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 طلب النائب حسني القالف من وزير التجارة 
والصناعة تزويده بكشـــف يبني أسماء شركات 
التاكسي اجلوال وأسماء مالكها مع ارفاق املستندات 
التي مت تقدميها للحصول على تراخيص انشاء 

هذه الشركات. 

 القالف يطلب أسماء شركات
  التاكسي الجوال ومالكها

 قال إنها تتحدث بعنجهية وكأنها شرطي العالم

 الخرافي: تقرير الخارجية األميركية األخير «فتنة»
 .. ويترأس وفدنا البرلماني في االجتماع 

التشاوري لبرلمانات «الخليجي»
ــم محمد اخلرافي   وصل رئيس مجلس األمة جاس
ــد مجلس األمة، إلى  ــاء امس األحد على رأس وف مس
ــاركة في  ــة اإلماراتية «أبوظبي» وذلك للمش العاصم
ــورى  ــاء مجالس الش االجتماع الدوري الرابع لرؤس
والنواب والوطني واالمة بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الذي يعقد اليوم االثنني ويستمر يوما 

واحدا.
ــتقبال الوفد رئيس املجلس الوطني    وكان في اس
االحتادي في دولة االمارات العربية املتحدة عبدالعزيز 
بن عبداهللا الغرير وسفير الكويت لدى االمارات صالح 
البيعجان. وكان في وداعه  في مطار الكويت لدى مغادرته 
البالد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري ومراقب مجلس األمة د.علي العمير 
وكبار املسؤولني باألمانة العامة للمجلس. ويضم الوفد 
كال من نائب رئيس مجلس األمة عبداهللا الرومي ورئيس 
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي عدنان عبدالصمد 
ــؤون املالية واالقتصادية د.يوسف  ورئيس جلنة الش

الزلزلة وأمني عام مجلس األمة عالم الكندري. 

 (متين غوزال)  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في املجلس أمس 

 مبارك اخلرينج 

 د.وليد الطبطبائي 

 تقدم النائب مبارك اخلرينج باقتراح برغبة بشــــأن ابعاد جميع 
األجانــــب احملكوم عليهم الى بالدهم، وذلك الن الدولة تتحمل الكثير 
من االعباء املالية التي تنفقها على العدد الكبير من االجانب احملكوم 
عليهم بالســــجن، ورغبة فــــي توفير هذه االموال. لــــذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة البعاد جميع االجانــــب احملكوم عليهم الى بالدهم، 
ما عدا احملكوم عليهم في جرائم القتل او في مســــتحقات مالية، على 
ان ينفذ احلكم ببلدهم توفيرا لالعباء املالية التي تتحملها الدولة في 
معيشتهم في السجن وتوفيرا للمكافآت املالية التي يحصلون عليها 

مقابل احلرف التي ميارسونها داخل السجن. 

 وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال برملانيا لوزير املالية 
مصطفى الشـــمالي قال فيه: ما قيمـــة املبالغ التي قامت هيئة 
االســـتثمار باستثمارها في األسواق العاملية خالل سنة ٢٠١٠؟ 
وما موقف الشركات التي تقوم هيئة االستثمار باالكتتاب في 
اسهمها؟ وما صحة ما تردد في الصحف عن قيام هيئة االستثمار 
باالكتتاب في شركة «جنرال موتورز»؟ وما قيمة االكتتاب لهيئة 
االستثمار في الشركة؟ وهل املوقف املالي للشركة مستقر حتى 
تقوم املؤسسة باالكتتاب في اسهمها؟ وهل يوجد دراسة جدوى 
لقيمة االكتتاب؟ وما اجلهة التي قامت بعمل دراســـة اجلدوى 

ان وجدت؟ 

 توفيرًا لألعباء الكثيرة التي تتحملها الدولة

 الخرينج إلبعاد المحكوم 
  عليهم إلى بالدهم

 الطبطبائي يسأل عن المبالغ 
المستثمرة في األسواق العالمية  

 سعدون حماد

 أعلن النائب سعدون حماد 
انه سيقدم ونواب  العتيبي 
طلبا لتشكيل جلنة حتقيق 
برملانيـــة عاجلـــة في ملف 
الذي أخذ  الطبيـــة  األخطاء 
يتفاقم بشـــكل كبير بسبب 
غياب احملاســـبة والتحقيق 
مع األطباء املخطئني من قبل 

وزارة الصحة.
  وأضاف حماد في تصريح 
صحافي ان األخطاء الطبية 
البشرية موجودة في كل دول 
العالم ولكنها ضمن النسب 
الدولية وبشكل طبيعي، وذلك 
لوجود احملاسبة والعقاب لكل 
مخطئ لدرجة ان هناك دوال 
ومستشفيات في العالم تفصل 
األطبـــاء املخطئني وتدفعهم 
غرامـــات مالية باهظة حتى 
تكون رادعا لهم بعدم تكرار 
البســـيطة  األخطـــاء حتى 

منها.
  وقال حمـــاد ان األخطاء 
الطبية القاتلة أصبحت عادية 
في الكويت ومن يرتكبها من 
األطباء ال يجد من يحاسبه 
ويسائله ويردعه عن فعله 
فيعـــاود الوقوع في اخلطأ، 
متسائال عن عدد القضايا التي 
مت حفظها من األخطاء الطبية 
وعدد امللفات التي أغلقت دون 

الصحة ورغم علمه بارتفاع 
ظاهـــرة األخطـــاء الطبية 
ووجود كم كبير من الشكاوى 
جلـــان  ان  إال  والتقاريـــر 
التحقيق في هـــذه األخطاء 
ال تقوم بدورهـــا بل انها ال 
تعقـــد اجتماعات دورية وال 
تصدر عنها توصيات حملاسبة 
املخطئني، ولهذا ســـيتم من 
خالل جلنة التحقيق البرملانية 
استدعاء وزير الصحة ووكيل 
الوزراء والوكالء املساعدين 
ورئيـــس وأعضـــاء جلنة 
التحقيق مـــع األطباء الذين 
الطبية  يرتكبون األخطـــاء 
ملتابعة هذا امللف وتقدير ان 
كان األمر طبيعيا وهل متت 
إحالة اي من األطباء للتحقيق 

والعقاب واحملاسبة.
  وأكد حماد انه ســـيوجه 
أسئلة لوزير الصحة حول 
األخطاء الطبية، مشيرا الى 
ان تردي اخلدمات الصحية 
البالد بشـــكل عام وفي  في 
العدان بشـــكل  مستشـــفى 
خاص يعتبر مهزلة حقيقية 
وتالعبا بأرواح الناس واألمر 
بحاجة حملاســـبة ومساءلة 
ولن نســـكت على ما يحدث 
وليتحمل الوزير واحلكومة 

املسؤولية كاملة. 

عقاب، حتـــى أصبح اخلطأ 
الطبي القاتل موضوعا عاديا 
جدا، بل هناك معلومات عن 
التستر على بعض احلاالت 
لبعض األطباء دون اتخاذ أي 

إجراءات.
  وذكـــر حمـــاد ان إحدى 
املواطنات ذهبت الى مستشفى 
العدان على رجليها األسبوع 
املاضي وأجرت عملية «لوز» 
ولكن بسبب خطأ طبي توفيت 
هـــذه املواطنـــة ونقلت من 
املقبرة مباشرة،  الى  العدان 
فهل يعقـــل ان يتم التالعب 
املواطنني والتساهل  بأرواح 
مع من يرتكب هذه األخطاء 

الطبية القاتلة؟
  وأشار حماد الى ان وزير 

 مواطنة دخلت «العدان» إلجراء عملية «لوز» وخرجت إلى المقبرة مباشرة

 حماد: سنطلب تشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية في ملف تفاقم األخطاء الطبية

 حّذر وزير األشغال من سياسة إقصاء الكفاءات الكويتية

 البراك: اإلدارة القانونية في البلدية
  تتخبط في قراراتها وتتسبب في خسائر فادحة للدولة 

 حذر النائب مسلم البراك وزير 
االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر من خطورة 
ما يجري فـــي االدارة القانونية 
فـــي البلديـــة في ظل سياســـة 
الكفـــاءات الكويتية من  اقصاء 

املستشارين.
الوزير صفر  البـــراك    ودعا 
الى معاجلة الوضع وان يلتقي 
باملستشـــارين ليعرف اسباب 
االدارة  العمل في هـــذه  تدهور 
املهمة في ظل العبث ليتخذ القرار 
املناسب الذي ينسجم مع ضميره 
واال ســـيكون لنا موقف وحتما 
سيكون متناسبا مع الدفاع عن 
حقوق العاملـــني الكويتيني في 
االدارة واملستشارين والباحثني، 
القانونيني في هذه االدارة املهمة 

واخلطرة.
االدارة  ان  البـــراك    ورأى 
القانونيـــة في بلديـــة الكويت 
تعاني التخبط في كل املجاالت، 
مشيرا الى اخلسائر الفادحة التي 
تعرضت لها الدولة نتيجة لبعض 

االوضاع في هذه االدارة.
  واشار الى ان جزءا من التخبط 
الذي تعيشـــه االدارة القانونية 
في البلدية عكسه القرار االخير 
الذي صدر بشـــأن احالة ثالثة 
مستشارين كويتيني من اصحاب 
اخلبرات الى التقاعد حتت ذريعة 
واهية وهي بسبب مضي ٣٠ عاما 

على خدمتهم.
  وأملح الى ان املستشار عندما 
يصـــل الى هذه املدة في اخلدمة 
فإنه يكون في عز خبرته وعطائه 
الننا هنا نتعامـــل مع عقل وال 

نتعامل مع جسد.
املادة ٣٣  ان  البراك    وأوضح 
من قانون البلدية رقم ٥ ســـنة 
٢٠٠٥ في فقرته الثانية نص على 
مساواة اعضاء االدارة القانونية 
ادارة  البلدية، بزمالئهم في  في 
الفتوى والتشـــريع فـــي املزايا 
املادية والعينية وسن التقاعد.

  وذكر ان سن الـ ٧٠ عاما هو 
سن التقاعد في الفتوى والتشريع 
مـــا يعني ان غاية املشـــرع هي 
االستفادة من خبرة اعضاء االدارة 
القانونية الى اقصى حد ممكن.

  وقـــال البـــراك انـــه مبجرد 
عرض اسماء املستشارين الذين 
احيلوا للتقاعد سنعرف ادوارهم 
وخبراتهم وهم املستشار محمد 
عبدالرحمن اجلاســـر الذي كان 
مديرا ســـابقا لالدارة القانونية 
واملستشار مشعل جاسر الشمري 
الذي كان نائبا لالدارة واملستشار 
عبداهللا الهويدي وكان نائبا ايضا 

ملدير االدارة.
  وأكد ان احالة هذه الكفاءات 
الى التقاعد تعد مخالفة للقانون 
ومحاولة القصاء خبرات هؤالء 
االشخاص، مشيرا الى ان وزير 
البلدية جاء ليؤكـــد حالة عدم 
املنطق التي مارسها مدير االدارة 
القانونيـــة في اعطـــاء مبررات 

االحالة الى التقاعد.

  وقال البراك: «واذا سلمنا جدال 
بهذه املبـــررات املتعلقة بإحالة 
من مضت على خدمته ٣٠ عاما 
فمن باب اولى احالة مدير االدارة 
القانونية نفســـه للتقاعد على 
اعتبار انـــه مضت على خدمته 

٣٤ عاما».
  واشار الى ان الغريب في هذا 
املوضـــوع ان االدارة القانونية 
عني فيها تقريبا ١٦ مستشـــارا 
من بعض الدول العربية بل ان 
البعض منهم كان يعمل في بلده 
عندما مت استقدامه باحثا قانونيا 
في حني انـــه في الكويت يوجد 
القانونيني  الباحثني  اآلالف من 

الكويتيني يبحثون عن عمل.
  واشار الى ان االدارة القانونية 
حاليا في انتظار اربعة مستشارين 
جدد في طريقهـــم الى الكويت 
متســـائال: «هل يعقل استبعاد 
كويتيني بحجة انه مضت على 
خدمتهم ٣٠ عاما ليأتي من اخلارج 
مستشـــارون حتمـــا جتاوزت 
خدمتهم في بلدهم اكثر من ٣٠ 

عاما».
  واشار البراك ايضا الى صدور 
بعض القـــرارات الوزارية التي 
تخالف نص املادة ٣٣ من القانون 

نص املادة ٣٣ من القانون وقرار 
اخلدمة املدنية رقم ١٥٩ لســـنة 
٢٠٠٦ بشأن نظام العمل الرسمي 
والذي ادى بدوره الى تخلف بعض 
احملامني عن احلضور عن احملاكم 
أو إدارة اخلبـــراء فـــي املواعيد 
احملددة للجلسات بسبب خوفهم 
من البصمة أو التوقيع ألن هناك 
عملية استقصاد واضحة متاما 
مبعاقبة احملامني واملستشارين 
العاملني في اإلدارة القانونية من 

العناصر الكويتية.
  وحتدث البراك أيضا عن القرار 
األخير اخلاص بإلزام املستشارين 
واملستشارين املساعدين بالتوقيع 
باملخالفة للقانون املذكور سابقا، 
الفتا الى ان هناك مؤشرات واضحة 
لإلضرار بشكل متعمد بأعضاء 
اإلدارة القانونية من الكويتيني من 
خالل تأخير ترقياتهم الى الدرجة 
األعلى على الرغم من أحقيتهم في 

الترقية حسب الشروط.
  وحتدث أيضا عن تكليف مدير 
اإلدارة القانونيـــة احلالي ألكثر 
من ٣ سنوات متتالية بالرغم من 
وجود من هم مستحقون وأقدم 
منه بالدرجة علما ان احد الذين 
أحيلوا للتقاعد وهو املستشار 

محمد اجلاســـر أقـــدم من مدير 
اإلدارة احلالي بالتكليف.

  وتساءل البراك: «كيف يقبل 
الوزيـــر د.صفر هـــذه املجزرة 
التي يرتكبهـــا مدير  اإلداريـــة 
الكفاءات  القانونية ضد  اإلدارة 
الكويتية؟! خصوصا ان أعضاء 
اإلدارة قابلـــوا الوزير أكثر من 
مرة ولم يجدوا حال لشـــكواهم 
ضد املدير احلالي والعبث الذي 
ميارس في هذه اإلدارة، األمر الذي 
أدى الى استعدادهم الى الوقوف 
صفا واحدا نتيجة ملا تتعرض 
له اإلدارة من خالل توقيع كتاب 
عدم تعاون مع املدير احلالي، ما 
يؤدي الى الضرر بطبيعة العمل 
في نهاية املطاف، وهو األمر الذي 
ال نقبله وال يقبله املستشارون 
أنفسهم ولكن «قالك شحادك على 

املر غير األمر منه».
  وحتدث عما اعتبره مضحكا 
ومبكيا في الوقت نفسه عندما 
القانونية بأحد  جـــاءت اإلدارة 
األشخاص من األردن وهو باحث 
قانوني وشخص آخر جاءوا به 
الى اإلدارة يحمل شهادة دكتوراه 
في احلروب الدولية، وهنا أريد 

أحدا يفسر لي هذا الوضع.
  وأضـــاف متســـائال: «كيف 
يســـتبعد مستشـــار كويتـــي 
مختـــص و٣ مستشـــارين من 
خيـــرة املستشـــارين من دون 
أسباب مقنعة ثم نأتي مبستشار 
أردنـــي متخصص في احلروب 
الدولية؟ ما عالقة هذه احلروب 
البلدية؟ وكيف يستبعد  بعمل 
الكويتيـــون أصحـــاب الكفاءة 

واخلبرة؟».
  ورأى ان هنـــاك الكثيـــر من 
عالمات االستفهام بحاجة الى ان 
نقف عندها محذرا وزير البلدية 

من خطورة ما يجري.
  وأشـــار الى ان هـــذا الوضع 
سينعكس سلبا على اإلدارة، الفتا 
الـــى ان إحدى األخوات حصلت 
على حكـــم قضائـــي بأحقيتها 
في اإلدارة ووزيـــر البلدية الى 
اآلن اليـــزال يكلف مدير اإلدارة 
احلالي دون ان تسند له اإلدارة 
ألنه يعلـــم أنه إذا أســـندت له 
اإلدارة سيسقط اإلسناد باحلكم 
القضائي، وذكر ان االســـتمرار 
في هذا النهج وإحالة من مضى 
على عمله أكثر من ٣٠ عاما الى 
التقاعد واملجيء مبستشارين غير 
كويتيني للعمل مكان الكويتيني 

غير مقبول أبدا.
  وأضـــاف: «إذا اتخـــذ هؤالء 
فـــي اإلدارة اي  املستشـــارون 
إجـــراء أو ردود فعـــل ميكن ان 
تضـــر بالعمل فلـــن نقول لهم: 
أنتم املســـؤولون وإمنا سنقول 
ان الوزير هو املســـؤول، فنحن 
اليـــوم نحذره مـــن خطورة ما 
يجري في اإلدارة القانونية من 
استبعاد الكفاءات من الكويتيني 
وغدا سيكون لنا كالم ثان من هذا 

العبث غير املقبول». 

رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ اخلاصة باالدارة 
القانونية واملخالفة ايضا لقرارات 
اخلدمة املدنية منها على سبيل 
املثال القرارات املتعلقة بتوزيع 
القانونية كفرق  اعضاء االدارة 
عمـــل على محافظـــات الكويت 
الست باملخالفة للتنظيم الهيكلي 
الداخلي لـــالدارة القانونية ومت 
استغالل هذه احلالة من قبل مدير 
االدارة الستبعاد من ال يرغب في 

وجوده في االدارة املركزية.
  واوضح انه صدر ايضا القرار 
الوزاري بإلـــزام اعضاء االدارة 
القانونية بنظام البصمة مبخالفة 

 مسلم البراك 

 انتقد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي بشدة التقرير 
الصادر عن وزارة اخلارجية االميركية والذي حمل مغالطات 
عدة عن الكويت ومجافية للواقع، مذكرا اميركا بأن «اللي 

بيته من زجاج ال يحذف الناس بالصخر».
  وقال الرئيس اخلرافي في تصريح الى الصحافيني امس 
ان التقرير االميركي االخير كله فتنة، مشـــيرا الى ان هذا 
التقرير ليس االول ولـــن يكون االخير الذي تتحدث فيه 
الواليات املتحدة بعنجهية وكأنها شرطي العالم، متناسية 
حقوق االنســـان التي تواصل اميركا انتهاكها باســـتمرار 

باحتجاز مواطنني كويتيني وغيرهم بال محاكمة.
  اضاف اخلرافي «اذا كانت الواليات املتحدة حريصة على 
االســـتقرار وعالقاتها مع شعوب ودول املنطقة، فينبغي 
عليها احلرص على التقارير التي تصدر عنها»، معربا عن 
امله في ان تنتبه اميركا الى عدم اثارة فنت نحن في غنى 

عنها، خصوصا في مجتمعنا الصغير.
  وشـــدد اخلرافي علـــى اننا في الكويت اســـرة واحدة 
وحريصون على ان نوحد صفوفنا، واال تدع مجاال الميركا 

وغيرها اشعال فتنة في البالد.
  من جانب آخر اوضح الرئيس اخلرافي ان من السابق 
الوانه احلديث عن طبيعة اولويات السلطتني في دور االنعقاد 
اجلاري، الفتا الى ان فريقا نيابيا يعكف على ترتيب هذه 
االولويات بالتنسيق مع احلكومة، على ان يعرض الفريق ما 
انتهى عليه الى مكتب املجلس، متهيدا الحالته الى مجلس 

االمة للتصويت عليه واتخاذ القرار بشأنه.
  واعرب اخلرافي عن امله في بداية واعدة العضاء السلطتني 
يحرص فيها اجلميع على استقرار البالد، واقرار القوانني 

واملواضيع التي حتقق مصلحـــة الكويت، وان نعمل يدا 
واحدة، وصوتـــا واحدا في معاجلة القوانني التي تعرض 

على املجلس.
  وقـــال ال يعيبنا االختالف، لكن يجب ان يكون خالفنا 
محدودا وداخل القاعة، وان نســـعى الى التوصل لنتيجة 
من دون استعجال قد يضر مبناقشة املواضيع واملقترحات 
داخل اللجان، والتي ينبغي منحها الفرصة الكافية لتقدمي 

تقاريرها. 

 د.علي العمير 

 جـــدد مراقـــب مجلـــس 
االمة النائـــب د.علي العمير 
تأكيده على أن االستجواب 
حق دســـتوري لكل نائب، 
اال انه طالـــب النواب الذين 
يريدون اجناح استجوابهم 
لـــه تخطيطا  بأن يخططوا 
مناســـبا. وقـــال العمير في 
تصريح للصحافيني مبجلس 
األمة أمس «إن جلنة االولويات 
ستحرص على إدراج أولويات 
احلكومة في جدول االعمال، 
السيما ما يتعلق باالولويات 
اخلاصة بخطة التنمية، مشيرا 
الى ان احلكومة قدمت ايضا 
تعديالت املرئي واملســـموع 
كأولويـــة وكذلـــك التجنيد 
اإللزامـــي وأخـــرى خاصة 
بالفتوى والتشريع، وسيتم 
بحث ما يجـــب ادراجه على 
جـــدول االعمال احلالي، وما 
هو متشـــابه مع املقترحات 

النيابية».
  واضاف العمير ان تقليص 
اولوية  االولويات مـــن ١٠٢ 
الى ٢١ هو إدراك حكومي ملا 

إذا  جدول االعمال، وال بأس 
كانت هناك قوانني عدة نريد 
اخراجهم من جدول االعمال 
فـــي عقد جلســـات خاصة، 
الســـيما اننا نتحدث عن ٧٤ 
أولوية، واعتقد انه ليس لدى 
احلكومة مانع واذا كان لديها 
الرغبة فتؤيد عقد اجللسات 

اخلاصة».
  وشـــدد العميـــر على أن 
مكتب املجلس ال ميلك ان يلزم 
احلكومة بأولويات خاصة بها، 
كما انه من حق النواب رفض 
أولويات املجلس إذا رأوا انها 
ال تالمـــس الواقع، الفتا الى 
وجود العديد من االولويات 
احلكومية التي اخذها بعض 
االعضاء وقدمها مرة أخرى 

بعد إعادة صياغتها.
  ومن جهة أخرى وردا على 
اسئلة الصحافيني جدد العمير 
تأكيده على أن االستجواب 
حق دستوري لكل نائب، اال 
ان من يرد الستجوابه النجاح 
فعليه التخطيط له تخطيطا 

مناسبا. 

تريده في املرحلـــة املقبلة، 
الذي  مشيدا بقرار احلكومة 
وضع عددا من القوانني املهمة 
كأولوية مثل قانون البيئة.

  وحول رأيه في اجللسات 
اخلاصة أوضـــح انها مهمة 
بالنسبة لبعض القوانني التي 
يجب اال تشغل وقت املجلس، 
مثل االتفاقيات احلكومية مع 
الـــدول األخرى، مضيفا «ان 
اجللســـات اخلاصة تساهم 
العـــبء على  في تخفيـــف 

 أكد ان االستجواب حق دستوري لكل نائب 

 العمير: مكتب المجلس ال يلزم الحكومة 
ب أولويات خاصة

 أقامـــت األمانـــة العامة مبجلـــس األمة أمس وجريـــا على عادتها 
السنوية حفل استقبال ملوظفيها وذلك للتهنئة مبناسبة عيد األضحى 

املبارك.
  وقدم األمني العـــام ملجلس األمة عالم الكنـــدري تهنئته للعاملني 
باألمانة مبناسبة العيد متمنيا دوام الصحة والعافية للجميع. حضر 
احلفل األمناء العامون املساعدون ملجلس األمة وموظفو األمانة العامة 

للمجلس. 

 أمانة المجلس أقامت حفل استقبال لموظفيها

 أكد النائب مسلم البراك ان دور االنعقاد احلالي 
سيكون مفصليا في تاريخ الكويت، فإما أن نكون 
نوابا ندافع عن حقوق الكويتيني او نكون شهود 
ــتطع التعامل مع هبوط  زور على حكومة لم تس
اضطراري لطائرة، وعجزت عن التعامل مع تسرب 
ــعب  الغاز في االحمدي واخيرا قامت بإطعام الش

حلوما فاسدة.
  وقال البراك في تصريح للصحافيني: «نفتخر 
بعالقة السلطة مع الشعب الكويتي في ظل الدستور 
والوضع الدميوقراطي» داعيا إلى عدم الركون إلى 
هذا األمر فمنذ اشهر حدث لدينا في الكويت سجناء 
رأي مثل محمد عبدالقادر اجلاسم وخالد الفضالة 
وذلك بسبب أن سمو رئيس احلكومة الشيخ ناصر 
احملمد تخصص في مالحقة منتقديه وهو رئيس 

ألكبر سلطة تنفيذية في الكويت.
  ودعا البراك اجلميع حكومة ومجلسا وشعبا 
الى عدم نسيان حقوق البدون متسائال: «ملاذا ال 
نفكر في مثل هذه القضية إال إذا كان هناك ضغط 
ــم يثبت عليهم أي  ــي؟»، مذكرا بأنهم أناس ل دول

خيانات وضحوا بأرواحهم فداء للكويت.
  وانتقد البراك تقرير اخلارجية االميركية الذي 
صدر مؤخرا وكذلك التركيز املستمر من الواليات 
املتحدة على الكويت، الفتا الى انه كان لها دور كبير 
في حترير الكويت، مستدركا: هناك ممارسات حدثت 
ــات الغريبة  مثلما حدث في غوانتانامو واملمارس
التي حدثت به. وقال البراك ان احلكومة الكويتية 
ــة الكويتية متلك الرد بعدم ترك  ووزارة اخلارجي
ــل هذه امللفات والقضايا العالقة مجاال لتقارير  مث
اخلارجية االميركية وغيرها من اجلهات،، مشددا 
على ضرورة تثبيت احلقوق املدنية واالجتماعية 

لفئة «البدون».
  ودعا الى ضرورة ان يكون هناك دور حاسم 
ــتطع اللجنة حسم هذا  للجنة البدون فإذا لم تس

امللف فلن يحسم أبدا.

  وعرج على موضوع اخلطوط اجلوية الكويتية 
وقال ان كان هناك ٢٢ «كابنت» وليس مساعد كابنت 
قبل سنتني أقروا بعدم صالحيات طائراتها، مؤكدا 
ــراء الطائرات بل  ان مجلس األمة لم يعطل امر ش
ــاك تهاونا حكوميا وتهاونا من قبل قيادات  ان هن

املؤسسة حتى تباع «برخص التراب».
  وقال ان هناك مجموعة من الدجالني يطبلون 
حلساب احلكومة بأن مجلس األمة يعطل الصفقات، 
مستدركا: «الشق عود»، واألمور أخطر من الطريقة 
ــنا بصدد  التي تدير بها احلكومة األوضاع، ولس
البحث عن جنازة ندور فيها اللطم ولكن من حتدث 

هذه اجلنازة هي احلكومة».
  وطالب البراك من يقول «اننا جتنينا على حكومة 
ــرب والطائرات خربة،  ناصر احملمد» فالغاز تس
واحليازات املخالفة توافق عليها احلكومة، واللحوم 
ــدة أكلوها للشعب الكويتي، ملاذا ال تتحرك  الفاس

احلكومة من بداية األزمات؟
ــتعداد  ــر اخلارجية يبدي دائما اس   وزاد: وزي
بالده لكل االحتماالت والتطورات العسكرية في 
حال حدوثها وفي الوقت نفسه ال تستطيع التعامل 
مع طائرة نزلت نزوال اضطراريا، واعداد املنازل 
املتضررة بتسرب الغاز ال تستطيع السيطرة عليها 

حتى وصلت اعدادها الى ١٠٠ منزل.
  وقال: ال نريد ان تذهب احلكومة برئيسها الى 
املنطقة فهو ليس فنيا، ولكن القضية قضية متابعة، 
ــمو الرئيس وزراءه في جولة  متمنيا ان يأخذ س
الى كل مناطق الكويت ليطلع على الوضع السيء 
ــة. وأبدى تخوفه من ان  ــى التحتية املتهالك والبن
نستيقظ بعد ٤ سنوات وجند ان املنفذ من اخلطة 
٢٠٪ واملبالغ الـ ٣٧ مليارا ذهبت الى أين؟ ال ندري 
واملطلوب منا كنواب ان يكون املجلس شاهد زور 
للحكومة هل يعقل ان تذهب ٣٧ مليار دينار هباء 

دون صحة او تعليم او اسكان او توظيف. 

 الحكومة عجزت عن التعامل مع هبوط طائرة اضطرارياً ! 


