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أفرج عنه بعد عامني قضاهما في »املركزي«

د وإن قُيدت األجساد البراك: خرجتُ مرفوع الرأس والكرامة ال تُقيَّ
العامــة  اإلدارة  أفرجــت 
للمؤسسات اإلصالحية والسجون 
أمس اجلمعة، عن النائب األسبق 
مسلم البراك بعد عامني قضاهما 
في السجن املركزي. وشهد محيط 
أمنيا  الســجن املركزي تواجدا 
مكثفــًا تزامنا مع موعد اإلفراج 
وســط حضــور أعــداد كبيــرة 
مــن مؤيديــه. وألقــى البــراك 
كلمــة مقتضبة عقــب خروجه 
مــن الســجن اتســمت باللهجة 
السياسية العالية التي ُعرف بها 
حيث قال: »قبل سنتني قال الشيخ 
محمد اخلالــد في مجلس األمة: 
»اســألوا ضمير األمــة عن رأي 
األمة فيه«، وأنا أقول اليوم: »إذا 
كان هروبك من وزارة الداخلية 

أعماك فافتح عينيك من اآلن«.
وأضاف البــراك: »بإذن اهلل 
سنضع النقاط على احلروف من 
اليوم )أمس( اجلمعة وأيضا يوم 
االثنني املقبل بإذن اهلل، عاشت 

األمة عاش الشعب الكويتي«.
وأكد انــه حتــى وإن ُقيدت 
األجســاد فالكرامــة ال تقيــد، 
فالكرامة مرتبطة بالفكرة والفكرة 

وصلت إلى كل البيوت«.
وترجل البراك من الســيارة 
لتلقي تهاني مستقبليه وقال انه 
خرج من السجن مرفوع الرأس 

كما ذكر من قبل دخوله للسجن.

حضور كثيف
كمــا شــهد ديــوان البــراك 
حضورا كثيفا منذ ساعات مبكرة 
مــن يوم أمس وحتــى وصوله 
والكائن مبنطقة األندلس وسط 
استقبال كبير من محبيه الذين 
توافدوا الى الديــوان وكان من 

ان يكون هناك تغيير في املجتمع 
إال بحكومة منتخبة من الشعب 

وهو ما يتوافق مع الدستور.
وقــال ان احلكومــة ســعت 
منذ العــام ٢٠٠9 الى املالحقات 
السياسية وممارسة القمع وقطع 
األرزاق وفرض القيود األمنية بل 
ونزع الهوية الوطنية، ولم تضع 
اي اعتبار لقهر الرجال وال دموع 

واستمر البراك في الهجوم على 
الشــيخ محمد اخلالد مؤكدا انه 
بعد كل ممارساته السابقة ال ميكن 
ان يثــق في احلكومة إطالقا وال 
طريق إلصــالح الوضع إال عبر 
احلكومــة املنتخبة التــي يأتي 
رئيســها من صناديق الشعب. 
وصوب البراك هجومه ايضا على 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
منتقدا مالحظاته في جلسة ٤/١١ 
بخصوص تعديل قانون احملكمة 
االدارية، معتبرا انه كان األولى 
محاسبة احلكومة ان كان هناك 

تزوير وليس تأييدها.

أفتقد الصواغ
وقال البــراك وهو يغالب 
دموعــه: »افتقــد اليوم رجال 
صلبا عزيزا هو الراحل فالح 
الصواغ الذي لم يخن صاحبه 

ولم يخن امته«.

ردود فعل
فهاد

وتوالــت ردود الفعــل على 
خروج البراك حيث قال النائب 
عبداهلل فهاد:  لقد انتهى ســجن 
البــراك  العزيــز مســلم  األخ 

ضمن احلضــور نواب حاليون 
وسابقون أبدوا بدورهم سعادتهم 
مبناســبة خــروج البــراك من 

السجن.

الخطاب األول
لــه بديوانــه  وفــي كلمــة 
مساء جدد البراك هجومه على 
احلكومة، مشددا على انه ال ميكن 

النســاء وخوف وهلع األطفال، 
واعتبــر ان موضــوع ســحب 
اجلناســي اصبــح أداة ملعاقبة 
اخلصوم. وتساءل: هل أصبحت 
الكويــت أفضــل اآلن؟ مجيبــا: 
بالطبــع ال. وزاد: هنــاك انحدار 
في جميع مؤسسات الدولة، وشدد 
على رفضه القاطع ألي تعهد من 
اي نائب بتحصني رئيس الوزراء. 

وسيثبت األجر وترسخ املواقف 
وتبقى التضحية خالدة وسيخرج 
أرفع قدرا وأقوى في احلق وأكثر 
حبا في قلب كل وطني مخلص.

البابطين
بدوره، قال النائب عبدالوهاب 
البابطني:  احلمد هلل على حرية 
أخي الكبير النائب السابق مسلم 
البراك  فقد عرفته صلبا في املبدأ 
ونزيها في املوقف وعاشقا للوطن 
وفي ضميره األمــة التي أحبها 

وأخلص لها ودافع عنها.

العازمي
 بينمــا بــارك النائب حمدان 
العازمي خروج النائب السابق 
األخ مســلم البراك من الســجن 
وســأل اهلل ان يفــرج عن بقية 
شــباب احلراك الســجناء حتى 

تكتمل الفرحة.

الدالل
ومن جهته، قال النائب محمد 
الــدالل:  احلمد هلل علــى عودة 
األخ العزيــز النائــب الســابق 
مســلم البراك وقــرت عني أهله 
وأحبائه، واحلمد هلل على عودة 
بوحمود ليأخذ مكانه في املطالبة 

باإلصالح ومواجهة الفساد.

حشود غفيرة من محبي مسلم البراك في انتظار خروجه 

مسلم البراك يخاطب اجلموع املستقبلة بعد خروجه  

مسلم البراك يتلقى تهنئة من أحد محبيه بعد االفراج عنه

هنأ باإلفراج عن البراك

»املنبر الدميوقراطي«:
 االنفراج السياسي مهم 

أكــد األمني العام للمنبر 
الدميوقراطي الكويتي بندر 
اخليران على أهمية االنفراج 
السياسي في املرحلة املقبلة 
حتى تتوافر أرضية مناسبة 
تتضافر فيهــا اجلهود مبا 
يفســح املجــال للعــودة 
إلــى طريــق بنــاء الدولــة 

الدميوقراطية املدنية.
وهنــأ اخليران في بيان 
الشــعب  أمــس  صحافــي 
الكويتــي وحركــة العمــل 
الشعبي وآل البراك الكرام 
مبناسبة اإلفراج عن النائب 
السابق مســلم البراك بعد 
القضائية  تنفيذه لألحكام 
التي صدرت بحقه، متمنيًا 
أن تستمر األفراح بخروج 
كافة سجناء الرأي وإسقاط 
بقيــة التهم عــن العناصر 
النشطة التي مارست حقها 
الدستوري في التعبير عن 

توجهاتها.
وأشــار اخليــران فــي 
إلــى أن الكويت  تصريحه 
مرت مبرحلة صعبة من عدم 

حد التشــكيك فــي القضاء 
الــوالءات  الكويتــي، وفي 
الوطنية عبر الطرح الطائفي 
والقبلي والفئوي بعيدا عن 
مفهوم املواطنة الدستورية 
ما شــكل تعقيدا للمشــهد 
السياسي وإعاقة ألي حلول 
جذرية تنتشلنا من الواقع 
الســيئ األمر الذي انعكس 
ســلبا على وحدة ومتاسك 

املجتمع.
العــام  األمــني  وطالــب 
الدميوقراطــي  للمنبــر 
الكويتــي بنــدر اخليــران 
بضرورة حمايــة املواطنة 
الدستورية من أي تعسف 
من قبل السلطة التنفيذية 
حيــث يبرز في هــذا املقام 
أهميــة أن يكون للســلطة 
القضائية رقابة على قرارات 
السلطة وبالذات مبا يتعلق 
باجلنسية وإسقاطها بقضايا 
التزويــر حتــى يســتطيع 
املتضرر مــن اللجوء إليها 
على أن تكون أحكامها هي 

الفيصل النهائي بها.

االستقرار السياسي نتيجة 
عوامل عدة، أهمها أن السلطة 
التنفيذية ساهمت بإجراءاتها 
وأخطائهــا بتأجيــج مثــل 
هــذا الوضــع مــا زاد مــن 
حالة التخاصم السياســي 
وانحراف اخلطاب العام من 
مختلف األطــراف عما هو 
مأمول وابتعاده عن املسار 

اإلصالحي احلقيقي.
وأوضــح أنــه لألســف 
الشــديد انحــدر اخلطــاب 
في أحيــان عدة ليصل إلى 

تواجد كثيف من 
مستقبلي مسلم 

في محيط 
السجن

جاسم التنيب  - موسى أبو طفرة
بدر السهيل - سلطان العبدان

عبدالكرمي احمد
تصوير: 

قاسم باشا - احمد علي 
زين عالم - عادل سالمة

فريق العمل

بندر اخليران

خطاب »االثنني«
انه ســيلقي  البراك  قال 
خطابا يوم االثنني مضيفاً: لدي 
كالم كثير سأقوله والدعوة 
الكويتي في  عامة للشــعب 
املقر املقابل لكليات التطبيقي 
في العارضية، حيث ساطرح 
تصوري ملــا يجب القيام به 
الكآبــة اجلاثمة على  لنزيل 

احلياة السياسية.

إزالة الالفتات
قامت اجلهــات األمنية برفع 
جميع الالفتات التي انتشرت في 
محيط السجن املركزي والتي تبارك 

للبراك باالفراج عنه.

احترام الكويت 
ودميوقراطيتها وقضائها

الــذي عبّر فيه  الوقــت  في 
مواطنون عن ارتياحهم وترحيبهم 
باإلفراج عن النائب مسلم البراك، 
أكد كثيرون في وسائل التواصل 
االجتماعي رفضهم استغالل املناسبة 
لإلساءة الى الدولة والقضاء، مؤكدين 
على ان الكويت كانت وستظل واحة 

دميوقراطية وأمن وأمان.

سيارة مسلم
قام احملتشدون بالتوجه الى 
أي مركبة تخرج من بوابة السجن 
ظنا منهم أن هذه السيارة بها 
مسلم البراك. مما أدى الى حالة 
من اإلرباك في محيط السجن.

وداع
البراك  أدى السجني مسلم 
صالة اجلمعة مبسجد السجن، 
حيث ودع النزالء الذين كانوا معه 

طوال العامني املاضيني.

مالبس السجن
قام رجال األمــن مبرافقة 
البراك ونقله بسيارة  مســلم 
يقودها رجال األمن الى خارج 
مبنى السجن حيث نقل بعدها 
الى ســيارة اخــرى تقله الى 
ديوانــه باألندلس الذي وصله 

وهو يرتدي مالبس السجن.

لقطات

ألف مبروك ومنها لألعلى يا أبومحمد
ابنه  بتخرج  أگبر  محمد  عبداللطيف  السيد/  احتفل 
القانون الگويتية وسط فرحة  محمد عبداللطيف في گلية 

األهل واألصدقاء وشارگهم االحتفال السيد/ محمد األشقر.
ألف مبروك يا أبومحمد
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النائب السابق أكد في أول خطاب له بعد خروجه رفضه »استخدام سالح سحب اجلناسي ملعاقبة اخلصوم السياسيني«

»ال حلّ إال بحكومة منتخبة من الشعب وعبر الصناديق«
السويط

أما النائب ثامر السويط فقد 
قال:  حمدا هلل على سالمة مسلم 
البــراك  الذي أثبت أن الســجن 
وقيوده ومدته لن تســنينا من 
قــدم حريته ثمنا حلــب وطنه 
ولذلك استقر في وجدان الشعب.

العتيبي
ومن جهته، قال النائب خالد 
العتيبي:  هنيئا للكويت خروج 
من عاشــت في وجدانه وعاش 
في ضميرها وهنيئا لكل محب 
للكويــت وأهلها،  مبــروك يابو 
حمود  وســتبقى عنوانا صادقا 

للوطنية.

عمر الطبطبائي
ومن جانبه، قال النائب عمر 
الطبطبائــي: تختلــف أم تتفق 
مع األخ النائب الســابق مسلم 
البراك تبقى بصمته ستســجل 
بتاريخ الكويت السياسي، وأبارك 
خروجه من السجن واحلمد هلل 

على السالمة يا بو حمود.

السبيعي
وبدوره، قال النائب احلميدي 
السبيعي:  احلمد هلل على سالمة 
وخروج ضمير األمة األخ العزيز 
والنائب الســابق مسلم البراك  
وأبارك بعودته ألهله ومحبيه، 
كما كان شامخا وعزيزا يا مرحبا 

بك يا بوحمود.

شخير
مــن جانبــه، قــال، النائــب 
السابق خالد شخير إن هذا اليوم 
هــو ثالث األعيــاد الوطنية في 
الكويت بخروج مســلم البراك 
ضمير األمة الذي قال: »سأخرج 
يوما محموال على األكتاف« وهذا 
ما حتقــق اآلن ورأينا الشــعب 
الكويتي بجميع األطياف ســنة 

وحضر.

المال
وقال النائب السابق صالح 
املال: أبارك لنفســي ولكل أهل 
الرمز الوطني  الكويت خروج 

مســلم البراك، وأضــاف انه ال 
يجد عبارات تصف فرحته وال 
يوجد كويتي مخلص ووطني 
وشريف سيجد العبارات التي 
يستطيع من خاللها أن يصف 

مشاعره.
واضــاف ان خروج مســلم 
اليوم سيشــكل إضافــة كبيرة 
لإلصــالح الوطنــي واملعارض 
احلقيقــي، وســنبدأ مــن جديد 
حركة اإلصالح السياســي التي 
من خاللها سنحاول ان نحارب 
الفســاد بكل أشــكاله وحتقيق 

أمنيات الشعب الكويتي.

الحويلة
كمــا قــال النائــب د.محمد 
احلويلة: احلمد هلل على سالمة 
خروج النائب الســابق مســلم 
البــراك  مــن الســجن، وأبارك 
ألســرته ومحبيــه وألنفســنا 
عودتــه، فابو حمــود أخ عزيز 
تشرفت مبزاملته أثناء عضويته 

في مجلس األمة.

عبدالكريم الكندري 
النائــب د.عبدالكــرمي  أمــا 
الكندري فقال:  »احلمد هلل الذي 

وليد الطبطبائي
فيمــا كان تصريــح النائب 
د.وليد الطبطبائي مختلفا حني 
صرح خالل تصوير ڤيديو وهو 
خــارج البــالد قائــال: من جلنة 
حقــوق اإلنســان فــي البرملان 
العربــي أوجــه حتيــة خاصة 
مبناسبة خروج املناضل النائب 
السابق مسلم البراك من السحن 
فالبــراك ســيف بقي فــي غمده 
ســنتني وبهذه املناسبة ال عزاء 
للفاسدين ومن باع ضميره فقد 
عادت احلرية الى الكويت وليس 

ملسلم البراك فقط.

الدمخي
ومــن جانبــه، قــال النائب 
د.عادل الدمخي:  ان النائب السابق 
مسلم البراك  لم يزده السجن إال 
رفعة وثباتا ونحن نبارك لك هذا 

الشموخ في سماء العز.

عاشور
وفي السياق ذاته، قال النائب 
صالح عاشــور:  نبارك للنائب 
السابق مســلم البراك ومحبيه 
خروجه للحرية وهو يدرك جيدا 

بنعمته تتم الصاحلات«،  نبارك 
ألنفســنا اإلفراج عــن الضمير 
مســلم البراك  ونســأل اهلل أن 
يفرج عن بقية الســجناء ويقر 
عني أهلهم بهم وتكتمل فرحتنا 

جميعا.

هايف
ومــن ناحيته، قــال النائب 
محمد هايف: نبارك للجميع هذه 
الفرحة بخروج النائب السابق 
مسلم البراك من السجن ونقول 
للبراك ان هذه هي ضريبة املواقف 
حني يدافع اإلنسان عن مواقفه 
السياسية ويناضل بالدفاع عن 
املواطنني،  حقوق ومكتســبات 
ونبارك لألخ العزيز مسلم البراك 
ونقول له احلمد هلل على السالمة 

يا بوحمود.

الرومي
وبدوره، قال النائب عبداهلل 
الرومــي:   نبارك ألســرة البراك 
الكرام على خروج األخ العزيز 
النائب الســابق مســلم البراك  
ونســأل اهلل تعالى ان يفك قيد 

كل سجني من سجناء الرأي.

أصدقاءه وأعداءه ومسؤولياته 
وعلينا جميعا ان نعرف ان هناك 
خطوطا حمراء حسب الدستور 

الذي علينا جميعا احترامه.

الشاهين
ومن جانبه، قال النائب 

أسامة الشــاهني:  ان النائب 
السابق مسلم البراك  دافع عن 
الوطن واملواطنني في مئات 
املواقف النقابية والبرملانية 
املشهودة، والتفاف قطاعات 
شعبيـــــة واســعة حولــه 
أمر طبيعي نظيــر عطائه، 

البــراك  مواطــن   فمســـلم 
مخلص وبرملاني مخضرم، 
كانت وما زالــت له مواقف 
مشهودة، في حماية النظام 
الدستوري واألموال العامة 
وتعزيــز الدميوقراطية في 

الكويت.

الطاحوس
مــن ناحيته، قــال النائب 
الســابق خالد الطاحوس ان 
العامني اللذين قضاهما البراك 
في املعتقل كان متلحفا برداء 

الكرامة.

مسلم البراك بلباس السجن عقب وصوله إلى الديوان النائب السابق خالد الطاحوس في انتظار خروج مسلم البراك من السجن املركزي أمس 

جموع حاشدة من املهنئني باالفراج عن البراك 

ازدحام كبير أمام ديوان البراك في االندلس أمس

العبداهلل: صاحب السمو 
هو الضمير والرمز واألمير

فيمــا بدا ردا مباشــرا على هجوم 
البراك على نائب  النائب السابق مسلم 
رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد 
اخلالد رد عدد كبير من املواطنني املؤيدين 
للخالد عبر وسائل التواصل االجتماعي 

في هاشتاغ »دام عزك يا محمد اخلالد« 
الذي اشــاروا فيه الى اجلهود األمنية 
الكبيرة الذي بذلها الوزير في السنوات 
األخيرة وساهمت في حفظ أمن البالد 

بشكل فاعل.

.. وهاشتاغ »دام عزك يا محمد اخلالد« رداً على البراك

وضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير اإلعالم باإلنابة 
الشيخ محمد العبداهلل في حسابه على انستغرام صورة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد معلقا بالقول: ال ضمير إال أنت 
وال رمز إال أنت وال أميــر إال أنت.. اللهم احفظ ضميرنا ورمزنا 
وأميرنا صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه. وقد تناقلت املواقع في وســائل التواصل وعدد كبير من 

الشيخ محمد العبداهللالنشطاء ما قاله الشيخ محمد العبداهلل وانتشرت بشكل سريع.

مسلم البراك يلقي خطابه في ديوانه أمس


