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 تقدم النائب سالم النمالن باقتراح برغبة، بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الصيد  10 
اجلائر واملخالف للقوانني البيئية من خالل الضبطيات القضائية وتوقيع أشد العقوبات على 
منفذيه، مع التنبيه على ادارة ســـوق السمك بتفقد أنواع الصيد واالبالغ عن أي حالة مماثلة 

وإلزامهم باملسؤولية.
  وقال النمالن في اقتراحه ان الصحافة تطالعنا بشكل يستفز الناس واخلواطر بجرائم بيئية 
ترتكب بحق بيئة الكويت البحرية من قيام فئة شـــاذة من الصيادين بصيد أنواع نادرة من 
الكائنات البحرية التي ال ميكن أن تستهلك غذائيا وينتهي أمرها غالبا الى طاولة التحنيط. 

 النمالن لتشديد الرقابة على الصيد الجائر

 مبارك الوعالن 

 محمد هايف 

 احملامي احلميدي السبيعي  د.عبيد الوسمي 

 دليهي الهاجري 

 صالح املال 

 أعلن عن نيته تقديم اقتراح بقانون إلنشاء النيابة اإلدارية والمحاكم التأديبية

 المال: تعديالت الحكومة
  على «المرئي والمسموع».. معيبة

 البراك: القضاء الكويتي النزيه سينصف الوسمي

 السبيعي: لغط وتعّمد لتشويه الحقائق
  صاحب اعتقال الوسمي

 العمير يسأل البصيري عن وديعة لمؤسسة الموانئ في أحد البنوك األجنبية
 وجه النائب د.علي العمير سؤاال الى وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري جاء فيه: نفت املؤسســـة 
العامة للموانئ في اجابات ســـابقة أن تكون 
لديها وديعة استثمارية في أحد أفرع البنوك 
األجنبية في البالد نفيا قاطعا، ثم في إجابة 
الحقة أوضحت املؤسســـة أنه ال توجد لدى 
املؤسسة ودائع استثمارية لدى البنوك احمللية 
بعمالت أخرى خـــالف الدينار الكويتي. كما 
اغفلت املؤسســـة في اإلجابة ذكر أسماء تلك 
البنوك احمللية واألجنبية منها. ولم تفصح في 
االجابة صراحة عن البنوك االجنبية املتعامل 
معها فعليا سواء كان بعمل وديعة استثمارية 

أو فتح حســـاب للتعامالت املصرفية، وعن 
حجم تلك التعامالت، كما جاء في الســـؤال، 
بل اكتفت باإلشارة الى أنه قد تقدم بنك (بي 
ان بي باربيا) بعرض لفتح حساب للمؤسسة 
ومت عـــرض االمر علـــى وزارة املالية إال أنها 
افادت بعدم جواز فتح حســـاب للمؤسســـة 
طرف البنك املذكور أعاله ولم تكشف مبنتهى 
الشفافية عن واقع احلال لديها حينما ورد إليها 
السؤال بنفيها القاطع جملة وتفصيال. ثم في 
إجابة أخرى الحقة أيضا اكدت املؤسسة أنها 
عمدت بالفعل الى عمل وديعة استثمارية لدى 
البنوك احمللية املعتمدة ملبلغ وقدره (مليونا 
دينار كويتي) ولذلك ملدة ستة اشهر، ثم بينت 

املؤسسة باإلجابة بأن البنك املذكور واملعني 
باإلجابـــة هو بنك أجنبـــي ُيدعى (بي إن بي 
باربيا) وهو البنك احملظور الذي اشارت اليه 
وزارة املالية بعدم جواز فتح حساب للمؤسسة 
لديه، وذلك عمـــال باملادة رقم ١٥ من الالئحة 
املالية للمؤسسة والتي مفادها أن إيداع اموال 
املؤسسة قاصر على البنوك احمللية الكويتية 
دون غيرها من سائر البنوك األجنبية ومن 
بينها البنك املذكور. وهذا يقود إلى تناقضات 

كثيرة من بينها.
  أوال: يتبني أن املؤسسة أخفت اإلفصاح عن 
حجم تلك الودائع او التعامالت وعن اسم البنك 
املتعامل معه في بادئ األمر مما يعد تناقضا 

صريحا في اإلجابات املتوالية.
  ثانيا: الشروع في عمل تلك الوديعة لدى 
البنك االجنبي املذكور ومن ثم طلب االذن من 
وزارة املالية مبدى مشروعية ذلك أو العكس، 
مع علم املؤسسة املسبق ومخالفتها الصريحة 
لالئحتها املالية الداخلية وفقا للمادة رقم ١٥ 
والتي اشـــرنا إليها والتي يفترض ان تكون 

املؤسسة اعلم بنصوص الئحتها.
  لذا أرجو موافاتي بالتالي:

  تاريخ عمل الوديعة وتاريخ فتح احلساب 
لدى البنك املذكور أعاله؟

  وتاريخ كتاب البنك املذكور الذي تقدم فيه 
للمؤسسة بطلب عرض لفتح حساب للمؤسسة 

كما هو مشار إليه باإلجابة؟
  وموافانتا بأسماء البنوك والتي استدرجت 
املؤسســـة عروض االسعار منها إلجراء تلك 
الوديعة في الوقت الذي تزامن مع استدراج 
عرض سعر من البنك املذكور اعاله، كما جاء 

ذلك في اجابات املؤسسة السابقة؟
  وموافاتنـــا بتاريـــخ وقف العمـــل بتلك 

الوديعة؟
  وهل قامت املؤسسة بتحصيل فوائد عن 

تلك الفترة؟ وكم بلغت قيمتها؟
  وما اإلجـــراءات واخلطوات العملية التي 
اتخذتها املؤسســـة حيال ما يلزم من وضع 
الضوابط والشروط واإلجراءات الالزمة الحكام 

الرقابة والســـيطرة على إدارة االموال التي 
تستثمرها املؤسسة في الودائع لدى البنوك، 
خاصـــة بعد تضخم أرصدتها وتأثيرها على 
ايراداتها ونتائـــج أعمالها؟ حيث أفاد ديوان 
احلاســـبة في املالحظات التي شـــابت عمل 
مؤسسة املوانئ الكويتية بعدم وجود نظام 
يكفل حصول املؤسسة على عروض اسعار 
من جميع البنـــوك احمللية اخلاضعة لرقابة 
بنك الكويت املركزي لدى ابرام عقود بعض 
الودائع، حيث اختصت املؤسسة بنوكا محددة 
في التعامل بشأن الودائع التي بلغت ٢٠٢٫٥ 
مليون دينار في ٢٠٠٩/٣/٣١ وما يتبع ذلك من 

اثر على العائد من تلك الودائع.

قلصت بشـــكل ملحوظ اميانهم 
مببادئ العدل واملساواة السامية 
مما يؤثر في كفاءتهم الوظيفية 

واميانهم بدولة املؤسسات.
  وشـــدد على اهمية ان ينظر 
للقانون في اسرع وقت ممكن، 
السيما انه مع اقراره سيساعد 
الدولة على اعادة هيبة القانون 
وسيادته، واحلد من مكامن الفساد 

املستشري.
  وعن التعديالت احلكومية على 
قانوني املطبوعات والنشر املرئي 
واملسموع قال املال ان التعديالت 
احلكومية معيبة، الســـيما انها 
كانت تتحني الفرصة لالنقضاض 
على حرية الفكر واالبداع، وانها 
حققت جناحـــات في مخططها، 
ولكن رغـــم اختالفنا مع العديد 
مما يطرح في االعالم، فال يسعنا 

اال ان ننتصر للحريات.

واحملسوبية والرشـــوة والتي 
بدأت تنتشر في اآلونة االخيرة 
في وزارات الدولة ومؤسساتها 
التابعة لها واملســـتقلة غرست 
االحباط في نفوس العاملني فيها، 
واثرت في حالتهم النفسية كما 

النائب صالح املال عن   اعلن 
تقدميه اقتراحا بقانون بشـــأن 
انشاء النيابة اإلدارية واحملاكم 
التأديبية خالل االسبوع اجلاري، 
مشيرا الى ان القانون سيأتي لسد 
الفراغ التشريعي، والذي تعاني 
منه السلطة القضائية للحد من 
ظاهرة الفســـاد املستشري في 

اجهزة الدولة.
القانون  املـــال ان    واوضـــح 
ســـيتيح جلهاز النيابة االدارية 
واحملاكم التأديبية مراقبة االجهزة 
احلكومية وقيادييها، اضافة الى 
املوظفني في الدولة ومحاســـبة 
املتجاوزين منهم على القانون، 
مبينا انـــه في حالة اقراره فانه 
سيكون ذراعا رقابية وقضائية، 
ستساهم في احلد من كل انواع 

الفساد.
  واشار الى ان مظاهر الواسطة 

 أكد أن تمزيق الدستور مخطط مشبوه بإصدار بيان لدعم الرئيس وتحويل الجلسة إلى سرية

 استنكر استياء بعض القنوات والصحف من رفع ميكرفوناتها من فوق المنبر

 قال إنه سيعلن تصويته لمصلحة الوطن والمواطن في ٢٨ الجاري

 الوعالن: سأكون أول من سيقدم استقالته..
  إذا ما تم االتفاق على االستقالة الجماعية

 هايف: ولي األمر أمر بتطبيق القانون وليس إهانة الشعب

 الهاجري: إرادتي تحكمها قناعاتي وسأعمل لمصلحة البلد

لألمة واحلكومة فليس لدينا ما 
منارســـه إذا ما مت تفريغ أدوات 
النائب الدســـتورية ولن أكون 
شـــاهدا على حتويل املؤسسة 
التشريعية الى مؤسسة حكومية 
مترهلة بالفساد». داعيا النواب 
وكتلة إال الدستور الى وضع خيار 
االستقالة اجلماعية حاضرا إذا ما 
أدركنا جميعا ان هناك جتاوزا 
واضحا في انتهاك جدي لدستور 
٦٢ مســـتدركا بقوله «ســـأقدم 
اســـتقالتي وســـأكون أول من 
سيقدمها إذا ما مت الوصول الى هذا 
القرار ورأيت ان الدستور ينتهك 
فلن أشـــارك في أعمال مخالفة 
للدســـتور نصـــا وروحا وهذه 
رسالة لالخوة األعضاء ليكون 
هذا اخليار حاضرا وبقوة لقمع أي 
محاولة لوأد الدستور وان الشارع 
والقوى الوطنية والشعبية لن 
تسكت على هذه املرحلة املظلمة 

في حياتنا الدميوقراطية». 

وهذه شرائح متعددة قد اهينت 
وهي متثل الشارع الكويتي، فاي 
اهانة اكبر؟ رفع ميكرفون والقاؤه 
علـــى االرض، ام اهانة الشـــعب 
الكويتي بهذه الطريقة البشـــعة 
التـــي لم حتدث قبـــل في تاريخ 
الكويت، مضيفا انه ال يستغرب 
هـــذا النهج من وســـائل االعالم 
بتضليل الشارع وقلب احلقائق 
ولكن املســـتغرب فـــي احلقيقة 
هو موقف بعـــض النواب الذين 
رأوا بأم اعينهم ما حدث للنواب، 
واستاذ اجلامعة والصحافي وباقي 
املواطنـــني فاملوقف املتخاذل من 
هؤالء في ظل هذا احلدث التاريخي 
الصعب الذي خولفت فيه الشريعة 
االسالمية وخولف فيه الدستور، 
وقوانني الدولة يضعهم في موقف 
ال يحسدون عليه ويجب أال مير 
موقفهم هذا على الشعب الكويتي 
مرور الكرام بل يســـجل لهم في 
التاريخ  صفحات ســـوداء مـــن 

الكويتي. 

والتهويـــل والتعبئة في العمل 
السياســـي والتي تبني انها غير 
مجدية وعقيمة، ودعوت للحوار 
والنقاش والطرح املتزن العقالني 
والهـــادئ، ودعـــم دور ديوان 
احملاسبة كمؤسسة رقابية، مبينا 
ان االســـتجواب اداة تأتي بعد 
النصح املتكرر واالسئلة وجلان 
التحقيق حتى ال تتعطل املشاريع 
بقوانني واألولويات الشعبية التي 

على طاولة املجلس.
الهاجري تأخر    واســـتغرب 
حتويل ملف زيادات العسكريني 
الى مجلس األمة مطالبا مجلس 
امللف  الوزراء بضرورة حتريك 
في القريب العاجل حتى ال يضيع 
هذا امللف املهم واملكسب الشعبي 
الضروري في خضم التجاذبات 

السياسية اليومية. 

 صرح احملامي احلميدي بدر 
السبيعي وكيل د.عبيد الوسمي 
بأن لغطا وســـوء فهم وأحيانا 
تعمدا لتشويه احلقائق صاحب 
اعتقال د.عبيد الوسمي فقد دارت 
أقوال نســـبت تعديا للدكتور 
الوســـمي في محاولة لتجاوز 
حقيقة األمور ألهداف ال نعلمها، 
وبناء عليه فقد قمت بنقل هذه 
األقوال للدكتور الوسمي ليجيب 

عنها بنفسه.
  ففيمـــا يتعلـــق بالتطاول 
على مسند اإلمارة أو التطاول 
على صالحيات صاحب السمو 
األمير أفاد الوســـمي «ال ميكن 
بأي حال من األحوال أن أتطاول 
على مسند اإلمارة أو صالحيات 
صاحب الســـمو األميـــر، فأنا 
مـــن املنادين بتعديـــل قانون 
املطبوعات واملرئي واملسموع 
وخاصة فيما يتعلق بالتعدي 
على الـــذات االميريـــة بزيادة 
العقوبات وكان لي لقاء سابق 
في جريدة «القبس» حول هذه 
املوضوع، وما ذكرته في الندوة 
كانت تفرضه علـــى واجباتي 
الوطنية واملهنية كأستاذ للقانون 
حتم علي توضيح االشـــكاالت 
القانونية وخصوصا ما يتعلق 
املقررة للذات  منها باحلصانة 
املقام  االميرية البعاد وحماية 

السامي لصاحب السمو األمير عن 
التجاذبات السياسية وصراعاتها». 
كما أنه عندما جاء لفظ «الكالب» 
فـــي حديثي.. إمنـــا وصفت فئة 
مفســـدة فقلت «يكفي الكالب من 
الكويتيـــني ولم أقـــل الكويتيني 
الكالب فال ميكن لي أن أصف أبناء 
شعبي مبثل هذا الوصف وحتى 
من خالفني منهم. وهذا أقل وصف 
يطلق على املفسدين فماذا نسمي 
موردي اللحوم الفاسدة وسراق 
املال العام.. أليسوا كالبا؟ وغيرهم 

من املفسدين».
  وقلت كذلك «يكفي استعمال 
مؤسسات الدولة في غير أغراضها 
ومنها النيابة العامة والقضاء».

  ومثال ذلـــك عندمـــا أحالت 

احلكومة قضية اللوحات االنتخابية 
من دون أدلـــة اتهام أو إثبات أو 
متهمني فمـــن الطبيعي أن تقوم 

النيابة العامة بحفظها.
  لذلك طالبنا بالنأي عن الزج 
بالقضاء في الصراعات السياسية 
بني السلطتني وذلك حفاظا وصيانة 

ملكانة القضاء.
  وختم احملامي السبيعي حديثه 
بأنه وبعد هذا التوضيح من قبل 
د.الوسمي: «أرجو أن تكون الرسالة 
واضحة وأن ما قاله د.عبيد وشرحه 
كاف ملن يبحث عن احلقيقة، فقد 
جاءت توضيحاتـــه إلبراء ذمته 
امام الشعب الكويتي الذي يقف 
اليوم معه ثقة في سالمة موقفه 

القانوني».

العلنية وكشـــف ذلـــك للعامة 
واخطار األمة بأن الرقابة العلنية 
هي من النصوص التي نص عليها 
املشرع عندما وضع مالمح هذا 
الدستور وأي محاولة لتحويل 
اجللسة الى سرية إصرار لقتل 
أداة االستجواب الراقبة التي باتت 
تزعج احلكومة ملجرد القيام بها 
أو تفعيلها، مؤكدا ان احلكومة 
وان كانـــت لديها أغلبية اال انها 
جتزع من مواجهة االستجواب 
وهذا واضح للجميع، ألنها ومع 
األســـف دائما تكون متوجسة 
من أخطائها وتخشى املواجهة 

الدميوقراطية.
  وأعلن النائب مبارك الوعالن 
عن رغبته في تقدمي االستقالة 
من عضوية مجلس األمة وقال 
«ان ما توضح لألمة من امتهان 
للكرامة وضرب للمواطنني يدفعنا 
حقيقة لتقدمي االســـتقالة وانها 
اخلير احلقيقي إليصال رسالتنا 

  واشار النائب الى ما شوهد من 
مناظر الضرب والتي اسالت الدماء 
من وجوه واجساد بعض من حضر 
الندوة، بل وكسر عظامهم كما هو 
في حال اخونا الصحافي، بل ان 
هذا االعتداء اآلثم بهذه الصورة 
على املواطنني والنواب هو اقرب 
بتهمة الشروع في القتل، لترصد 
ذلك وجمع واعداد وتسليح القوات، 
وارســـالها الى النـــدوة وجتاوز 
االنظمة املعمول بها في فض الشغب 
من اســـتخدام القنابل الصوتية 
والقنابل الدخانية، والغاز املسيل 
للدموع واملاء الساخن وغيرها من 
االساليب التي تدرب عليها افراد 
القوات اخلاصة في فض الشغب 
شـــهورا وســـنني، مما يدل على 
وجود القصد الرتكاب جرمية ضد 
املواطنني والنواب واالساءة لسمعة 
الكويت في اخلارج، وهذه اجلرمية 
قد مثلت اهانة الشعب الكويتي 
النواب والستاذ  اجمع، الهانتها 
القانون اجلامعـــي، وللصحافي 

الوطن واملواطن على حد سواء 
وسنتصدى ألي تعطيل لعجلة 
التنمية، مؤكدا سنلتزم بأولوياتنا 
التي التزمنا بهـــا مع املواطنني 
وســـنعمل على حتقيـــق كل ما 
تعهدنا به لهم وسنبقى ثابتني 
على احلق وســـنعمل مبا متليه 

علينا قناعاتنا الوطنية.
  وقال لن يجرنا احد ألجنداته 
اخلاصـــة وال يجبرنا احد على 
اتباع اسلوبه في العمل السياسي، 
مضيفا ان له نهجا سياسيا خاصا 
اتبعه وصوت لي الناخبون من 
أجله وسأكافح لتحقيقه وهو رفع 
مستوى اخلدمات العامة واالرتقاء 
باملستوى املعيشي للمواطنني 

والزيادة من رفاهيتهم.
  وزاد قد سبق ان حذرت مرارا 
وتكرارا من اللجوء ألساليب النفخ 

إال انه عبث وهرولة نحو عرف 
وسلوك ال ميكن قبوله.

  وقال النائب الوعالن ان هناك 
محاوالت لوأد االســـتجواب من 
خالل حتويل جلسة االستجواب 
الى جلسة سرية وهذا أمر آخر 
ميكن اعتباره عمال غير دستوري، 
فاألصل في جلسات االستجواب 

أو يجيز ضـــرب الصحافي الذي 
اليزال يرقد في املستشـــفى، او 
استاذ القانون الذي اودع السجن 
ومن ضربه واهانه اليزال طليقا، 
او ضرب النـــواب الذين لم تغن 
التـــي منحهم  عنهـــم احلصانة 
اياها الدستور شيئا، فأي كرامة 
تتحدثـــون وأي دين وأي فتوى 

اليها تستندون؟

  وأشار الهاجري الى اننا نتابع 
خطـــوات احلكومة فـــي قضايا 
الشـــعبية  التنميـــة والقضايا 
اوال بأول ولن نســـمح لها بأن 
تعرقل اي مشروع تنموي يهم 

لتهميش هذه املمارسة أو الطعن 
فيها هي انتكاسة حقيقية لرغبة 
اآلخرين في دعم رئيس الوزراء 
وهذا شأنهم والبد ان ينعكس هذا 
الرأي داخل قبة عبداهللا السالم 
وأال يتـــم متريره بأي وســـيلة 
كانت خارج األطر الدســـتورية 
بأي شـــكل من األشكال، مشيرا 
الى ان محاوالت احلكومة بدعم 
املوالني لها  النـــواب  من بعض 
إلصـــدار وثيقة أو بيـــان لدعم 
رئيس احلكومة قبل االستجواب 
أو حتى بعده ال ميكن قبولها وال 
تفســـيرها بأي حال، وامنا هي 
خروج عن العرف الدســـتوري 
وجتاوز على املفاهيم واملضامني 
الدســـتورية ومحاولة تقويض 
العمل الدميوقراطي والدستوري، 
وان هذه الوثيقة ال ميكن اعتبارها 
إال محاولة حقيقية إليجاد مخارج 
وبدائل غير دستورية وكمخرج 
سياسي وغير دستوري ال يفسر 

العزل؟ هل استفتيتم فيمن سفكت 
دماؤهم وكســــرت عظامهم؟ هل 
يجوز ذلك، موضحا ان االستناد 
الى ما صرح بــــه ولي األمر غير 
صحيح، فقد صرح بتطبيق القانون 
فقط وليس بالضرب واهانة الكرامة 
لهذه الشريحة التي متثل الشعب 

الكويتي اجمع.
  فهال سمعتم قول رسولنا الكرمي 
ژ: «صنفان من أهل النار لم أرهما، 
قوم معهم ســــياط كأذناب البقر 

يضربون بها الناس..» احلديث.
  وهال قــــرأمت قوله ژ «اليزال 
املؤمن في فسحة من دينه ما لم 

يصب دما حراما».
  واين أنتم من قول الفاروق عمر 
ے: «متى استعبدمت الناس وقد 

ولدتهم أماتهم احرارا».
  وتســـاءل: هل يحل سفك دم 
املسلم بغير حق، وهل لديكم من 
فتوى او اثارة من علم او قانون 
او حكم قضائـــي يبيح لكم ذلك 
فتخرجوه لنا ان كنتم صادقني، 

الهاجري  التصويت. وشدد  في 
علـــى ان ارادتـــي وتصويتي ال 
يحكمهما إال قناعاتي بعد االستماع 
املتيقن حملاور االستجواب من كال 
الطرفني وسيصيب قراري يصب 

في مصلحة الوطن واملواطن.
  ولفت الى ان االحداث السياسية 
التي تشهدها البالد حتتم علينا 
التأني في اتخاذ القرارات املسبقة 
جتاه اي استجواب، حفاظا منا 
على استمرار سير عجلة التنمية 
التي انطلقت في البالد قاطعني 
في ذلك اخلط على احلكومة بأن 
تعلق على التوترات السياسية 
واملمارسات النيابية تعطيل خطة 
الكويت  ان  التنمية، موضحـــا 
بحاجة ماسة الى استمرار سير 
التنمية فتعطلها يعيدنا  عجلة 

الى املربع األول.

 كشف النائب مبارك الوعالن 
أن هناك مخططا واضحا لتمزيق 
دســـتور ٦٢ وانتهاك احلريات 
الدميوقراطيـــة  وازهـــاق روح 
الدستورية  املمارسة  وتقويض 
والغاء املفاهيم واملضامني التي 
القوانـــني والنظم  قامت عليها 
املرتبطـــة باحلريـــات واحترام 
اآلخـــر، مؤكدا ان هـــذا املخطط 
نرسم مالمحه بدعم من أوساط 
معينة بإسقاط الدستور ليتسنى 
لها مترير مشاريعها السياسية 
أو مصاحلهـــا املرتبطة بالنفوذ 
واملـــال واعتبار مجلـــس األمة 
ورقابته أهم أحد املعوقات التي 
حتول دون تنفيذ هذه املخططات 

املشبوهة.
  وبّني الوعالن ان االستجواب 
املقدم لرئيـــس مجلس الوزراء 
هو استحقاق سياسي وممارسة 
دميوقراطيـــة ال ميكن جتاوزها 
بأي حال من األحوال وأي محاولة 

 استغرب النائب محمد هايف 
من استياء بعض القنوات وصحف 
االعالم الفاسد من رفع ميكرفون 
احدى القنوات مــــن فوق املنبر، 
معتبرين ذلك اهانة لالعالم الكويتي 
بينمــــا لم ينتصر احد للصحافي 
الذي يرقد في مستشفى الصباح 

منذ ندوة احلربش حتى اآلن.
التباكي على    واستنكر هايف 
حذف ميكرفون احدى قنوات االعالم 
الفاســــد املنتصرين واملنتفضني 
لكرامة اعالمهم الفاســــد، هذا اذا 
كان له كرامة، لكن الشعب الكويتي 
هو من سينتصر لكرامة االعالم 

الكويتي التي سلبتموها.
  واشار هايف الى كل من يتمسح 
بالفتوى وهو ال يدري عنها شيئا، 
وتنزيل ذلك على واقع مختلف امر 
مرفوض وال ميكــــن ان يؤخذ ما 
يوافق االهواء من الفتاوى ونشرها 
دون غيرها، واستدرك قائال: نحن 
من نعلمكم الفتوى ويضعها في 
موضعها، فهال استفتيتم في ضرب 

 أعلن النائب دليهي الهاجري 
انه سيصوت بعد سماع محاور 
االســـتجواب حتت قبة عبداهللا 
الســـالم فيما يصـــب مبصلحة 
الوطن واملواطن في ٢٨ اجلاري، 
مؤكدا ان ارادتي حتكمها قناعاتي 
وســـأعمل على ما فيه خير هذا 

الوطن واملواطن.
  وقـــال الهاجري في تصريح 
صحافي ان الدســـتور الكويتي 
حدد صورة العالقة بني السلطات 
الثـــالث وعلينـــا ان نحترم ما 
نص عليه الدســـتور واملذكرات 
التفسيرية له وعلى ذلك يجب 
ان ندخل جلسة االستجواب وبني 
أعيننا مصلحة الوطن واملواطن 
وان نستمع جلميع محاور هذا 
االستجواب وردود احلكومة عليه 
ليتسنى لنا اتخاذ القرار السليم 

 عبر النائب مسلم البراك عن 
ثقته بالقضاء الكويتي النزيه 
الذي سينصف د.عبيد الوسمي 
ويفرج عنه غـــدا االثنني بعد 
استنفاد مدة احلبس االحتياطي 

عنه.
  وقال البـــراك في تصريح 
صحافـــي ان غـــدا االثنـــني 
سيكون الوسمي قد امضى ٢١ 
يوما حجزا ما بني امن الدولة 
والسجن العمومي مما يعني ان 
النيابة العامة قد استنفدت ما 
هو متاح لها في عملية احلبس 
االحتياطي وانه قد خرج من 

سلطتها ليكون امام القضاء العادل.
  واشار الى ان الوسمي حققت من خالله املعادلة 
املقلوبة اذ مت ضربه وسجنه وحتول من مجني 
عليه الى متهم في حني ان من ضربه واساء له 
وســـحله اليزال حرا طليقـــا على الرغم من ان 
هناك دعوى مقدمة منه الى النيابة العامة بهذا 

اخلصوص.
  وقـــال «والن املوضـــوع 
اصبح امـــام القضاء نأمل ان 
الوسمي عن  يتم االفراج عن 
طريق القضـــاء خصوصا ان 
له مكانة معروفة وانه استاذ 
جامعي ولديـــه مهمة وطنية 
تنتظره بـــني طلبته»، مؤكدا 
أن القضاء سينصف الوسمي 
واولى خطوات االنصاف هو 

االفراج عنه غدا االثنني.
البـــراك مخاطبا    واضاف 
الوسمي: «نحن نعلم يا دكتور 
انك دفعت ثمنا غاليا من حريتك 
طوال هذه الفترة ولكنه املبدأ الذي كنت حريصا 
على التمسك به وطبقته على ارض الواقع وهذا 
مدعاة للفخر واالعتزاز في نفوس طلبتك واهلك 
ومحبيك ووطنك باذن اهللا، يا دكتور سيقول 
القضاء كلمته غدا االثنني لالفراج عنك وسنحتفل 

جميعا في ديوانك باستعادتك حلريتك». 

 مسلم البراك 


