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املتحدثون في الندوة  )تصوير جالل معوض(

من الحضور

اعتبر أن تمزيق الوحدة الوطنية أخطر من الغزو الصدامي

الخلفان: ال أسعى إلى التوزير
|   كتب فهد المياح   |

عبدالواحد  الدكتور  الثانية  ال��دائ��رة  مرشح  اعتبر 
الخلفان ان االمن االجتماعي اولوية في املرحلة املقبلة 
الوطنية ومظاهر شق  الوحدة  امل��ؤث��رات على  بسبب 
ال��ص��ف وت��ق��س��ي��م ال��ب��ل��د إل���ى ح��ض��ري وب����دوي وسني 
ان  ال��ى  مشيرا  وخ��ارج��ي��ة،  داخلية  ومناطق  وشيعي 
التفرقة والتقسيم الفئوي اخطر من الغزو الصدامي، 
الوطنية  ال��وح��دة  االب��ت��ع��اد ع��ن تمزيق  م��ؤك��دا اهمية 

والعمل على التالحم للمحافظة على البلد.
وقال الخلفان خالل ندوة »الى اين؟« اول من امس ان 
الكويتيني امام مرحلة مهمة يجب ان نعترف فيها ان 
مستقبلنا في خطر بسبب الوضع املتشنج في البلد 
ملقيا بمسؤولية التغيير على الناخبني فيجب النظر 
إلى وجوه برملان 2009 ألنه سيشكل مستقبل الكويت 
وان ننتبه بحذر ملن يهدد باستجواب رئيس الحكومة 
القادم حتى قبل معرفة من ه��و! وه��ؤالء يسعون اما 
لدغدغة الشارع او بالفعل يريدون استجوابات عبثية 

تعيدنا لوضع سيئ سيقضي على ديموقراطيتنا.
وكشف انه ال يفكر بقبول حقيبة وزارية ألنه يهدف 
ملصلحة املواطنني ويسعى لخدمتهم بالدرجة االولى 
ل��وج��ود االح����زاب خصوصا  ال��ك��وي��ت غير مهيأة  وان 
ف��ي ظ��ل ال��ت��ج��ارب ف��ي املنطقة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي توضح 
عدم فهم لطبيعة االحزاب وبرامجها، مبينا ان قانون 
االس���ت���ق���رار امل���ال���ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ث��ال��ب ي��ج��ب اع���ادة 

النظر فيها.
وبني الخلفان خالل ندوته التي حملت عنوان (إلى 
متى؟) ان الظروف السياسية التي يمر بها البلد خالل 
السنوات املاضية زرعت هذه الحالة من االحباط بسبب 
خوفنا على املستقبل فنحن نخشى على وطننا وقد 
اب��ان مرحلة الحتالل  جربنا هذا الخوف على الوطن 
ف��ي 1990 ول��ه��ذا فنحن نعلم م��دى قيمة ه��ذه االرض 
اليوم يستحق منا التساؤل حول  وما تمثله، فالبلد 
الكويت  ف��ي  ال��ت��أزي��م السياسي  سبب اس��ت��م��رار ح��ال��ة 
الذي بدأ ولم ولن ينتهي فخلق 5 حكومات في ثالث 
سنوات وصراخا وانحدارا في الطرح وتوقف املشاريع 
التنموية بالبلد فآخر مشاريعنا كانت قبل 15 عاما 
والكثير من العالمات املؤملة لتشكل حالة من الفوضى 
السياسية ف��ي ال��ك��وي��ت، ف��ك��ل امل��ش��اك��ل ل��ه��ا ح��ل ولكن 
امل��ط��ل��وب اي��ج��اد ح��ل��ول ومعالجة ه��ذه امل��ش��اك��ل وهي 
ام��ان��ة ي��ج��ب ان يعيها ال��ن��اخ��ب��ون وامل��رش��ح��ون خ��الل 

املرحلة املقبلة فاالرادة الصادقة هي الحل للتغيير.
وتطرق الخلفان إلى عجز الحكومة عن تقديم خطة 
مرسومة واضحة املعالم وغياب التجانس الحكومي 
ي��ق��ع ع��ل��ى مجلس  ف��ال��ل��وم ال  اك���ف���اء  ف��اع��ل��ني  او وزراء 
االمة فقط في ما يحدث بالبلد فالحكومة لها نصيب 
القضايا الحيوية  ف��ي ظ��ل  ال��ل��وم خصوصا  م��ن  كبير 
املهمة املهملة في البلد في الرعاية الصحية املتهالكة 
والقضية التعليمية ومشكلة االسكان االزلية ومشكلة 
ال��ت��وظ��ي��ف وت���خ���وي���ف ال���ش���ب���اب م���ن ال���ل���ج���وء ل��ل��ق��ط��اع 
امل��ب��ررة في  الخاص حيث سببت ح��االت الفصل غير 
اعادة الشباب إلى القطاع الحكومي وبالتالي البطالة 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��رن��ا وان��ت��ظ��ار ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��خ��م��س س��ن��وات 
الكويتي، مشيرا  لتحصل على وظيفة وكذلك الشاب 
ال��ت��ي تنعكس على حياتنا ككل  إل��ى االزم���ة امل��روري��ة 
بسبب االزدحام املروري الذي يكلف التأخير الذي له 
االزلية  االزم���ات  دوام��ة  لتكون ضمن  اقتصادية  كلفة 

في البلد.
وت��ط��رق إل���ى مشكلة ف��ئ��ة »ال���ب���دون« ال��ذي��ن ال ت��زال 
اي دور ملعالجة هذا  معاناتهم مستمرة دون وج��ود 
امللف املتورم وتكبر القضية ككرة الثلج وحال هؤالء 
يتناسون  ملرشحني  بشعارات  مرهونة  املستضعفني 
ما نادوا به فور وصولهم، فالنائب الصادق بات عملة 
نادرة فمن يصل ال يفكر بهموم الوطن وآمال الشارع 
وت����ب����دأ امل���ك���اس���ب ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل����س����اوم����ات ووض����ع 

االجندات الخاصة فوق اولويات املواطن والوطن.
ول��ف��ت إل��ى ان امل��واط��ن اص��ي��ب ب��االح��ب��اط ألن��ه يرى 
للغاية، فثقافة  قليل  البلد عدد  ان من يتبنى قضايا 
ال��ت��ه��وي��ل وال���ض���رب ت��ح��ت ال���ح���زام ل��ن ت��ن��ف��ع وال��ش��ع��ب 
الكويتي يدرك خطورة االوضاع وان مستقبل االجيال 

هي امانة وان هؤالء مكشوفون للشارع الكويتي.
واس��ت��ع��رض ال��خ��ل��ف��ان م���دى االه��م��ال ال���ذي تعيشه 
منطقتا الدوحة والصليبخات على الرغم من الرقعة 
ال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة وال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة م��م��ا خلق 
اخطاء بسبب غياب مرافق ومراكز صحية وتعليمية 
امل��ن��اط��ق، مناشدا  وخ��دم��ي��ة تحقق ط��م��وح��ات س��ك��ان 
في  ف��رع  فتح  االجتماعية  للتأمينات  العامة  الهيئة 
هذه املنطقة على دوامني ليحقق طموحات املواطنني 
في هذه املنطقة الجغرافية تقليال للزحمة ومن اجل 
راحة املواطنني كاشفا انه يرى قضية اسقاط القروض 
البلد  م���راع���اة مصلحة  م��ع  امل���واط���ن  ت��ح��ق��ق مصلحة 

يؤيد  فهو  ولهذا  املركبة  الفوائد  في  تكمن  فاملشكلة 
وجدت  ألنها  البنوك  قبل  من  املركبة  الفوائد  اسقاط 

في غياب من البنك املركزي.
ال��دك��ت��ور خالد  السياسي  الناشط  أك��د  م��ن جانبه، 
الفضل ان العرس الديموقراطي ينبغي ان تتحدث فيه 
البلد  التي تسود  والقلق  والتوتر  االحباط  عن حالة 
والكويتيني وكأن البهجة قد سرقت من اهل الكويت 
الطائفية  نحو  ميال  اك��ث��ر  ليصبح  ال��ط��رح  واخ��ت��الف 
والعرقية والقبلية والعنصرية ولهذا نرى ان املجتمع 

الكويتي بات ينشق إلى فرق عند اي قضية.
ان نسميه  ال��س��اب��ق ال يمكن  امل��ج��ل��س  ان  واض����اف: 
م��ج��ل��س��ا ت��أزي��م��ي��ا ب���ل ك����ان ه��ن��اك اع���ض���اء ت��أزي��م��ي��ون 
ول���ه���ذا ن����رى ان ه���ن���اك اع���ض���اء رك������زوا ع��ل��ى ال��ج��ان��ب 
ال���رق���اب���ي واه���م���ل���وا ال��ج��ان��ب ال��ت��ش��ري��ع��ي ح��ت��ى ب��ات��ت 
التجربة الديموقراطية الكويتية في خطر ولهذا كان 
سمو االم��ي��ر ي��ن��ادي بتخفيف ح��دة التوتر وال��ص��راخ 
وح���ال���ة ال���ت���أزي���م م��س��ت��م��رة م��ن��ت��ق��دا ك����الم وش���ع���ارات 
بعض امل��رش��ح��ني ال��ذي��ن يصبحون ن��واب��ا وي��راه��ن��ون 
ع��ل��ى ق��ص��ر ذاك������رة ال���ن���اخ���ب ف��ي��ت��ن��اس��ون م���ا ط��رح��وه 
ح����ول ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ك���ان���وا ي���دغ���دغ���ون ب��ه��ا م��ش��اع��ر 
ن��ري��ده��ا في  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ني وه���ؤالء ليسوا النوعية 
امل��ج��ل��س امل��ق��ب��ل خ��ص��وص��ا ان ال��ك��وي��ت ام���ام منعطف 
باتت  الديموقراطية  ان  يقولون  فالكويتيون  خطير، 
ولهذا يجب حسن  التنمية  تعطيل  فيها  يتم  وسيلة 

االختيار.
ورك����ز ال��ف��ض��ل��ي ع��ل��ى اس���س االخ��ت��ي��ار ف��ق��ال: يجب 
ال��واض��ح��ة للعمل  ال��ك��ف��اءة وال��رؤي��ة والثقافة  اخ��ت��ي��ار 
التعليمية هو  ال��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ف��ال��ت��رك��ي��ز  وال��ت��ط��وي��ر، 
اساس عمل من يريد تمثيل االمة فامللف التعليمي به 
الكثير من القضايا، فيجب اختيار اصحاب الكفاءات 
فعلى سبيل املثال ان االنتخابات الفرعية باتت تخرج 
القبيلة  الكبير من االص���وات داخ��ل  النصيب  صاحب 
على حساب الكفاءة وكذلك نريد من يسعى للتوفيق 
والتنفيذية  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال��س��ل��ط��ت��ني  ب��ني  وال��ت��ن��س��ي��ق 
فعضو البرملان ال يجب ان يصارخ ويهاجم الحكومة 
ف��امل��ط��ل��وب ه��دن��ة ي��ت��م ف��ي��ه��ا اع���ط���اء ال��ح��ك��وم��ة ف��رص��ة 
للعمل واب����داء م��ا لديها م��ن م��ش��اري��ع وب��رام��ج ولهذا 
ن���ري���د اع���ض���اء ف���ي ه����ذه امل���رح���ل���ة امل��ف��ص��ل��ي��ة ي��ع��رف��ون 
نوابا  ن��ري��د  ول��ه��ذا  الديموقراطية  التجربة  مستقبل 

يملكون الكفاءة والتواصل واالتصال.

• برملان 2009 
سيشكل مستقبل الكويت

• »تفنيش« العمالة
من الخاص جعل الشباب 

يحصرون تفكيرهم
في »الحكومي«

• الفضلي: تجربة
الديموقراطية الكويتية 

في خطر

• مطلوب هدنة تعطى
فيها الحكومة

فرصة إلنجاز املشاريع

أكد أن احتجاز بعض املرشحني جعل منهم أبطاال

درجت ضمن وفد برملاني
ُ
السلطان: لو أ

فيه امرأة ... فلن أسافر  معه

| كتب حازم الصالح |

ف���ي ت��أك��ي��د واض�����ح ل��رف��ض��ه دخ���ول 
امل�����رأة ال���ب���رمل���ان ع��ق��د ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق 
مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان 
ال�����ع�����زم ع���ل���ى رف������ض ال���س���ف���ر م�����ع وف���د 
اذا ضم  اي مهمة رسمية  في  برملاني 

امرأة.
ج���اء ذل���ك ف��ي ال���ن���دوة ال��ت��ي عقدها 
ال����ن����اش����ط ال���س���ي���اس���ي واالق����ت����ص����ادي 
عبدالله نجيب املال في ديوانه اول من 

امس.
وأكد السلطان ان حركة االحتجازات 
ال���ت���ي ت���ع���رض ل���ه���ا ب���ع���ض امل��رش��ح��ني 
ج��ع��ل��ت م��ن��ه��م اب����ط����اال ام������ام ق��ب��ائ��ل��ه��م 
ودوائ���ره���م االن��ت��خ��اب��ي��ة، الف��ت��ا إل���ى ان 
م��رش��ح��ا ف���ي ال����دائ����رة ال��خ��ام��س��ة قبل 
اح��ت��ج��ازه ك���ان ت��رت��ي��ب��ه ف��ي ال��ف��رع��ي��ات 
رق����م 13 ول��ك��ن ب��ع��د اح���ت���ج���ازه اص��ب��ح 
ف��ي ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ان��ي ف��ي دع���م قبيلته 

للمرشحني.
وق���ال ال��س��ل��ط��ان ان���ه »ف���ي ح���ال ف��وز 
املرأة في االنتخابات البرملانية املقبلة 

وف��ي ح��ال وصوله كذلك ف��اذا اقتضت 
ال�������ض�������رورة وك�����ل�����ف ب���م���ه���م���ة رس���م���ي���ة 
خ��ارج البلد ووج��دت من ضمن الوفد 
البرملاني امرأة فإنه سيرفض السفر«.

واض����اف ال��س��ل��ط��ان ب���أن »م��وض��وع 
مصروفات ديوان رئيس الوزراء يجب 
التأني فيه اوال حتى ال نتهم اآلخرين 
ج���زاف���ا«، الف��ت��ا إل���ى ان »ه��ن��اك الكثير 
م��ن االت��ه��ام��ات ال��ت��ي ت��ع��رض لها عدد 
م��ن الشخصيات وف��ي نهاية االم��ر لم 
ي��دان��وا ب��أي شكل م��ن االش��ك��ال«، وفي 
رده على س���ؤال ح��ول اث��م م��ن يصوت 
ل���ل���م���رأة ال���ك���وي���ت���ي���ة ف����ي االن���ت���خ���اب���ات 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، اك����د ال��س��ل��ط��ان ان 
»ال��ب��ي��ان ال���ذي خ���رج وت��ح��دث ع��ن ذل��ك 
السلفية وليس  ال��ح��رك��ة  قبل  م��ن  ك��ان 
لهذا  وبالنسبة  السلفي،  التجمع  م��ن 
امل����وض����وع ف��ي��ج��ب ال����ع����ودة ف��ي��ه أله��ل 

الفتوى«.
وع��اد السلطان م��ج��ددا ف��ي حديثه 
عن مصروفات ديوان املحاسبة قائال 
ال��ش��ب��ه��ات دون ادل����ة ق��وي��ة  ان »اث������ارة 
ودامغة تؤدي إلى حالة من الفوضى«، 

إل��ى ان »امل��رش��ح عليه ان يلتزم  الف��ت��ا 
ي��ت��ج��ه نحو  ال��ش��رع��ي��ة وان  ب���امل���ب���ادئ 

الحوار العقالني«.
ام���ا م��رش��ح ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة خ��ال��د 
»ك��ان يتمنى بأن  إن��ه  املضاحكة فقال 
يقر ق��ان��ون االس��ت��ق��رار امل��ال��ي قبل حل 
الحكومة  تتهم  ال  االم��ة حتى  مجلس 
ب���س���وء ال���ن���ي���ة«، م��ش��ي��را إل����ى ان »ه���ذا 
ال�����ق�����ان�����ون ب�����االم�����ك�����ان اج�����������راء ب��ع��ض 
ال���ت���ع���دي���الت ع��ل��ي��ه ف����ي م��ج��ل��س االم����ة 
املقبل«، موضحا بأنه »اليوجد قانون 

جيد بنسبة مئة في املئة«.
عبدالله  الثانية  الدائرة  مرشح  اما 
األح���م���د ف���ق���ال إن »ق���ان���ون االس��ت��ق��رار 
املالي ال تنطبق عليه صفة الضرورة 
التي  العاملية  امل��ال��ي��ة  ن��ظ��را الن االزم���ة 
بدأت  االقتصاد  اداء  على  أث��رت سلبا 
م��ن��ذ س��ت��ة أش��ه��ر ع��ل��ى االق�����ل«، مشيرا 
إل�����ى ان�����ه »م�����ا دام ه���ن���اك ازم������ة م��ال��ي��ة 
عاملية لها تداعيات سلبية على واقع 
البلد كان يفترض ان تتم الحلول من 
قبل السلطتني التنفيذية والتشريعية 

النتشال البلد من هذه االزمة«.

)تصوير طارق عز الدين( جانب من الحضور   السلطان واملضاحكة واألحمد واملال

• الكثيرون وجهت لهم اتهامات
ولم يدانوا فيجب التأني في موضوع 

مصروفات رئيس الوزراء

• املضاحكة: كنا نتمنى إقرار »االستقرار«
قبل الحل حتى ال تتهم الحكومة

بسوء النية

• األحمد: األزمة املالية منذ 6 أشهر
وقانون االستقرار ال تنطبق عليه 

الضرورة

أعرب عن أسفه من األصوات الداعية إلى بث اإلحباط وعدم التصويت

البراك أكد دور املرأة في انتخابات 16 مايو:
إذا سمعنت أن صوت مسلم انخفض فاعلمن أنني قبضت من الحكومة

| كتبت فوز الظاهر |

أك������د م����رش����ح ال������دائ������رة ال���راب���ع���ة 
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق مسلم ال��ب��راك دور 
املرأة في االنتخابات املقبلة وشدد 
ف��ي ن��دوت��ه النسائية أول م��ن أمس 

على معالجة مشاكلها.
وأع����������رب ال������ب������راك ع�����ن س���ع���ادت���ه 
ل��ح��ض��ور ال���ن���س���اء ال���الت���ي ح��رص��ن 
ع��ل��ى ال��ح��ض��ور وم���م���ارس���ة حقهن 
إلى  القلب  من  السياسي »وحديث 

القلب بني املرشح والناخبني«.
وأش�������ار ف����ي ب����داي����ة ح�������واره إل���ى 
م��ن خالله  »ال���ذي  أهمية االستماع 
ن��خ��ل��ق ح�������وارا ج���ي���دا وم�����ن خ��الل��ه 
نصنع ع��ه��دا ووع�����دا«، وأش����ار إل��ى 
امل����ج����ل����س ال����س����اب����ق امل����ن����ح����ل ال�����ذي 
ل����م ي���ت���ج���اوز ع����م����ره ع����ش����رة أش��ه��ر 
ف���ي ع��م��ل غ��ي��ر م��س��ب��وق ف���ي ت��اري��خ 
ال���ك���وي���ت ال���س���ي���اس���ي«، وأع������رب عن 
أس����ف����ه ال����ش����دي����د م�����ن ال���س���ل���ط���ة أو 
الحكومة التي بدأ صدرها يضيق 

من الديموقراطية.
وأشار إلى خطورة املوقف وانه 
من املهم معرفة أين يقع الخلل في 

قضية التنمية في الكويت.
الفعلي  األم���ة  دور مجلس  وع��ن 
ودور الحكومة قال »نحن نتحدث 
ع����ن ت��ن��م��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات��ه��ا 
ال���ص���ح���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة 
وال����ب����دون  امل��������رأة  ودور  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
وال����ب����ط����ال����ة وأب������ن������اء ال���ك���وي���ت���ي���ات، 
وأوض������ح ان ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه 
الحكومة  ف��ي��ه  ق��د فشلت  ال��ق��ض��اي��ا 

فشال ذريعا«.
وأوض����ح ال���ب���راك ان���ه ف��ي حديثه 
امل��ب��اش��ر م���ن ال��ق��ل��ب إل���ى ال��ق��ل��ب مع 
ي��ب��رر موقفا  أن  ي��ري��د  ن��اخ��ب��ات��ه ال 
م���ع���ي���ن���ا مل����ج����ل����س األم����������ة ل����ك����ن م��ن 
الضروري معرفة ان بعض القنوات 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ب��ع ال��ح��ك��وم��ة 
االحباط  تريد خلق  مباشر  بشكل 
في نفوس املواطنني، وهذه القنوات 
ت��ري��د س��رق��ة ال��ح��ل��م وم���ن ح��ق��ن��ا أن 
نحلم بواقع جديد للكويت في كل 

القطاعات.
وأض������اف »ف����ي ن��ه��اي��ة األم�����ر أي 
م��ص��ل��ح��ة ت��ن��ف��ذ ل��ي��س ل��ل��م��رأة فقط 
بل ألبنائها ولكل طرف في األسرة 
امل����رأة ت��م��ث��ل��ه«، وح��ف��ز ال��ن��س��اء على 
ال���وق���وف ك��ن��اخ��ب��ات ف��ي ي���وم 5/16 
ب��أن تقف امل���رأة أم��ام ثالثة وتنوب 
عن ثالثة ستقف املرأة امام القاضي 
وأمام الضمير وأمام الله سبحانه 
وت��ع��ال��ى وس��ت��ن��وب امل�����رأة ف���ي ذل��ك 
اليوم عن نفسها وعن األطفال وعن 

الكويت«.

وأش���ار ال��ب��راك ق��در مكتوب على 
املرأة اختيارها للمرشح األفضل.

وق�����ال ال����ب����راك ان م���ن ح���ق امل����رأة 
محاسبة النائب ومحاورته.

وذكر البراك ان املرأة وضميرها 
الحي ستدافع عن الكويت.

وت�����أس�����ف ال������ب������راك ع����ل����ى ب��ع��ض 
ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��اول 
خلق االح��ب��اط ف��ي ن��ف��وس الشباب 
ال���ك���وي���ت���ي »ي��ق��ن��ع��ون��ك��ن ب���ال���ع���دول 
ع������ن ال����ت����ص����وي����ت وع���������دم ال�����ذه�����اب 
ل���الن���ت���خ���اب���ات«، وب�����أق�����وال ت��ه��دف 
إل���������ى اح�������ب�������اط ال�����ب�����ي�����ت ال����ك����وي����ت����ي 
الظ����ه����ار ان م��ج��ل��س األم������ة ان��ت��ه��ى 

باالستجوابات.
ي��ح��ط��م��وا  أن  »ي������ري������دون  وق�������ال 
أح��الم��ك��ن«، وأك���د ان م��ن ح��ق امل��رأة 

أن ت���س���أل أي����ن ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ص��ح��ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م ال���ج���ي���د وأي��������ن ال��ب��ن��ي��ة 
التحتية، وأين حل مشاكل االسكان 
الشباب  ان  على  وأس��ف  والبطالة، 
ي���ج���ل���س ف�����ي ب����ي����ت أه����ل����ه س����ن����وات 
عديدة بعد انتهائه من الدراسة ال 
تيأس  واألم  يتوظف  أن  يستطيع 
م����ن رؤي������ة اب���ن���ه���ا ي���ائ���س���ا وخ��ائ��ف��ة 
ان ي���ن���ح���رف الن�����ه غ���ي���ر ق������ادر ع��ل��ى 
م��ج��اب��ه��ة م��ط��ال��ب ال��ح��ي��اة وال����زواج 

وتكوين أسرة.
وأض��������������اف ان���������ه »ب�����ف�����ض�����ل ال����ل����ه 
يوم  في  لم يسع  سبحانه وتعالى 
م���ن األي������ام إل����ى ب���ن���اء أرص���دت���ه في 
ال��ب��ن��ك ول����م ي���ح���رص ع��ل��ى ال��ب��ح��ث 
وراء أي مناقصة أو وراء القروض 

ألني لم أقبض من أي أحد«.

وأوضح انه اذا سمعنت ان صوت 
م��س��ل��م ال����ب����راك ان��خ��ف��ض »ف��اع��ل��م��ن 
انني قبضت من الحكومة وتسلمت 
األم�����������وال«، ووج������ه ال�����ب�����راك رس���ال���ة 
الجهراء  م��ن  م��ن دون ضعف  بقوة 
إل�����ى ال���ح���ك���وم���ة وإل������ى امل��ت��ح��ال��ف��ني 
م��ع��ه��ا ان��ن��ا »ل����ن ن��س��م��ح ل��ه��م ب���إذن 
وصرح  احالمنا«،  يسرقوا  أن  الله 
ان »أح����الم����ن����ا ه����ي ب����ن����اء ال���ك���وي���ت 
وم���س���ت���ق���ب���ل���ن���ا وامل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع��ل��ى 
كرامتنا التي حفظها لنا الدستور 
الكويتي«، وشدد على انه سيكون 
حجر عثرة أمام رغبة كل من يهدم 
الكويتي  الشعب  إذالل  أو  أحالمنا 
وهذه قضية سأتبناها، ورد قائال 
نكون  ب��أن  الحق  أعطانا  الدستور 
ش���رك���اء ول��س��ن��ا اج������راء ع��ن��د أح���د، 
واملواطنة  املواطن  من  يريدون  وال 
دقة  أو  يعوا ويفهموا حقوقهم  أن 

التفاصيل.
وأوضح البراك ان تعطيل عجلة 
ألن  حياتنا  تعطيل  هدفه  التعليم 
تنمية  س��ت��ك��ون  التعليم  خ���الل  م��ن 
ت��ك��ون هناك  ل��ن  وم��ن دون التعليم 
ال��ب��راك  وخ��اط��ب  للتنمية،  آل��ي��ة  أي 
امل��ع��ل��م��ات وأش����اد ب���دوره���ن وأن��ه��ن 
ي��ع��رف��ن ان����ه ال ت���وج���د ت��ن��م��ي��ة دون 

تعليم.
وق������ال أي�����ض�����ااذا ل����م ت���ك���ن ه��ن��اك 
ص��ح��ة ج��ي��دة ف��ل��ن ن��ت��م��ت��ع بتنمية 
لعقل  محتاج  التعليم  الن  التعليم 
ب��ع��ض  ان  وأردف  ون�����ي�����ر،  س���ل���ي���م 
األم��ه��ات يتمنني أال يمرضن حتى 
ال ي���ذه���ن مل��س��ت��ش��ف��ي��ات ح��ك��وم��ي��ة 

للعجز والنقص داخلها.

وأوض��ح ال��ب��راك ان ل��دى الكويت 
ث������روة ه���ائ���ل���ة وع������دد س���ك���ان ق��ل��ي��ال 
التدبير  قلة  م��ع  صغيرة  ومساحة 
م���ن ال��ح��ك��وم��ة ال���ت���ي أوق��ع��ت��ن��ا بما 
نحن فيه، فلماذا لم تسع الحكومة 
الس���ت���غ���الل ه�����ذه ال�����ث�����روة ال��ه��ائ��ل��ة 
ملساعدة الكويتيني، لبناء جامعات 

ومستشفيات؟
وأوض���ح ال��ب��راك ان بعض اآلب��اء 
أخ������ذوا ق���روض���ا ل��ت��ع��ل��ي��م اب��ن��ائ��ه��م 
خ����������ارج ال�����ك�����وي�����ت الن��������ه ال ت���وج���د 
ج���ام���ع���ات ت��ح��ق��ق ط���م���وح األب���ن���اء، 
ال���ب���دون التي  واي��ض��ا م��ع��ان��اة األم 
أبناؤها كويتيون، بحيث ان ذهب 
إلى كلية الشرطة للتسجيل رفضوا 
طلبه وقالوا له أمك بدون، كذلك اذا 
ذهب للجيش قالوا ان خالك عليه 
قيد أمني واذا ذهب للمطافئ ردوه 
واذا ح��اول أن ي��درس في الجامعة 
ذه���ب  وإذا  ق��ل��ي��ل��ة  ن��س��ب��ت��ه  ق����ال����وا 
ل��ل��ح��رس ال��وط��ن��ي ق���ال���وا ل���ه ال��ع��دد 
ال��ول��د  ج��ل��وس  والنتيجة  م��ح��دود، 
ف���ي ال��ب��ي��ت وق����د ي���ك���ون ف���ي ال��ب��ي��ت 
أكثر من ابن واألب من ذوي الدخل 

املحدود.
وأوض��ح ان ام��وال الدولة ذهبت 
امل����س����ؤول����ني  وان  م�����ن�����ث�����ورا  ه�����ب�����اء 
لديهم  ليس  واملتنفذين  والحيتان 
أي هم في تنمية الكويت بل ارضاء 
النواب فقط في مناقصة أو قرض 
ذي ف��وائ��د أو دع��م م��ن تاجر أو اذا 
ض��اق��ت ع��ل��ي��ه��م ال��س��ب��ل وت���م اغ���الق 
الشيكات  باعطاء  يقومون  ال��ط��رق 
أل��ف دي��ن��ار،  امل���دون بها 400 و500 
وي���ع���ت���ق���دون ان����ه����م ي���ل���ع���ب���ون دون 

شعب ال يعرف أن يحاسب.
ون��اش��د ال��ب��راك ال��ن��اخ��ب��ات بعدم 
ت��س��ل��ي��م ال���ك���وي���ت أو ب��ي��ع��ه��ا ل��ك��ب��ار 
امل��ت��ن��ف��ذي��ن أو ال��س��ل��ط��ة أو ألط���راف 
حكومية ت��خ��اذل��ت، وك���رر ق��ول��ه ان 
ق��در لهن أن يصنعن  اليوم  النساء 

ويغيرن هذا الواقع.
وشدد على الحرص على اموال 
ال����دول����ة وان ي���ذه���ب ه����ذا امل�����ال في 
الطريق الصحيح، وتطرق ملساكن 
»ال��ش��ع��ب��ي��ات« وق�����ال أذل�����وا ال��ن��اس 
بها وعلينا ايجاد حلول لكثير من 

املتضررين.
وت����ط����رق ال����ب����راك اي���ض���ا مل��ش��ك��ل��ة 
وان  للمدنيني  واالح��ض��ار  الضبط 
النساء يقبض عليهن في الشوارع 
امل��رأة  ألن  وأطفالهن  انزالهن  ويتم 
عليها الف دينار دين، وتطرح في 
السجن وال حتى أهلها يستطيعون 
اي��ض��ا مطلوبون،  اخ��راج��ه��ا الن��ه��م 
وال��ح��ك��وم��ة م��ت��ق��اع��س��ة وم��ت��خ��اذل��ة 

وعاجزة ان تجد حلوال

مسلم البراك متحدثا

• لن نسمح للحكومة واملتحالفني معها
أن يسرقوا أحالمنا

• عرقلة عجلة التعليم هدفها تعطيل
حياتنا فال تنمية دونه

• الحيتان املتنفذون ال هّم لهم
في التنمية وأموال الدولة

تذهب هباء منثورا
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