيني وكبار 
املسؤولني حول ما مت اتخاذه من 
اجراءات في مواجهة التطورات 

بني مختلف االطراف ومظاهر 
التصعيد واالثارة التي شهدتها 
الس���احة احمللي���ة مؤخرا مبا 
تنطوي عليه من نفس طائفي 
بغيض ميس مقومات الوحدة 
الوطنية ووحدة الصف الكويتي 
وال ينسجم مع حرص املجتمع 
الكويتي ومتسكه بجميع اطيافه 
وش���رائحه بثوابتنا الوطنية، 
وهو ما جبل���ت عليه الكويت 

عبر االجيال املتعاقبة.
وق���د عبر رئي���س مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك عن عظيم 
التقدير واالعتزاز بتوجيهات 
صاحب السمو االمير في كلمته 
االبوية احلكيمة مبناسبة العشر 
االواخر من شهر رمضان املبارك 
ونصائحه السديدة التي يحرص 

االحمد بضبط مظاهر االنفات 
العمل  والفوض���ى وتنظي���م 
االعامي لوضع حد ملمارسات 
الفوضى والتخريب ومنع سموم 
الفن والعبث مبقدراتنا الوطنية 
التي دأب البعض على ممارستها 
عن طريق بعض وسائل االعام 

واالتصاالت.
وعب���ر املجلس ف���ي بيانه 
الصادر بعد االجتماع عن كامل 
الثق���ة في وعي اه���ل الكويت 
بجمي���ع اطيافه���م وطوائفهم 
الفن واالنقس���ام،  مبخاط���ر 
ومتسكهم بثوابتهم ووحدتهم 
الوطني���ة والتحل���ي باحلكمة 
والوعي والنأي بساحتنا ووطننا 
عن آثار وانعكاسات الصراعات 

االقليمية والدولية املدمرة.
وشدد على انه سيتصدى بكل 
جدية وحزم ألي عمل يستهدف 
املساس بأمن الباد واستقرارها، 
داعيا اجلميع الى توخي اليقظة 
واحلذر وتفويت الفرصة على 
محاوالت الدس والفتنة ومظاهر 

التكسب الرخيص.
وكان مجلس الوزراء قد عقد 
اجتماعا استثنائيا صباح امس 
في قصر السيف برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
وعق���ب االجتم���اع، صرح 
وزير املواصات ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري بأن ه���ذا االجتماع 
خصص ملتابعة وبحث س���بل 
تفعيل توجيهات رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة الهادفة لوقف 
املساجات واملشاحنات االعامية 

مرمي بندق
أك��دت مص��ادر وزاري������ة 
ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء 
لم يقرر في جلسته االستثنائية 
التي عقدها أمس سحب جنسية 

ياسر احلبيب.
وأوضحت املصادر ان املجلس 
ارتأى تأجيل القرار الى اجللسة 
أمام  املقبلة إفس���احا للمجال 
وزارة الداخلية الستكمال تنفيذ 
اإلجراءات التي سبق للمجلس 

أن كلفها بها.
وعن هذه اإلجراءات أوضحت 
املصادر ان���ه مت تكليف وزارة 
الداخلي���ة بإع���ادة مخاطب���ة 
االنتربول الدولي إلحضار ياسر 
احلبيب بعد أن متت مخاطبته 
األسبوع املاضي وجاءت اإلجابة 
بالتع���ذر عن تنفي���ذ ذلك ألن 
القضية تتعلق بالفكر وليست 
بجرمية تقع ضمن اختصاصه، 
ال���ى تكليفها بتكييف  إضافة 
القضية من حيث الشكل اجلنائي 
بالنظر الى ما صدر عن ياسر 

احلبيب.
هذا وح���ذرت املصادر من 
محاوالت شق الوحدة الوطنية، 
مش���يرة الى ان اجلميع حتت 
املجهر، أفرادا ووس���ائل إعام 

مقروءة ومرئية ومسموعة.
واستدركت املصادر قائلة: 
اجلمي���ع حتت املجهر س���واء 
صدرت تصرفاتهم وتصريحاتهم 
الكوي���ت أو خارجها،  داخ���ل 
مش���يرة الى ان املساس بأمن 
الباد والعبث بالوحدة الوطنية 
قضية أمن دولة وليست قضية 
مدنية عادي���ة تتوالها النيابة 

العامة.
وتنفيذا لذلك شكل املجلس 
فريقا برئاس���ة وكي���ل وزارة 
الداخلية وعضوية ممثلني عن 
وزارات التربية، األوقاف، اإلعام، 
املواص���ات، وإدارة الفت���وى 
والتشريع الس���تكمال متابعة 
التط���ورات الراهنة وتفويض 
الفريق التخاذ اإلجراءات ملواجهة 
مظاهر اخل���روج عن الثوابت 
الوطنية والعمل على درء مخاطر 

الفتنة حماية لألمن الوطني.
وأعلن وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصات 
البصي���ري ان وكيل  د.محمد 
الداخلية أطلع املجلس  وزارة 
عل���ى تفاصيل اإلجراءات التي 
اتخذت بشأن ياسر احلبيب مبا 
القانونية  في ذلك االعتبارات 
اخلاصة باستمرار متتعه بشرف 
اجلنس���ية الكويتي���ة، متهيدا 
املناسب بشأنها  القرار  التخاذ 

في االجتماع املقبل.
وأكد البصيري حرص املجلس 
على حتقيق توجيهات صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 

يلقيها وليد العلي وتبث على تلفزيون وإذاعة الكويت

البصيري: المجلس حريص على ترجمة توجيهات صاحب السمو لضبط االنفالت والفوضى والتخريب ومنع سموم الفتن وتنظيم العمل اإلعالمي و»االتصاالت«

الفالح لـ »األنباء«: الوسطية تحترم مقدساتنا ورموزنا 
وتؤكد على التعايش السلمي بين أفراد المجتمع 

أسامة أبوالسعود
اعلن وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسامية د.عادل الفاح عن تخصيص 
خطبة الجمعة اليوم للتأكيد على الوحدة 
الوطنية والتماسك االجتماعي واالبتعاد 
ع���ن كل ما يثير الطائفي���ة بين ابناء 

الكويت والمسلمين عامة.
وكان مكت���ب وكيل وزارة االوقاف 
قد اصدر تعليمات بان تتضمن خطبة 
الجمعة تلك المبادئ الراسخة وقامت 
»األنباء« باالتصال بالوكيل د.الفاح 
الذي اكد ف���ي تصريحات خاصة »ان 
المجتمع الكويتي منذ نش���أته يمثل 
هذه الوحدة تجسيدا عمليا بين ابناء 

الوطن الواحد«.
واضاف الفاح قائا »عبر تاريخنا 
ومنذ عدة قرون لم تثر مثل هذه النعرات 
والنزاعات الطائفية، فموروثنا العظيم 
تمثل في وحدتنا الوطني��ة وتماسكنا 
االجتماع���ي والتكافل والتراح��م بين 
ابناء الكويت قاطبة والذي تحطم��ت 
على صخرته كل امال الغزو الصدام��ي 
الغاش���م، ولذلك يجب المحافظة على 

ه�����ذا الم��وروث العظي����م وتعميقه 
في مجتمعنا وغرس�����ه ف��ي االجيال 

القادمة«.
وتابع قائا »فخير موروث ورثناه 
عن االباء واالجداد وخير وريث نورثه 
لألبناء واالحفاد هو الوحدة الوطنية 
والبع���د ع���ن الطائفي���ة والمهاترات 

والشائعات واالثارات الطائفية«.
وردا على س���ؤال حول دور وزارة 
االوقاف في نش���ر الفكر الوسطي في 
المجتمع الكويتي شدد الفاح على ان 
وزارة االوقاف اتخذت الوسطية منهاجا 
للتأكيد على تلك المفاهيم السامية من 
ديننا الحنيف، مشيرا الى ان المنهج 
االس���امي الصحيح هو الذي يحقق 
الوئام االجتماعي والترابط بين ابناء 
المجتم���ع الواحد ونب���ذ أي فرقة او 

اختاف«.
واكد د.الفاح ان الوسطية هي التي 
تحترم مقدساتنا ورموزنا وتؤكد على 
التعايش السلمي بين افراد المجتمع 
وان اختلفت االدي���ان، فكيف اذا كان 
بين ابناء الدين الواحد »مش���ددا على 

ان امتنا االسامية اليوم هي احوج ما 
تكون الى لم شملها وترابط اواصرها 
ونبذ أي فرقة، فإثارة مثل هذه القضايا 

ال رابح فيها والكل خاسر«.
وثمن د.الفاح مواقف االخوة الشيعة 
التي صدرت في بياناتهم وتصريحاتهم 
مستنكرة لتلك االطروحات الشاذة وهو 
ما يؤكد على وحدة المجتمع الكويتي 
وسامته وتجاوزه لتلك المحن بفضل 
اهلل وقيادتنا الرشيدة ووعي الشعب 
الكويتي تجاه تلك االثارات الطائفية 
التي ال مصلحة للوطن منها اال الفتنة 
والفرق���ة والتي اكتوت بعض البلدان 
بنيرانها ودفع���ت ثمنا باهظا وندمت 
بعد ذلك ندما شديدا ولكن يوم ال ينفع 

الندم«.
وختم د.الفاح تصريحاته ل� »األنباء« 
بالدعاء بأن يحف���ظ اهلل الكويت من 
كل مكروه وس���وء بالقول »ندعو اهلل 
سبحانه ونتوسل اليه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العل���ى وكل عمل صالح ان 
يحمي بادنا م���ن الفتن ما ظهر منها 

وما بطن«.

وفيما تعلنون )يأيها الذين آمنوا 
اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال 
وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل 
اهلل جميع����ا وال تفرقوا واذكروا 
نعمة اهلل عليك����م إذ كنتم أعداء 
فأّلف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك يبني اهلل 
لكم آياته لعلكم تهتدون( آل عمران 
102 و103. فاجتماع الكلمة ووحدة 
الصف حسنة من حسنات الدنيا 
التي نسأل اهلل ان يسبغها علينا 
باطنة وظاه����رة، وأن يجعل هذا 
البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وأن 
يدفع عنا برحمته كل الفن املدلهمة 
واحملن القاهرة. اللهم اغفر للمسلمني 
واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، 

األحياء منهم واألموات.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي 

اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
اللهم آمنا في الوطن، وادفع عنا 
الفن واحملن، ما ظهر منها وما بطن. 
اللهم وفق والة أمورنا حلمل األمانة، 
وارزقهم صاح البطانة، واحفظهم 

من كيد أهل البغي واخليانة.
عباد اهلل: )إن اهلل يأمر بالعدل 
واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم 

لعلكم تذكرون( النحل 90.
فاذك����روا اهلل تعالى يذكركم، 
واشكروه على نعمه يزدكم )ولذكر 
اهلل أكبر واهلل يعلم ما تصنعون( 

العنكبوت 45.

فإياك ثم إياك ان يؤتى الوطن 
من ثغرك، وليكن لس����ان حالك: 

نحري دون نحرك.
فطوب����ى لكم إن ش����كرمت اهلل 
تعالى على ما أنتم فيه من النعم، 
وكنتم يدا واحدة في حفظه ودفع 

ما يتربص به من النقم.
ومن كفر بهذه النعمة املسداة، 
املهداة:  املنة  وجحد وأنكر ه����ذه 
فستلبسه سنة اهلل تعالى لباس 
اخلوف واجلوع، وسيصير بعد 
العزة واملنعة الى الذل واخلضوع 
)وضرب اهلل مثا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكف����رت بأنعم اهلل فأذاقها 
اهلل لباس اجل����وع واخلوف مبا 
كانوا يصنعون( النحل 112. فاتقوا 
اهلل في هذا الوطن أيها املؤمنون، 
وراقبوا مصاحله فيما تس����رون 

ال تقبل االفتراق، وحلمة تنأى عن 
الشقاق. هذا والناس من حولكم 
بالفن واحملن متخطفون، وباخلوف 
والتلف والفق����ر والقهر والفرقة 
مزلزلون. فتذكروا نعمة اهلل تعالى 
عليكم أيها املؤمنون، )واذكروا إذ 
أنتم قليل مستضعفون في األرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 

لعلكم تشكرون( األنفال 26.
فمصالح الوطن والبلد: تسبق 
الوالد والولد، واحلرص  مصالح 
على بحبوحة عيشه وسامة أمنه 
من االضط����راب، هو امليزان الذي 
الطوائ����ف والتحالفات  توزن به 
واألحزاب. فكل واحد منا معش����ر 
االخوة األخيار، مسؤول عن حفظ 
بيضة هذه الديار، ومطالب ان يضع 

يده في ايدي الصادقني األبرار.

أسامة أبوالسعود
أعد إمام وخطيب مسجد الدولة 
الكبير د.وليد العلي خطبة اجلمعة 
التي ستبث اليوم بتلفزيون وإذاعة 
الكويت من مسجد مبارك العبداهلل 
اجلابر بضاحية مبارك العبداهلل 
اس����تجابة للتوجيهات السامية 
الصادرة من مجلس الوزراء املوقر، 
وامتثاال للرغبة الكرمية التي أبدتها 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 
� الى بيان ان اجتماع الكلمة ووحدة 
الصف حسنة من حسنات الدنيا 
التي نسأل اهلل ان يسبغها علينا 
باطنة وظاه����رة، وأن يجعل هذا 
البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وان 
يدفع عنه برحمته كل الفن املدلهمة 

واحملن القاهرة.
وفيما يلي بعض ما تتضمنه 
خطبة العلي اليوم: إن من حسنة 
الدنيا معش����ر االخوة الكرام: ان 
يعيش املرء بهذه احلياة في أمن 

وسام.
فأين العيون الساهرة التي ال 
يأخذها الوسن، في حماية ورعاية 

مصالح هذا الوطن.
فالنفوس تبذل ألوطانها الغالي 
والنفي����س وإن أدرك ماء حياتها 
األسن، فما ظنكم وقد حفكم اهلل 
تعالى في هذه الباد الطيبة بوافر 

املنن؟
أمن يحوط من املخاوف، ونعمة 
ال تكدرها املتالف، وغنى ال يفسده 
فقر، وحكم ال يكتنفه قهر، وحدة 

فتنة ياسر الحبيب.. تأخُّر العالج يدق ناقوس الخطر

تفويض فريق من وزارات »التربية« و»األوقاف« و»اإلعالم« و»المواصالت« و»الفتوى« 
باتخـاذ إجراءات مواجهـة الخروج عن الثوابـت الوطنية والعمل علـى درء الفتنة

المال: مجلس الوزراء يقوم بواجبه في حماية الوحدة الوطنية
قال عضو غرفة التج��ارة والصناعة عبداهلل 
بخيت المال ان ما حصل من قبل مجلس الوزراء 
تجاه قضية ياس��ر الحبيب ما هو اال قيام الدولة 
بواجباته��ا لحماية اللحمة الوطنية ويجب أن يتم 
ترجمته إلعطاء الحل الدائم والمستقبلي لمثل هذه 
القضاي��ا كما يجب أن يتمتع المعنيون بحل مثل 
هذه االمور بجميع الصالحيات التي قد تصل أو 
تتساوى بصالحيات القضاء ألنه يجب أن يكون 
هناك حل مس��تقبلي نافذ وليس ردة فعل فقط 
وان يكون شامال لكل القضايا من هذا النوع ألنها 
تمس لحمتنا الوطنية التي ان هدمت لن تستطيع 
األمم المتحدة وكل جيوش دول العالم اعادتها لنا 

كم��ا فعلوا إبان الغزو ال��ذي كان برهانا واضحا 
وجليا على وحدتنا الوطني��ة وهذا أمر أخطر ما 

يمكن ان نصل اليه.
وأضاف المال أن ما يحدث حاليا سواء بشأن 
الحبي��ب او البذالي او الجويهل ما هو اال ش��ق 
لصفوفن��ا وتمزيق لوحدتنا وبناء جيل على هذه 
المفاهيم الهدامة، وعلى الوعي اإلعالمي والضوابط 
القانونية الدور الكبير والمهم بوقف كل ما من شأنه 
المساس بوحدتنا الوطنية باإلضافة الى أن جهاز 
األمن الوطني عليه دور مهم في وضع الدراسات 
والمتابعة الفعلية لكل ما يدور في الساحة المحلية 

لتفادي الوقوع في مثل هذه األمور .


