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خالد الطاحوس

مسلم البراك د. ضيف اهلل بورمية خلف دميثير جاسم اخلرافي

مخلد يشيد بقرار تمديد العمل 
بمستوصف بيان ومشرف

تمنى أن يكون العمل بهما لمدة 24 ساعة

أثنى النائ���ب مخلد العازمي على اس���تجابة وزارة الصحة 
القتراحه القاضي بتمديد العمل في مس���توصف بيان ومشرف 
حتى الساعة 12 مساء في ايام العطل واالجازة الرسمية، مشيرا 
الى ان هذا القرار س���يخدم االهالي ويعالج مطالبهم بشأن تلقي 

العالج في املستوصف في ساعات متأخرة.
واضاف العازمي ان هذا القرار سيخفف معاناة األهالي السيما 
حينما تك����ون لديه���م حاالت مرضية تستدعي منهم الذهاب في 
وقت متأخر الى املستوصف بدال من الذهاب الى مستوصفات اخرى 
بعيدة عن منطقة س���ك��نهم، معربا عن امله في ان يكون العمل 
مستقبال في مستوصف بيان ومشرف على مدار 24 ساعة بعد 

تزويده باالطباء واملمرضني واالجهزة واملعدات الالزمة لذلك.

دعا لضرورة تعديل شروط الصرف وإجراءاته 

الخرافي: سنحصل على نتيجة إيجابية لحسم قضية قروض المواطنين 
من خالل صندوق المعسرين ويجب عدم رفضه من أجل الرفض فقط

لزيادة رأسمال الصندوق ب� 250 
مليون دينار ليس رغبة منه في 
حل املش����كلة، وامنا ألنه عرف ان 
هناك مناقشة إلسقاط الفوائد وعلى 
حد قول القائل »الضب ما يعرف 

ربه اال مستلقي«.
فالوزير عندما عرف ان االمور 
اخذت تصبح حامية وان القانون 
سيناقش مبجلس االمة بدأ يقول 
ان الزيادة ضرورية على خالف ما 

كان يقوله في السابق.
واضاف ان هذا االمر بإذن اهلل 
سيحسم وس����يكون نواب االمة 
امام مسؤولياتهم واحلكومة من 
املفترض، كما قال س����مو رئيس 
مجلس الوزراء لبعض النواب ان 
احلكومة ستنظر في هذا املوضوع 
بش����كل جاد فيما يتعلق بإسقاط 
الفوائ����د، فأعتقد ان معرفة احلق 
من الباط����ل فيما تقوله احلكومة 
س����يتضح من خ����الل موقفها من 
التصويت الذي سيتم خالل جلسة 
االفتتاح. وب����ني ان هناك قضايا 
يجب ان يت����م اغالق ملفاتها، ألن 
أي حديث لن يك����ون نافعا ما لم 
يتم حس����م القضاي����ا املهمة مثل 
القروض و»الب����دون« والقضايا 
التنموية االخرى التي سنطرحها 
في مجلس االمة، مضيفا ان اآلن في 
تاريخ 21 اكتوبر 2009 وبعد عام 
كامل سأذكركم بأنكم سترون اننا 
لن نتقدم خطوة واحدة في التنمية 
رغم وجود هذا البرنامج االنشائي 

الذي قدمته احلكومة للمجلس.
وبس����ؤاله عن التكهنات التي 
تش����ير الى ان قضية املديونيات 
ستكون س����ببا حلل املجلس قال 
البراك: وهل تركوا شيئا لم يحلوا 
املجلس من اجله؟ وبالتالي فكل 
شيء متوقع ولكن قانون االستقرار 
االقتصادي لم يحلوا املجلس من 
اجله ألنه يخدم املتنفذين، وكذلك 
املديوني����ات الصعبة  في قضية 
عندما دفعت 750 مليون دينار ل� 

سامح عبدالخفيظ
أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ان احلكومة قدمت برنامج 
عملها امس األول الى املجلس وكان 
ذلك حتديدا في الساعة 2.45 بعد 
الظهر وقد مت����ت احالة البرنامج 
الى الزمالء النواب رغبة في إتاحة 
الفرصة لهم لقراءته والتمعن فيه 
قبل اجللسة املقبلة، جاء ذلك في 
تصريح صحافي صرح به امس 

اخلرافي الى الصحافيني.
واوضح اخلرافي ان اجللس����ة 
االفتتاحية ال تتضمن مناقش����ة 
ه����ذا البرنام����ج وال التطرق اليه 
وامنا س����تخصص فقط الفتتاح 
دور االنعقاد الثاني واالنتهاء من 
انتخابات اللجان البرملانية، الفتا 
الى ان اجللسة التي تلي اجللسة 
االفتتاحية س����تخصص جلدول 
البدء في  االعمال وبالتالي يت����م 

مناقشة اخلطاب االميري.
وعلى صعيد آخر نفى رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي تقدم 
النائب سعدون حماد بطلب لعقد 
جلسة خاصة مشيرا الى انه تقدم 
بالفعل بطلب لتخصيص جلسة 17 
من الش����هر املقبل ملناقشة قضية 
القروض واوضح اخلرافي انه البد 
من عرض هذا االمر على باقي نواب 

املجلس ألخذ املوافقة عليه.
وب����ني اخلرافي ان اجللس����ة 
اخلاصة تختلف متاما حيث يكون 
لها جدوله����ا وال يجوز عرض اي 

موضوعات اخرى خاللها.
وح����ول توقع����ات اخلراف����ي 
وامنياته بالنسبة الى دور االنعقاد 
املقبل قال انه س����يلقي كلمة في 
جلسة االفتتاح وانه متفائل جدا 
وان ثقته ليس لها حدود في زمالئه 
نواب األم����ة للوصول الى ما فيه 

صالح البالد والشعب.
ودعا اخلراف����ي جميع اعضاء 
مجلس األمة الى مزيد من التعاون 
في املرحلة املقبلة فيما بينهم وبني 

احلكومة ألجل الكويت التي اعطت 
الكثير. وحول االعتراضات النيابية 
على صندوق املعسرين قال اخلرافي 
اننا سنحصل على نتيجة ايجابية 
حلسم قضية ديون املواطنني من 
خالل صندوق املعسرين وعلينا اال 
نرفض هذا الصندوق ألجل الرفض 
فقط، داعيا ف����ي الوقت ذاته الى 
اعادة النظر في اجراءات الصرف 

وشروطه.

تصادم

ودعا النائب خلف دميثير إلى 
عدم املزايدة ف����ي قضية قروض 
املواطنني وتصويره����ا على أنها 
تصادم بني الس����لطتني متسائال: 
م����ا فائدة حتديد جلس����ة خاصة 
ملناقشة القضية ثم تقاطع احلكومة 

اجللسة؟
وطالب دميثي����ر في تصريح 
صحافي بزيادة رأسمال صندوق 
املعسرين الى مليار ومائتي مليون 
دينار حتى نحل مشكلة املواطنني 

بعيدا عن التحدي واالستفزاز.
وزاد: يج����ب ان تعتبر رغبات 
صاحب السمو األمير أوامر، ومن ال 
يحترم ولي األمر فهو غير محترم، 
أما عملية التسابق لعقد اجللسات 
فهذا فيه استفزاز وتصادم وهي 

كلمات حق يراد بها باطل.
واك����د ان مق����دار مديوني����ات 
املواطنني ال يتعدى مليارا ومائتي 
مليون دينار وأنا مسؤول عن كالمي 
مشيرا الى ان املبالغات في األرقام 

تعتبر ظلما.
ورأى دميثي����ر ف����ي بع����ض 
االقتراحات املتعلقة مبعاجلة ديون 
املواطنني جعجعة بال طحني متمنيا 
عدم املزايدة في هذا املوضوع فنحن 

نريد العنب ال الناطور.
وعن رؤيته حلل هذه املشكلة 
خاطب دميثير احلكومة بالقول: 
اعطوني 1.2 مليار دينار وسأتكفل 
بحل املش����كلة جذري����ا بال مقابل 

7 أشخاص لم يحل املجلس ألنه 
ايضا يخدم احليتان وديون العراق، 
ألن احلكومة هي من يسرب هذه 
املعلومات بني فترة وأخرى حملاولة 
الضغط بأي ش����كل من االشكال 
واحلديث عن االستثمار غير اآلمن 

ولم يتم احلديث عن احلل.

المال العام

النائ����ب د.ضيف اهلل  اعل����ن 
أبورمية ان اللعبة انكش����فت وان 
ه����دف احلكوم����ة وال����� 26 بعدم 
شراء املديونيات ليس للمحافظة 
على املال العام بل لضمان أرباح 
البنوك، موضحا ان الذي كش����ف 
خيوط اللعبة هو تصريح احتاد 
املصارف والذي ميثل البنوك بانهم 
ضد ش����راء اصل الدين واسقاط 
الفوائد، موضحا ان تأييد البنوك 
لقانون صندوق املعس����رين جاء 
من اجل تثبي����ت الفائدة التي قد 
تصل الى اكثر من ثالثة مليارات 

دينار.
وق����ال أبورمي����ة ان احلكومة 
ومجموعة ال����� 26 يتباكون على 
امل����ال الع����ام زورا وبهتانا وامنا 
هدفهم احلقيقي ضمان اس����تمرار 
الفوائد للبنوك، موضحا ان البنوك 
ومالكها لم يتركوا مسؤوال بالدولة 
اال وطرقوا أبواب����ه من أجل عدم 
املوافقة على شراء أصل الدين حتى 
ال تسقط الفائدة، محذرا الشمالي 
من الوقوف في خندق البنوك ضد 
املواطن. وقال أبورمية ان كانوا ال� 
26 واحلكومة نذروا انفسهم للدفاع 
عن التجار فنحن قد نذرنا انفسنا 

للدفاع عن املواطنني.
وفي خت����ام تصريحه نصح 
أبورمية الشمالي قائال خذ العبرة 
من غيرك ممن سبقوك من الوزراء 
الذين وقفوا ضد مصالح الشعب 
والذي����ن قد لفظهم الش����عب من 
خالل نوابه ولم يذكرهم التاريخ 

بخير. 

اس����قاط الفوائد اخذوا يتحدثون 
امام القيادة السياسية عن اسقاط 
القروض، على الرغم من ان اجلميع 
اآلن يسيرون باجتاه واحد وهو 

اسقاط الفوائد فقط.
وبخص����وص التعديالت التي 
تقدم بها وزي����ر املالية مصطفى 
الش����مالي لرفع س����قف صندوق 
املعسرين، اعتبر البراك ان هذا االمر 
يندرج ضمن احملاوالت التضليلية 
التي ميارسها وزير املالية والتحايل 
على قانون اسقاط الفوائد، الفتا الى 
ان الوزير كان يرفض في السابق 
زيادة رأس����مال الصندوق، والكل 
يتذكر انه كان يرفض احلديث عن 
أي زيادة ويقول ان املبلغ املوجود 
كاف »اهلل أكبر« واآلن اصبح املبلغ 

غير كاف؟
الشمالي بطلب  واكد ان تقدم 

تعامله ومجاملته للبنوك وضعف 
الرقابة وعدم حتريك وزير املالية 
الشمالي ساكنا في هذا  مصطفى 
االجتاه، بينما لم يكن ينام عندما 
كان االمر يتعلق مبناقشة قانون 
االستقرار االقتصادي ألنه يعتبر ان 
انقاذ احليتان واملتنفذين جزء من 
مسؤولياته، مؤكدا: اننا جند امام 
هذا الوضع ضرورة ان يعرض هذا 
االمر على مجلس االمة في جلسة 
االفتتاح، وسنقدم الطلب مباشرة 

بعد انتخاب املراقب.
ومتنى ان يتم حسم هذه القضية 
بش����كل جذري، وان ينال الطلب 
موافقة اغلبية النواب، خصوصا 
ان البعض بدأ يتحرك على حساب 
معان����اة الناس وأصبحت الوفود 
تشكل وتس����تخدم مدلوالت غير 
حقيقية، فبدال من ان يتحدثوا عن 

مناقشتها خالل تلك اجللسة، مبينا 
انه سيتم حتديد تاريخ 17 نوفمبر 

املقبل لعقدها.
وتساءل البراك: ما دور احلكومة 
اذا لم يكن تلمس معاناة ومشاكل 
الناس؟ خصوصا انها هي والبنك 
املعاناة  املركزي من تسبب بهذه 
التي أدت الى نتائج مأساوية بلغت 
حد انزال النساء من السيارات في 
الليل ملجرد  أوقات متأخرة م����ن 
وج����ود ضبط واحض����ار بحقهن 
على خلفية قضاي����ا مديونيات، 
باالضافة الى فصل الكثيرين من 
وظائفهم، مش����يرا الى ان مشكلة 
املديونيات انعكست بشكل مؤسف 
على الوضع املعيشي واالجتماعي 

للمواطن الكويتي.
وش����دد على ان ه����ذا الوضع 
أوجده البنك املركزي بسبب طريقة 

ولوجه اهلل تعالى.

جلسة خاصة

أعلن النائب مسلم البراك عن 
عزم كتلة العمل الش����عبي التقدم 
بطلب خالل اجللس����ة االفتتاحية 
التي ستعقد الثالثاء املقبل لعقد 
جلس����ة خاصة ملناقش����ة شراء 
مديونيات املواطنني وجدولة اصل 
الدين بعد اسقاط الفوائد معتبرا 
ان احلديث ع����ن تعديل صندوق 
املعس����رين »محاوالت تضليلية 

ميارسها وزير املالية«.
وق����ال الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني ان اجللس����ة ستكون 
ضمن اجللسات العادية ملجلس االمة 
وسيتم الطلب من اللجنة االنتهاء 
من مجمل التقارير املتعلقة بقضية 
القروض خالل فترة معينة ليتسنى 

»الشعبي« س�تقدم طلبًا لعقد جلسة خاصة لمناقشة شراء المديونيات
أبورمي�ة: الحكوم�ة وال�� 26 يتباك�ون زورًا عل�ى الم�ال العام
دميثير: بعض اقتراحات قروض المواطنين تشبه جعجعة بال طحين

طالبا رئيس الحكومة بممارسة مسؤولياته

البراك والطاحوس يتهمان وزير الداخلية بتضليل 
النواب حول اللوحات اإلعالنية في جلسة استجوابه

الداخلي���ة س���يكون لنا موقف 
الوزير  واض���ح ومح���دد، ألن 
الذي يكذب ال يس���تحق البقاء 
حلظة واحدة في منصبه«، الفتا 
الى انه يوجه هذه الرسالة الى 
رئيس احلكومة الذي يقع حتت 
مسؤولياته اختيار الوزراء، فهل 
يقبل سموه بوجود وزير يكذب 
حملاولة انقاذ نفسه؟ اال اذا كانت 
احلكومة شريكة للوزير اخلالد 
في هذا املوضوع، فعندها نحن 
امام وضع آخر، مؤكدا ان الدول 
الدميوقراطي���ة ال تقبل بوجود 

وزير يكذب حلماية نفسه.
واعتبر النائب خالد الطاحوس 
ان رد نائب رئيس مجلس الوزراء 

للشؤون القانونية ووزير العدل 
واالوقاف راشد احلماد على سؤال 
البراك املتعلق  النائب مس���لم 
باللوح���ات االعالنية، يثبت ان 
الكذب  الداخلية م���ارس  وزير 
والتدليس لتضليل اعضاء مجلس 
االمة خالل جلسة استجوابه التي 
ادعى فيه���ا ان قضية اللوحات 
االعالنية منظورة أمام النيابة.

وقال الطاحوس في تصريح 
صحافي ان »رد الوزير احلماد 
على سؤال البراك، اكد ان النائب 
الع���ام رد على رس���الة وزير 
الداخلية بتاريخ 2009/6/7 أي 
بعد اسبوع من تلقيه الرسالة 
وحتديدا قبل 16 يوما من جلسة 

االستجواب«.
واضاف الطاحوس ان »وزير 
الداخلي���ة ق���د م���ارس الكذب 
والتدليس لتضليل اعضاء مجلس 
االمة عندما ادعى خالل جلسة 
االستجواب ان قضية اللوحات 
النيابة  امام  االعالنية منظورة 
العامة، حلماية نفسه من طرح 
الثقة«. وقال الطاحوس: هل يقبل 
سمو رئيس مجلس الوزراء ان 
تدخل احلكومة جلسة افتتاح دور 
الثاني في 27 اجلاري  االنعقاد 
وبني صفوفها وزير كذب ودلس 

وضلل مجلس االمة؟

قد انكشفت.
وقال البراك: في 2009/6/23 
وأثناء جلسة مناقشة االستجواب، 
كان رد النيابة لدى وزير الداخلية 
وقبل 16 يوما من اجللسة، وبعد 
6 ايام م���ن الكتاب الذي عرض 

تاريخه فقط في اجللسة.
البراك: هل نحن  وتس���اءل 
امام حكومتني؟ مش���يرا الى ان 
القضية  اخلالد تذرع بإحال���ة 
الى القضاء ف���ي عدم رده على 
س���ؤالي، فيم���ا وزي���ر العدل 
املستشار راشد احلماد يجيب 
عن سؤالي دون حتفظ ووفقا ملا 
جاء في الدستور، خالفا للتضليل 
الذي مارسه اخلالد ليغطي على 
دوره وخطيئت���ه التي ارتكبها 
في مناقصة االعالنات بضربه 
4 قوانني تتعل���ق باملناقصات 

العامة.
البراك ايضا: كيف  وتساءل 
يقبل الن���واب الذين وقفوا مع 
وزي���ر الداخلي���ة بحجة احالة 
القضية ال���ى النيابة العامة ما 
العدل؟  كش���فه جواب وزي���ر 
خصوص���ا ان القضية لم تكن 
منظورة امام النيابة عندما كان 

املجلس يناقش االستجواب.
وق���ال: »ام���ام ه���ذا الكذب 
والتضليل الذي مارس���ه وزير 

طالب النائب مس���لم البراك 
س���مو رئيس احلكومة الشيخ 
ناصر احملمد بتحمل مسؤولياته 
جتاه ما أسماه »كذب وتضليل 
وزي���ر الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد« الذي مارسه على األعضاء 
خالل استجوابه في جلسة 23 
يونيو املاضي، قائ���ال: »اذا لم 
ميارس سموه دوره في محاسبة 

وزيره فنحن سنقوم بذلك«.
وذكر البراك في تصريح الى 
الصحافي���ني ان الوزير اخلالد 
رفض الرد على س���ؤال له في 
شأن الرسائل املتبادلة بينه وبني 
النائب العام بحجة ان القضية 
معروضة امام القضاء، في حني 
ارس���ل وزير العدل اجابة عن 
سؤاله مرفقا بها رد النائب العام 
الذي كش���ف التضليل والكذب 
الذي مارسه الوزير اخلالد على 

اعضاء املجلس.
واض���اف ان اخلالد عرض 
على النواب الكتاب الذي أرسله 
الى النائب العام حول مناقصة 
اإلعالن���ات االنتخابية لكنه لم 
يعرض مضمون الكتاب، واكتفى 
بعرض تاريخ ارسال الكتاب وهو 
2009/6/1 واكد لهم ان القضية 
معروضة ام���ام القضاء، اال ان 
احلقيقة التي أراد اخلالد اخفاءها 

مؤمن المصري
غرمت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار هاني احلمدان وأمانة 
سر سيد مهدي النائب د.وليد الطبطبائي وجريدة الوطن مبلغ 3000 دينار 
لكل منهما في الشكوى املقامة من وزارة اإلعالم على خلفية التصريحات 
املسيئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ووكيل وزارة 
الصحة السابق لإلساءة إلى موظفني عموميني واالزدراء بهم والتقليل 
من ش����أنهم. وعقب صدور احلكم، ص����رح الطبطبائي ل� »األنباء« بأنه 
سيس����تأنف احلكم ألنه واثق أنه لم يتعرض باإلساءة لشخص رئيس 
الوزراء، وإمنا هو نقد موضوعي لبعض األوضاع اخلاطئة باحلكومة وفي 
العالج باخلارج بوزارة الصحة حتديدا. من جهة أخرى، أخلت النيابة 
العامة أمس سبيل احملامي والكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم بال ضمان 
بعد التحقيق معه على خلفية الش����كوى املقدمة من قبل رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. يأتي ذلك في ظل بالغ تقدم به عماد السيف 
محامي الشيخ ناصر احملمد للنائب العام ضد الكاتب اجلاسم ورئيس 
حترير جريدة »عالم اليوم« عبداحلميد الدعاس، وذلك بتهمة التشهير 
والتجريح والتقول على سموه على خلفية مقال بعنوان »ممول الفتنة 

وتاجرها« نشرته الصحيفة يوم 16 أغسطس املاضي.

إخالء سبيل الجاسم بال ضمان


