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ل النائب شعيب املويزري وزيرة التربية  6   حمَّ
د.موضي احلمود املسؤولية السياسية عن كل 

ما يحدث من خلل وجتاوزات في وزارتها.
  وقـــال املويزري في تصريح صحافي: ان 
احلمـــود تعلم تلك التجـــاوزات واملخالفات 
بالتربية وتتعمد السكوت عنها السباب هي 

تعرفها.

  واضاف: ان الوزيرة مسؤولة عن كل خلل 
وجتـــاوز في التربية ولن ينفعها او يحميها 
االسلوب الذي تتبعه الرضاء البعض وستتحمل 

املسؤولية السياسية عن كل ذلك.
  واوضح املويـــزري ان وزيـــرة التربية 
ستتحمل املســـؤولية السياسية ونتائج كل 
ما يدور في وزارتها من فساد اداري ومتييز بني 

املواطنني وتعسف في الكثير من القرارات.
  وذكر ان كل هذه التجـــاوزات والتخبط 
االداري يحـــدث في ظل ســـكوت غريب من 
الوزيرة، مشـــيرا الى ان هذا ال يعني اما انها 
غير قادرة على ادارة وزارتها او انها راضية 
عن كل ما يجري وفي كل االحوال ستتحمل 

الوزيرة املسؤولية عن ذلك كله. 

 المويزري يحّمل الحمود المسؤولية السياسية عن تجاوزات وتمييز بين المواطنين في «التربية»

 الخرافي استقبل سفراء المغرب واليابان وفرنسا

 اســـتقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه صباح أمس سفير اململكة املغربية لدى 
البالد محمـــد بلعيش، الذي قدم له موجزا حول 
آخر املستجدات والتطورات في قضية الصحراء 
املغربية بعد انعقاد اجلولة الرابعة من املفاوضات 
غير الرســـمية بني االطراف املعنية في الواليات 

املتحدة مبدينة نيويورك.
  وجدد اخلرافي بهذه املناسبة متنياته بنجاح 
املقتـــرح الرامي الى إقامة حكم ذاتي موســـع في 
الصحراء املغربية ملـــا يتمتع به هذا املقترح من 

مصداقية من قبل املجتمع الدولي.
  كما ناشـــد اخلرافي االطراف املعنية احلرص 
علـــى التوصل الى نتيجة مـــن خالل احلوار في 

مفاوضات جوهرية وفق قـــرارات مجلس األمن 
ذات الصلة الرامية الى إيجاد تســـوية سياسية 
مرضيـــة لهذا النزاع الذي يحول دون اســـتقرار 

وتنمية املنطقة املغاربية.
  كما استقبل اخلرافي سفير اليابان لدى البالد 
ياسويوشـــي كوميزو، مبناسبة تســـلمه مهام 

عمله.
  واستقبل اخلرافي سفيرة اجلمهورية الفرنسية 
لدى البالد ندى يافي مبناســـبة تســـلمها مهام 

عملها.
  من جانب آخر، عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه 
الدوري ظهر أمس برئاسة الرئيس اخلرافي وحضور 

أعضاء املكتب. 

 ترأس اجتماع مكتب المجلس

 الرئيس اخلرافي اثناء ترؤسه اجتماع مكتب املجلس ويبدو عبداهللا الرومي وعلي الراشد وحسني احلريتي وعالم الكندري 

 (متين غوزال)  د.أسيل العوضي متحدثة في املجلس 

 هايف يحّذر الشمالي من التهاون في محاسبة 
متنفذين أهانوا رجال الجمارك إلدخال لحوم خنازير

 السلطان حّمل المسؤولية لمن قام بتسهيل دخول الممنوعات للبالد 

 خالد السلطان  محمد هايف 

 خلف دميثير في حوار مع خالد الطاحوس في مجلس األمة أمس 

 حذر النائب محمد هايف وزير 
الشــــمالي من  املالية مصطفى 
التهاون وعدم محاسبة املتنفذين 
على إهانتهم لرجال اجلمارك بعد 
ادخال احدهم لكمية من حلوم 
اخلنازير الى البلد بالقوة متوعدا 
بتشكيل جلنة حتقيق برملانية في 
األمر ومحاسبة الوزير الشمالي 
علــــى تقصيره وعــــدم امتثاله 
لتقارير ديوان احملاســــبة ما لم 
يحل ذلك املتنفــــذ الى االجهزة 
االمنية وتصادر ما في حوزته 

من كميات حلوم اخلنازير.
  وقال هايف: يجب محاسبة اي 
مواطن يخالف القانون وال احد 
فوق القانون مستنكرا دخول احد 
املتنفذين الى جمرك مطار الكويت 
بشحنة من حلوم اخلنازير كما 
جاء في بيان اجلمارك الذي امر 
بحجزها، كاشفا ان املتنفذ هرب 
الكمية وهو  تلــــك  وهّرب معه 
خارج مبركبته التي كســــر بها 
بوابة اجلمرك وذهب، ثم بعد ذلك 
«يطمطم» األمر وتعاد الكمية في 
اليوم التالي ويقال عنها على ظهر 
البيان اجلمركي، إنها ال تتضمن 
خنازير فيما عدا كيســــني فقط 

وكأن األمر انتهى.
رفضــــه  هايــــف    وأعلــــن 
للمحسوبية في تطبيق القانون 
الســــكوت عن  متوعــــدا بعدم 
هذا االمر موضحــــا علمه بهذه 
احلادثــــة منذ ثالثــــة ايام ولم 
يكشف عنها على امل ان يتحرك 
وزير املالية مصطفى الشمالي 

ويقبض على هذا املتنفذ ويحال 
الى جهة االختصاص ليحاســــب 
مستدركا بان االمر اصبح بخالف 
املأمول واملتوقع بعدما اهان ذلك 
الشخص رجال اجلمارك وهددهم 
وقال لهم: لو كان بيدي مسدس.. 
الشمالي  لفعلت وفعلت.. محمال 
املسؤولية السياسية كاملة مطالبا 
بإحالــــة األمر للجهــــات األمنية 
ومصادرة تلــــك الكميات وان لم 
يتحرك الوزير فســــتتم املطالبة 
بتشكيل جلنة حتقيق ومحاسبة 
التقصير والتســــيب  على هــــذا 
واالنفالت في املنافذ كما اشار لها 
ديوان احملاسبة بينما وزير املالية 
ال يحرك ساكنا فهناك اجهزة في 
اجلمارك في العبدلي معطلة منذ 
ســــنوات ورغم ذلك يتم التجديد 
للشركة التي تزود االدارة باألجهزة 
ولم يكترث بتقرير الديوان معربا 
عن تخوفه من عبور مواد خطيرة 

 أكدت النائب د.سلوى اجلسار أن 
ما حدث داخل مجلس األمة من اعتداء 
بعض النواب على عدد من الفضائيات 
ــأداء مهام عملها  ومنعها من القيام ب
ــف ومعيب ألن املجلس هو  أمر مؤس
ــع للمزاجية أو  ــت األمة وال يخض بي
ــن بعض  ــة م ــة واالنتقائي االختياري
ــيلة اعالم وذلك  ــواب ضد اي وس الن
بغض النظر عن توجهات هذه الوسائل 
اإلعالمية وأضافت اجلسار ان نواب 
ــتور» هم من يخالفون  كتلة «إال الدس
ــارة جملة وتفصيال وأن اي  هذه العب
إجراء ضد وسائل اإلعالم يحدث من 
قبلهم امر مرفوض ألن احترام الرأي 
ــتور  ــوص عليه بالدس ــر منص اآلخ

ــتعداد أو قابلية الحترام الرأي اآلخر.  ولكن هناك بعض النواب ليس لديهم اس
ــعب  ــتور» بحفظ كرامات الش ــار مطالبات نواب كتلة «إال الدس وانتقدت اجلس
ــمو  ــتجواب املقدم لس واملواطنني وأن ذلك يعتبر العصب الهام في محاور االس
ــس، وبالرغم من ذلك هم أول من «طب في كرامات زمالئهم النواب» داخل  الرئي
ــاد واجلبناء، متسائلة: هل  مجلس األمة ووصفهم بـ«الرميوت كنترول»، والفس
ــدش لكرامات النواب؟ أم يرى هؤالء أن وجود احلصانة  هذا ال ينطوي على خ
ــات واتهامات لباقي الزمالء الذين يخالفونهم الرأي  يعطيهم احلق بالتفوه بكلم
ــارع هو  ــار لتؤكد ان بعض النواب حاليا اصبح الش والقناعات؟! وتابعت اجلس
ــيرة الى ان قضية  ــم بالرغم من انه املفترض ان يكون العكس، مش من يقوده
التجمعات غير مبررة، وان ممارسات بعض النواب جعلت املواطنني ينفرون من 
ــبب اخلروج عن اإلطار واآلداب العام، متسائلة ملاذا  اللقاءات في الديوانيات بس

هذه األساليب؟ هل هي مجرد لعب في الوقت الضائع؟!
ــتجواب ومحاولة للتبرير،    وقالت ان ما يحدث نوع من عدم االقتناع باالس
خاصة انه استجواب خطير يهدد وطن، ودولة، النه ضرب الوحدة الوطنية في 

لّب معانيها وعلى مقدمي االستجواب ان يتراجعوا عنه.
ــراك عندما اكد انه  ــلم الب ــار معلقة على تصريح النائب مس   وانتقلت اجلس
سيذهب الى ابعد مدى، قائلة الى «وين يا مسلم تبي تروح»، مشيرة الى ان اهم 
ــوة الى العصيان املدني والتي متثل  ــتور هي قضية الدع واخطر مادة في الدس

خطورة اذا كان النواب يتحدثون بهذه اللغة وهذا الطرح.
ــار الناخبني بضرورة اعادة احلق الى نصابه الصحيح    وعليه طالبت اجلس
ــيادة  ــتقالة النه يتحدى الوطن والس وان يطالبوا النائب البراك بضرورة االس

وسمو األمير، الن دعوته تعتبر صراحة دعوة حلرب اهلية وهي مصيبة.
  وبينت ان جميع الكالم على الشيخ ناصر اال انه «راح يبقى غصب عمن ال 

يبيه» على حد تعبيرها. 

كاملخدرات واملتفجرات من خالل 
تلك املنافذ.

  من جانبه، أصدر النائب خالد 
السلطان بيانا جاء فيه: بسم اهللا 
والصالة والســــالم على رســــول 
اهللا قال تعالى: (إمنا حرم عليكم 
امليتة والدم وحلم اخلنزير) البقرة 

.١٧٣
  نستغرب ما حدث قبل أيام من 
تسهيل دخول بعض احملظورات 
وهي «حلوم خنازير» عن طريق 
الشحن اجلوي ألحد املتنفذين مما 
يعد انتهاكا للقوانني في حني إنه 
يتم التشديد على املواطنني اآلخرين 
في عمليات التفتيش من غير أن 
يحملوا أي ممنوعات ويعد تسهيل 
دخول هذه احملظورات من التهاون 
في تطبيــــق القانــــون بإجراءات 
التفتيش ونحن نحمل املسؤولية 
لكل من ساهم وسهل دخول هذه 

احملرمات شرعا الى البالد. 

 العوضي: نتمنى استمرار االنتفاضة الدستورية دعمًا
  للحريات اإلعالمية من خالل إلغاء عقوبة السجن 

 ..تعديالت الحكومة على «المرئي والمسموع»
  «المكممة لألفواه» وصلت إلى اللجنة التعليمية

 أوضحت النائبة د.أسيل العوضي ان اللجنة التعليمية 
ــون «املرئي  ــأن قان ــالت احلكومية بش ــلمت التعدي تس
واملسموع» ولم جتتمع اللجنة ملناقشتها بشكل رسمي، 
ــتها من قبل  مبينة انها تفضل التأني حلني بحثها ودراس

اللجنة دراسة مستفيضة.
ــى التعديالت  ــن خالل اطالعها عل ــت انها وم   واضاف
ــر مقبولة على  ــرى أن هذه التعديالت غي اطالعا أوليا ت
االطالق، الن فيها تقييدا اكثر للحريات وتكميما لالفواه 

ــيرة الى ان  ــميها تعديالت تكميم االفواه»، مش «وأنا اس
ــة  ــد انتهاء اللجنة من دراس ــيكون بع ــرأي األخير س ال

املوضوع.
ــتقر بحسب    وقالت العوضي ان تعديالت احلكومة س
ما تراه اللجنة بعد ان تبدي اقتراحاتها واألمر في النهاية 
ــيقرره األعضاء في املجلس، مبينة ان اللجنة تتعامل  س
ــاريع  ــة كتعاملها مع باقي املش ــع التعديالت احلكومي م

واالقتراحات بقوانني.

ــي ان قانون املرئي  ــن جانب آخر اوضحت العوض   م
واملسموع مدرج على جدول االعمال وان تأخيره بسبب 
ــات التي  عدم حضور احلكومة وبعض النواب في اجللس
كان مدرجا بها، مشيرة الى ان جلستني للمجلس ُعطلتا، 
ــبب  ــكان القانون مقرا اآلن والس ــتكمالهما ل ولو مت اس
ــم حتضر اال بوزير، وهناك  ــع هو احلكومة النها ل بالطب
ــات والقانون مدرج على  نواب عادة ال يحضرون اجللس

جدول اعمال اجللسة املقبلة. 

او بثروتهم او باسمهم التجاري.
  وقالت العوضي: ان هذه املواد تقيد في العديد من بنودها 
اســـس العمل الصحافي واالعالمي الســـليم، وتتعارض مع 
الدستور بشكل كبير، فالعمل االعالمي يعتمد بشكل اساسي 
على البحث عن احلقيقة، وفي الوقت الذي لم يتم تطبيق العديد 
من هذه احملظورات حتى اآلن اال انها تشكل سيفا مصلتا على 
رؤوس االعالميني تقيدهم من اداء اعمالهم بالطريقة املناسبة، 
مما يستوجب معه الغاء وتعديل بعض هذه احملظورات، وان 
كانت احلكومة او اي ســـلطة او شخص حريصني على عدم 
تسرب انباء عن االجتماعات السرية فوجب عليهم حماية ما 
يدور واداء اعمالهم بشكل يكفل هذه السرية املبتغاة، وشددت: 
ال نريد ان يتحول اعالمنا الى اعالم مقيد، وال ان نتحول الى 
دولة منافقة، فنقول كالما في مجالسنا اخلاصة والعامة ولكن 
ال نستطيع نشر هذا الكالم في اعالمنا الذي ينبغي ان يكون 
حرا وعلينا كمشروعني توفير الضمانة التشريعية لالعالم 
ليمارس عمله بحرية. وحول سمعة االفراد، قالت العوضي: 
امام االفراد مجال واسع للتقاضي في احلق املدني امام احملكمة 
بتهمة املســـاس بسمعتهم التجارية او التأثير في اوضاعهم 
املالية وبالتالي طلب التعويض املناسب، وهذا يشكل رادعا 

كافيا لوسائل االعالم لتحري الدقة فيما ينقلون.

  عقوبة السجن

  ونصت التعديالت املقترحة على ازالة كل عقوبات السجن 
من قانوني املطبوعات والنشـــر واملرئي واملســـموع وذلك 
بتعديل املادتني ٢٦ و٢٧ من قانون املطبوعات واملادة ١٣ من 
قانون املرئي واملسموع مع االكتفاء بالغرامات واحلق املدني 
املكفول لكل متضرر مبقاضاة الناشـــر او القناة واحلصول 

على التعويض املناسب بناء على حكم قضائي.
  وختمت العوضي تصريحها بالقول: ولعل من أهم التعديالت 
التي اقترحناها على قانوني املرئي واملســـموع واملطبوعات 
والنشر هو عدم جواز تقدم وزارة اإلعالم بشكوى من تلقاء 
نفســـها اســـتنادا لنصوص هذا القانون، على أن يكون حق 
التقاضي مكفوال للمتضرر دون حاجة اللجوء للوزارة املختصة، 
مشيرة إلى أن مسؤولية التقاضي كانت دائما عرضة للتجاذب 
السياسي بني السلطتني فالنواب يستجوبون لعدم إحالة اإلعالم 
لبعض القنوات او الصحف للنيابة العامة، فيما انه ليس من 
دور الدولة ان تراقب وسائل االعالم وتشتكي ضدها، مضيفة: 
من اخلطر جدا أن نضع سلطة تقديرية فوق وسائل اإلعالم 
في يد احلكومة ووزارة اإلعالم فهذا يتنافى مع أبسط مبادئ 
احلرية، لذلك رأيا أن يكون حق التقاضي املباشر للمتضرر 
دون أي إلزام لوزارة اإلعالم باتخاذ إجراءات عقابية وبالتالي 

رفع الوصاية احلكومية عن اإلعالم. 

صدور صحيفة مؤقتا ملدة ال تتجاوز االسبوعني، وذلك الضفاء 
املزيد من الشفافية على ايقاف احلرية االعالمية.

  محظورات

  واقترحت العوضي كذلك حذف بعض البنود في شـــأن 
احملظورات الواردة في قانون املطبوعات والنشـــر واملرئي 
واملسموع، فاقترحت حذف البنود التي تنص على حظر نشر 
االنباء عن االتصاالت الســـرية والرسمية ونشر االتفاقيات 
واملعاهـــدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشـــرها في 
اجلريدة الرسمية، اال باذن خاص من الوزارة املعنية، كما مت 
تعديل البنود االخرى من ذات املواد، فنص التعديل اجلديد 
على تلك البنود على حظر نشـــر ما من شـــأنه التأثير على 
قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع 
االقتصـــادي للبالد، مع حذف ما اورده القانونني حول حظر 
نشر اخبار افالس التجار او الشركات التجارية او املصارف 
او الصيارفـــة اال باذن خاص مـــن احملكمة املختصة، كما مت 
تعديل البنود اخلاصة من املواد التي حظرت الكشـــف عما 
يدور في اي اجتماع ســـري او نشر وثائق سرية واالكتفاء 
بالبيانات الرسمية، فاستثنى تعديل الدكتورة العوضي، ما 
يتم نسبته الى مصادر معلومة لدى الصحيفة او املطبوعة، 
وانـــه ال عقوبة فـــي اي من االحوال التـــي يثبت بها صحة 

املعلومة املنشورة.
  واقترحت العوضي تعديل البنود اخلاصة بحظر املساس 
بكرامة االشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية واحلض 
على كراهيـــة او ازدراء اي فئة من فئـــات املجتمع، فاقترح 
القانون اجلديد رفع احلظر عن نشر معلومات عن االوضاع 
املالية لالشخاص او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم 

 أعلنت النائبة د.أسيل العوضي عن تقدمها بحزمة تعديالت 
في شـــأن تعديل بعض أحكام قانون املطبوعات والنشـــر 
(القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦) وقانون اجلزاء (١٦ لسنة ١٩٦٠) 
وقانون اإلعالم املرئي واملسموع (٦١ لسنة ٢٠٠٧) مبا يلغي 
عقوبة السجن ويتيح املجال للمزيد من احلريات الصحافية 
واإلعالميـــة، ويحصر العقوبات فيما يخص حرية الفكر في 
قانوني املطبوعات والنشر واملرئي واملسموع دون قانون اجلزاء 

الذي ينص في الكثير من األحيان على عقوبة السجن.
  وقالت العوضي في تصريح صحافي مبناســـبة تقدميها 
للقانون: «عملنا خالل األســـابيع املاضية بالتعاون مع عدد 
من اخلبراء القانونيني والدستوريني وجمعيات النفع العام 
على إعداد هذه االقتراحات في ضوء ما أثبتته املمارسة خالل 
السنوات األربع املاضية من عمر قانون املطبوعات والنشر وقد 
سعينا في تعديالتنا إلى إضفاء املزيد من احلريات على العمل 
الصحافي واإلعالمي مبا يتسق مع مفاهيم احلرية الصحافية 
العاملية وأضافت: ال يجوز مقابلة الكلمة والرأي بالسجن وتقييد 
احلرية، فال طائل وراء ذلك فالسجن ال يغير األفكار واملعتقدات 
بل في الغالـــب يزيدها صالبة وثباتا، ونتمنى أن تأتي هذه 
التعديالت باتساق أكبر مع الدستور وما كفله من حرية التعبير 
واالعتقاد». مؤكدة أن الطموح في مجال احلريات اإلعالمية 
أكبر مما تقدمنا به ولكن نتمنى أن تكون هذه التعديالت على 
القوانني خطوة أولى على الطريق الصحيح، داعية زمالءها 
النواب إلى دعم هذه التعديالت والقوانني خصوصا في ظل 
االنتفاضة الدستورية التي يشهدها املجلس حاليا خصوصا 

أن هذه التعديالت تأتي من صلب الدستور.

  نص التعديالت

  وتنص التعديالت التي قدمتها العوضي في قانون اجلزاء 
على اضافة مادة جديدة برقم «٢١٦ مكرر» الى القانون تنص 
على ان تسري على املسائل احملظور نشرها في املطبوع او 
الصحيفة احكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن املطبوعات 
والنشر، وتسري على املســـائل احملظور بثها تلفزيونيا او 
اذاعيا احكام القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن االعالم املرئي 
واملسموع، وذلك لضمان اال تطول العقوبات الواردة في قانون 
اجلـــزاء ما يقال او يكتب او يبث في االعالم املقروء واملرئي 
واملســـموع، كما ازال االقتراح من قانوني املرئي واملسموع 
واملطبوعات والنشر كل ما من شأنه االشارة لعقوبة اشد وردت 
في قانون آخر فيما عدا العقوبات املنصوص عليها في قانون 

اجلزاء واملتعلقة بالتحريض على قلب نظام احلكم.
  كما نص االقتراح على تعديل املادة ١٥ من قانون املطبوعات 
والنشر بضرورة وجود قرار مسبب في حال قرر رئيس دائرة 
اجلنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة ايقاف 

 تقدمت بحزمة تعديالت لزيادة الحريات شملت «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر» و«الجزاء»

 دميثير: ما يقوم به بعض النواب 
ديموقراطية ديكتاتورية جديدة

 الجسار: وين يا مسلم تبي تروح؟!

 اســـتنكر النائب خلف دميثير 
التي تعرضت  االعتداءات االخيرة 
لها بعض الفضائيات من قبل عدد 
مـــن ممثلي االمة عـــن طريق القاء 
«ميكروفونات» القنوات ومنعها من 

تغطية االحداث ونقل االخبار.
  مشـــيرا الـــى ان ما يقـــوم به 
بعـــض نواب مجلـــس االمة حاليا 
هو «الدميوقراطيـــة الديكتاتورية 
اجلديدة» وانه لالســـف ان تصدر 
من ممثلي الشعب وهو شيء مخز 

ان يصل النواب لهذا املستوى.
  واضـــاف دميثير ان من يحترم 
الدميوقراطية فعليه ان يقبل بالرأي 
والرأي اآلخر، مشيرا الى ان ما حدث 
من اعتـــداء على بعـــض القنوات 
الفضائية هو امر معيب وسبه في 
تاريخ من قام به وايضا االعتداء على 
الصحافيني واملصورين يعتبر «شغل 
بلطجة» وعمل عصابات وال نقبل به 

وهو مردود على من يقوم به.
  وقـــال دميثيـــر اذا كان بعض 
النواب يريدون الدميوقراطية بهذه 
الطريقة نقول لهم الكويت اهم وامانها 
واستقرارها اهم الن الدميوقراطية 
ينبغي ان متارس بعقالنية ومبستوى 

راق وحضاري.
اكد دميثير    وعن االســـتجواب 
انه مازال على موقفه بأنه مع عقد 
اجللسة سرية وضد عدم التعاون، 
مشـــيرا الى ان هناك ظلما وحتايال 
وقعا عـــن طريق ادعـــاء القضايا 
واظهارها مبا يوحي بأن الكويت بلد 
بوليسي وقمعي، الفتا الى انه رفض 
االعتداء على املواطن الكويتي الذي 

تعرض له خارج ديوانية النائب احمد 
السعدون وايضا رفض االعتداءات 
التي وقعت علـــى املواطنني بندوة 

النائب احلربش.
  واستطرد دميثير مؤكدا على ان 
املسؤولية في احداث ندوة احلربش 
يتحملها النائـــب الطبطبائي الذي 
كان «يجر الشرطي من يده» وكأنه 
يقـــول لـــه «تعالى طقنـــي» حتى 
يكون هناك احتكاك ومن ثم حتدث 
مشكلة يستطيعون من خاللها تقدمي 

استجواب.
  وبني ان ما يحدث في الكويت بهذه 
االيام هو ظلم واضح وفاضح الن 
االمور واضحة حيث ان االمر صدر 
من والد اجلميع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ووجه الكالم الى 
رئيس مجلس االمة اخلرافي ووزير 

الداخلية مينع التجمهر باخلارج.
  إذن ملاذا اإلصرار على أن يكون 

هناك جتمع؟ هل املقصود منه عمل 
احتـــكاك إليجاد قضية ميارس من 
خاللهـــا هؤالء النـــواب الكالم؟ أم 
الرغبة في االختباء وراء املواطنني 
كوسيلة لترسيخ الدميوقراطية عن 
طريق االحتكاك وإيجاد مناظر غير 
مقبولة؟ وتابع دميثير قائال: اذا كنتم 
تريدون عداء شخصيا ومنظما ضد 
الشيخ ناصر احملمد، فهو ليس بهذه 
الطريقة، ينبغي أن يكون باحلجة 
واملنطـــق الصحيح وذلك ألن األمر 
صدر من سمو األمير واملنفذ وزير 
الداخلية وجهاز وزارته، واذا كانت 
هناك محاسبة فيجب أن تكون لرجال 
األمن وقياداته ويحاســـب الوزير، 
ولكن في نفس الوقت ينبغي محاسبة 
النواب الذين تسببوا في هذا االمر، 
ألن هـــذا التصرف الـــذي وقع من 
بعض نواب االمة ينم عن خبث في 

النوايا.

 د.سلوى اجلسار 

 البراك: ليس بمستغرب على الشمالي
  نفي تصريحه حول زيادات العسكريين

 مسلم البراك 

 أكد النائب مسلم البراك أن 
يــــوم امس عن  النفي الصادر 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
حول موعد إجناز زيادات رواتب 
العسكريني في مختلف اجلهات 
غير مستغرب خاصة انه صادر 
عن وزير النفــــي في احلكومة 
احلاليــــة الــــذي ال يتوانى في 
«حلس كالمــــه» متى ما زجره 
مســــؤولوه في أي قضية قبل 
مرور ٢٤ ســــاعة كمــــا عودنا، 
مشــــيرا الى انه على حد قول 
احدى زميالتنا في املجلس مع 
التصرف «هيــــك حكومة بدها 

هيك وزراء».
البراك فـــي تصريح    وقال 
صحافي: كما عودنا وزير النفي 
وهو أمر غير مستغرب من وزير 
املالية ألنه عرف بوزير النفي 
بالليل  الذي يقـــول تصريحه 
ويلحسه في الصباح، ودائما ما 
يختار تصريحات فيها كثير من 
االستفزاز ملشاعر الناس فتارة 
يتحدث عن إســـقاط القروض 
ثم يعـــود لينفيه وتارة اخرى 
يتحدث عن استعجال املرتبات 

في شهر رمضان ليعود فينفيه 
ومرة اخرى جنـــده يتحدث عن 
املتعثرين ويســـارع  صنـــدوق 

بنفيه.
  وتابع البراك: وألنه جاء حلديث 
عن قضية طال انتظارها وهي زيادة 
مرتبات العســــكريني في مختلف 
مواقعهــــم وهي قضية أشــــبعت 
نقاشا من قبل اللجنة الرباعية في 
مجلس الوزراء وذهبت الى اللجنة 
القانونية في مجلس الوزراء وأعلن 
أكثر من وزير مبــــن فيهم وزير 

الدفاع إحالة املشروع الى مجلس 
األمة بداية دور االنعقاد، ولكن ال 
حياة ملن تنادي، مشــــيرا الى ان 
عملية إرجاع املشروع الى اللجنة 
الرباعية مرة اخرى هي محاولة 
لتعطيل هذا املشروع وحتويله الى 
أداة سياسية تستخدمها احلكومة 
متى ما شــــاءت خاصة بعد فترة 
االســــتجواب، كما هو حاصل مع 
وزير الداخلية الذي ال يحرك ملف 
الترقيات والتنقالت إال بعد ان تقدم 
له االستجوابات حتى تكون هذه 
التنقالت والتســــويات جزءا من 

الترضيات.
  واضاف البراك: «نحن نعتقد ان 
التأخير الذي أعلن عنه وزير املالية 
واللجنــــة الرباعية حول االنتهاء 
من موعد املشــــروع قبــــل نهاية 
الشهر اجلاري والذي تراجع عنه 
الوزير قبل مرور ٢٤ ساعة على 
نشره جاء لتوظيف هذا املشروع 
كأداة سياســــية الى فترة ما بعد 
االستجواب ونحن على ضوء ذلك 
نقول: على حد قول احدى زميالتنا 
في املجلس مع التصرف انه «هيك 

حكومة بدها هيك وزراء». 


