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10 نواب قرروا استجواب وزير اإلعالم بعد جلسة القروض مباشرة
عقدوا اجتماعهم في مكتب د.الحربش أمس

مسلم البراك اثناء خروجه من مكتب د. احلربش ... وهايف عقب االجتماع ... ود. احلربش يتحدث في هاتفه النقال  النائبان الصيفي والعدوة حلظة خروجهما من االجتماع

اجتمع عشرة نواب في مكتب النائب د.جمعان احلربش للتباحث 
حول آخر املستجدات في ملف الوحدة الوطنية وجتاوزات وزارة 
اإلعالم حول القنوات التي تبث الفرقة بني طوائف املجتمع وقرروا 
استجواب وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل بعد جلسة القروض 
املزمع عقدها في اخلامس من يناير والنواب هم: د.جمعان احلربش 
والصيفي مبارك الصيفي ود.محمد احلويلة ومسلم البراك ود.وليد 
الطبطبائي وخالد العدوة ومحمد هايف وس���عدون حماد وخالد 
الطاح���وس اذا لم يتخذ اجراءاته إلغالق القنوات املس���يئة الى 

الوحدة الوطنية.
وشدد النائب مس���لم البراك على ان استجواب وزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل اصبح مستحقا، مؤكدا »اننا ملتزمون مبا 

ورد في بيان جلنة االنقاذ الوطني«.
وقال البراك عقب االجتماع الذي جمع تسعة نواب في مكتب 
النائب د.جمعان احلربش امس انه سيتم عقد اجتماع موسع يضم 
النواب الذين حضروا اجتماع »العقيلة« وس���يتم حتديد موعده 
ومكانه خالل يومني ملتابعة آليات استجواب وزير االعالم، مشيرا 
الى ان هناك 3 مواد في القانون متكن الوزير من سحب ترخيص 

قناة سكوب، ولكن الوزير يحاول تصوير نفسه كأنه ال يفهم.
واكد: اننا ال نطالب باتخاذ اي اجراء خارج اطار القانون، لكن 
نحن امام وزراء يسكرون أعينهم امام القانون، متسائال عن كيفية 
ان متنح وزارة االعالم مواد ارشيفية لقناة »السور« التي تقول 

الوزارة عنها انها غير مرخصة.
وش���دد البراك على ان وزير االعالم أصب���ح غير صالح ألن 
يتولى العم���ل الوزاري »وهو ما اوصل البل���د الى ما نحن فيه 
اآلن مب���ا وقع فيه من مغالطات وتناقضات، الس���يما وقد أغلق 
قناة السور بعد ساعة واحدة من تصريح له اكد فيه عدم سلطة 

الوزارة على القناة«.
اكد النائب خالد العدوة ان استجواب وزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل مس���تحق، وهذا اخليار مفتوح وحتمي، مشيرا الى ان 
هناك خطوات يدف���ع النواب في اجتاهها، ومنها »توجيه ضربة 
قاصمة لالعالم الفاس���د بقوة القانون ووفق االطار الدستوري 

والقانوني«.
ورأى ان وزي���ر االع���الم قادر على االجت���اه إلصالح الوضع 
االعالمي الذي جعلنا فرجة اليوم لكثير من الدول بس���بب روح 
االعالم الفاس���د الذي تطاول على نسيج املجتمع وهدم الوحدة 

الوطنية وأشعل النار في جنباتها.
وقال: بإمكان احلكوم���ة التحرك دون ضغط برملاني إلصالح 
هذا الوض���ع، مؤكدا ان وزير االعالم ق���ادر وبقوة القانون على 
ايقاف قناتي الس���ور وسكوب وغيرهما من القنوات التي تنحى 

منحاهما.
ودعا العدوة وزير االعالم الى حتمل مس���ؤولياته، وأال يظهر 
ضعفا وال يسوق االعذار التي ال قيمة لها، مؤكدا االلتزام بتفعيل 
االدوات الدس���تورية ما لم يقم العب���داهلل باتخاذ خطوات لردع 

االعالم الفاسد وجتفيف منابعه.
وكش���ف عن ان معلومات بلغته بوجود حتذيرات من داخل 
وزارة االع���الم مت تنبيه العبداهلل اليها مفادها ان قناة الس���ور 
تهدم الوحدة الوطنية ويجب ايقافها، ومع ذلك لم ينهض بدوره 

ومازال متقاعسا.
واكد النائب د.وليد الطبطبائي ان استجواب وزير االعالم مستحق 
وحتمي ما لم يتخذ اجراءاته بإغالق القنوات التي اساءت للوحدة 
الوطنية، مشيرا الى ان اعضاء جلنة االنقاذ ملتزمون مباجاء في 
بيان العقيلة مبا فيه مس���اءلة سمو رئيس مجلس الوزراء وهم 
في انتظار اخلطوات التي ستتخذها احلكومة لالعالن عن موقفهم 

منها بعد جلسة اسقاط فوائد مديونيات املواطنني.
وقال الطبطبائي في تصري���ح صحافي عقب اجتماع اعضاء 

الليلة سيحضره النواب سعدون حماد وخالد الطاحوس ومحمد 
احلويلة للوقوف على االجراءات التي سننفذها إما اغالق املصانع 
او املساءلة السياس����ية لرئيس الوزراء مثل ما وعدنا أهالي أم 

الهيمان.
وقال حماد: لن نزج باالستجوابات دفعة واحدة مثلما أخطأنا 

بالسابق وامنا سيكون استجواب وزير اإلعالم له األولوية.
من جهته، أعرب النائب د.حسن جوهر عن ثقته في ان يسهم 
تدخل صاحب الس���مو األمير في انهاء مشكلة قروض املواطنني، 
مؤكدا في الوق���ت ذاته ان احلكومة تتحمل املس���ؤولية عن اي 
تأزمي يحدث في حال رفضها قانون شراء املديونيات الذي اقرته 

اللجنة املالية.
وقال جوهر ان ما حصل في اجللسة املاراثونية ملناقشة قضية 
القروض حمل رسالة تعبر عن نبض الشارع الكويتي بكل فئاته، 
مش���ددا على ان املفترض ان حتترم احلكومة االغلبية الساحقة 
التي ايدت مقترح اللجنة املالية لشراء املديونيات والذين قارب 
عددهم ال� 40 نائبا وان تتعامل مع األغلبية البرملانية مبسطرة 

واحدة.
وأوضح ان األغلبية البرملانية ال تكون فقط حكيمة في حالة 
تصديها لالس���تجوابات والوقوف مع احلكوم���ة وامنا هي ذات 
األغلبية البرملانية التي تهتم بهم���وم الناس وقضايا املواطنني 
وخصوصا ملف الق���روض الذي مرت عليه س���نوات وتتحمل 
احلكومة عنه اجلزء األكبر من املس���ؤولية بسبب تقاعسها في 
تطبيق القوانني عل���ى البنوك احمللية التي اوصلت املواطن الى 

مرحلة الغرق في القروض.
وبني ان هناك نقطة لم يشر اليها النواب خالل اجللسة وهي ان 
احلكومة اتبعت سياسة نقدية خاطئة بربطها الدينار بالدوالر في 
الوقت الذي كان الدوالر يعاني االنهيار مما ادى الى خلق مشكلة 
الفوائد التراكمية، معتبرا ان الفوائد التراكمية هي القش���ة التي 

قصمت ظهر البعير في قضية القروض.
وأف���اد بان احلكومة لم يكن لديها اي ن���وع من التجاوب مع 
القضية ولم تأت اال بصندوق املعسرين »الفاشل« واليوم االعضاء 
صوتوا على قانون ش���راء املديونيات ف���ي املداولة األولى بينما 
احلكومة مارست ضغطا كبيرا داخل القاعة في الساعات االخيرة 
ملنع التصويت على املداولة الثانية بحجة تقدمي بعض االقتراحات 
ومراجعة القان���ون والوصول الى ارتباط م���ع النواب، متمنيا 
من احلكوم���ة ان تكون صادقة بوعودها مع النواب وان حتضر 
اجتماعات اللجنة املالية وتدرس القانون بش���كل جيد وان تأتي 

بروح تعاونية إلقرار القانون كما يريده املجلس.
وحّمل احلكومة مسؤولية أي تأزمي ينشأ في حال رفضها القانون 

نظرا لردود األفعال النيابية التي قد تترتب على هذا املوقف.
وبس���ؤاله عن امكانية تراجع احلكومة ع���ن موقفها نتيجة 
تدخل القيادة السياسية في معاجلة هذه القضية قال د.جوهر ان 
مجموعة كبيرة من اعضاء مجلس األمة ميثلون مختلف التوجهات 
قابلوا صاحب السمو األمير وعرضوا عليه آراءهم وسموه وعد 
ب���أن ميعن النظر في القانون في حال اقراره وبالتالي فإن ثقتنا 

كبيرة بصاحب السمو األمير.
من جانبه أكد مراقب مجلس االمة د.محمد احلويلة ان ما حدث 
في األيام املاضية من ضرب للوحدة الوطنية جعلنا كنواب جنتمع 
اليوم للمطالبة باستقالة وزير االعالم ويتحمل تداعيات ما حصل 
وكان عليه ان يطبق ما جاء في قانون املرئي واملسموع وايقاف 
هذا اجلاهل ومن على شاكلته ممن اضروا بالوحدة الوطنية عبر 

قناة السور.
واضاف احلويلة ان هناك مطالب لعدد من النواب باس���تقالة 
وزير االعالم وان يرحل ويأتي رجل يتحمل مسؤولياته ويفعل 

القانون.

واكد الطبطبائي ان اعضاء جلنة االنقاذ سيقيمون اخلطوات 
احلكومية التي س����يتم اتخاذها خالل االيام املقبلة ليتم االعالن 
عن موقفنا منها بعد جلسة اسقاط فوائد املديونيات، مشددا على 
ان جميع اخليارات التي مت االعالن عنها في بيان العقيلة قائمة 

مبا فيها مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء.
النائب س����عدون حم����اد فأكد ان االجتم����اع الذي حضره في 
مكت����ب النائب جمعان احلربش خلص الى مطالبة وزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل باالستقالة، مشيرا الى ان هناك اجتماعا 
آخر س����يحدد خالل يومني لتحديد موعد اس����تجوابه اذا لم تتم 

استقالته او اقالته.
وعلى صعيد اجتماع جلن����ة البيئة قال مقرر اللجنة النائب 
س����عدون حماد ان اللجنة فوجئت بأن احلكوم����ة لم تتخذ اي 
اجراءات فيما يخص اغالق مصانع »ام الهيمان« مشيرا الى انه 
سبق واجتمعت اللجنة مع وزير الدولة ووعد باغالق 6 مصانع 

مخالفة ونقل 19 مصنعا.
وأض����اف حماد انه لم تتم اي م����ن هذه االجراءات األمر الذي 
يجعل املل����ف مازال مفتوحا، مبينا انه س����يكون هناك اجتماع 

جلنة االنقاذ الوطني ان بث الفرقة الذي شهدته البالد في اآلونة 
االخيرة جاء عن طريق بث بعض وسائل االعالم قضايا من شأنها 
بث الفرقة والتي يتحمل مسؤوليتها وزير االعالم لعدم تطبيق 
قانون املرئي واملس���موع، الفتا الى ان���ه تبني لالعضاء ان وزير 
االعالم ميلك حق وقف الترخيص لقناة السور وان ادعاءه بأنه 

ال ميلك اي نص لوقف قناة سكوب غير صحيح.
ولفت الطبطبائي الى ان االجتماع اليوم تناول جميع القنوات 
التي تثير الفتنة ومنها قناة س���كوب الت���ي أعادت بث ما اثاره 
اجلويهل في قناة السور وبالتالي تتحمل ما تتحمله قناة السور 
من مسؤولية، مشيرا الى ان وزير االعالم لم ميارس الصالحيات 
املتاحة له وبالتالي إذا لم يتحرك ويباشر مهامه فستكون املساءلة 

مستحقة وحتمية بشكل رسمي.
واعرب الطبطبائي عن امله في ان يتخذ وزير االعالم موقفا من 
هذه القنوات واغالقها، والتزام وزير الداخلية بحماية التحقيق مع 
اجلويهل وكشف من يقف وراءه خاصة انه كما يبدو اداة في يد 
البعض ممن يحركه وميوله مؤكدا ان بيان وزارة الداخلية يوم 

امس كان بيانا سيئا يسعى للتغطية على التحقيقات.

الب�راك: وزير اإلعالم أصبح غي�ر صالح لتولي العمل ال�وزاري ووقع في مغالطات 

العدوة: اس�تجواب العبداهلل اس�تحقاق حتمي فهو غير قادر على إصالح الوضع اإلعالمي

الطبطبائ�ي: االجتماع تناول الفضائيات الت�ي تثير الفتنة وخيار اس�تجواب المحمد قائم

الدويسان: وزارة اإلعالم أكثر هشاشة من زجاج األفالم السينمائية
اس���تغرب النائب فيصل الدويسان من قيام الوكيل املساعد 
لشؤون االذاعة بإصدار تعليماته الشفوية الى إدارة إذاعة القرآن 
الكرمي بإيقاف بث برامجها واالكتفاء بالتالوات القرآنية لتتحول 
إذاعة القرآن الكرمي التي مت انشاؤها مبرسوم أميري من األمير 
الراحل املغفور له بإذن اهلل الشيخ جابر األحمد طيب اهلل ثراه 
الى مجرد شعبة كل دورها تشغيل األشرطة ال أكثر في خطوة 
لتفريغها من دورها احليوي الوسطي الكبير في التوعية الدينية 
والتأليف بني القلوب والتقريب بني أطياف املجتمع بشتى مذاهبه. 
وقال الدويسان: »أليس مستغربا أن تأتي هذه اخلطوة في مثل 
هذه الظروف احلساسة وفي ظل توجه برملاني وإعالمي وشعبي 
لتصعيد مساءلتك السياسية عن زالت وزارة اإلعالم اخلطيرة؟ 
وهل تعتقد أن ما مت كان مجرد مصادفة بحتة أم أن وراء األكمة 
ما وراءها«؟ كما حذر الدويس���ان وزير اإلعالم من الشبهات في 
الوزارة ومن الذين يقفون خلف تأليب الس���لطة التش���ريعية 
والرأي العام ضد الوزير، فاحذر من هؤالء الذين يأتون من داخل 
بيتك االعالمي ليرموه بحجر مع أن بيت وزارة اإلعالم ال يحتاج 
تهشيمه إلى حجر بل إلى ذرة رمل ألنه بيت متهالك وأكثر هشاشة 
من زجاج األفالم السينمائية. وأشار كذلك إلى اإليقاف املفاجئ 
لبرنامج يومي مس���جل يذاع الساعة السابعة والنصف صباحا 
بإذاعة البرنامج الثاني بعنوان »أمة التوحيد« ومدته 15 دقيقة 
من تقدمي راشد العليمي وإخراج خليفة املال، ودعا وزير اإلعالم 

إلى االستفسار عن األسباب احلقيقية إليقاف هذا البرنامج فجأة؟ 
وكي���ف متت املوافقة من البداية على فك���رة البرنامج وإجازته 
للبث؟ وعليه ان يستمع الى احللقة األخيرة من هذا البرنامج من 
شريط املراقبة الرئيسية ال من مكتبة التسجيالت ليعرف كيف 
تضرب الوحدة الوطنية في اإلذاعة الرسمية بدال من تعزيزها. 
وكان النائ���ب فيصل الدويس���ان قد ق���ام بتوجيه حزمتني من 
االسئلة إلى وزير اإلعالم واستغرب � بعد مضي املدة القانونية 
� من عدم اإلجابة على احلزمة األولى، األمر الذي دعاه � والقول 
للدويس���ان � إلى تقدمي حزمة أخرى االسبوع املنصرم، السيما 
في ظل احساس���ي بنية املماطلة واستغالل عامل الوقت كرهان 
لتفريغ هذه االسئلة من اهميتها وقيمتها وحساسيتها. وأهاب 
النائب الدويسان بوزير اإلعالم الى حث وكيل وزارته والوكالء 
املساعدين أصحاب العالقة مبضامني االسئلة للعمل على سرعة 
استيفاء الردود كاملة حتى ال يضطر إلى املطالبة بإحالة جميع 
ملفات وزارة اإلعالم التي تفوح منها رائحة الشبهات املالية إلى 
النائ���ب العام لكي يتم التحقيق فيها حتت نظر القانون. وقال: 
»من منطلق حرصي على التعاون مع األخ وزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل وتقديرا مني اللتزامه بحقيبتني وزاريتني سأمنح 
الوزارة فرصة للرد خالل اس���بوعني قادمني على االسئلة التي 
اعرف بحكم خبرة العمل االعالمي ان االجابة عنها ال تس���تغرق 

كل هذا الوقت«.

)أسامة البطراوي(املتحدثون في ندوة »أين أولويات املجلس؟«

خالل ندوة »أين أولويات المجلس؟« في منتدى الفكر السياسي بديوان النامي

العبدالهادي: هناك إرهاب سياسي يمارسه بعض النواب ضد الحكومة
حمد العنزي

اكد النائب ناجي العبدالهادي 
ان هناك ارهابا سياسيا ميارس 
من قب���ل بعض اعضاء املجلس 
على احلكوم���ة واملفترض على 
إلى تنمية  احلكومة ان تب���ادر 
مشاريعها ألن تقاعسها سيرجعها 
الى الوراء، قائال ان املرحلة املقبلة 
هي مرحلة ازدهار وتنمية ويجب 
التفاعل واالقدام  على احلكومة 

على تنفيذ املشاريع احليوية.
ن���دوة »أين  جاء ذلك خالل 
أولويات املجلس؟« والتي نظمها 
منتدى الفكر السياسي يوم اول 
من امس في ديوان النامي، حيث 
ش���ارك بها عدد من النش���طاء 

والقوى السياسية.
واش���ار العبدالهادي الى ان 
هناك ملفات كثيرة ذات اولوية لم 
حتل الى اآلن، وهي ملفات مضى 
العشرين عاما  عليها ما يقارب 
ولم تغلق، ويجب على احلكومة 
أن تعل���م أن الش���عب الكويتي 
الى  هو ش���عب متطلع وينظر 
االجنازات واملشاريع التنموية، 
قائال ان من اهم هذه األولويات 
هي الطبقة الوسطى التي فقدت 

ام���ورا كثي���رة ادت ال���ى تآكل 
مدخوالتها خاصة في ظل تردي 
اخلدمات ومنها الصحية، حيث 
توجه املواطن الى املستشفيات 
واملس���توصفات اخلاصة هربا 
من التردي املوجود في القطاع 
الصح���ي احلكومي ويجب على 
احلكوم���ة واملجلس ان يضعوا 
على رأس أولوياتهم رفع األداء 

الصحي في الكويت.
العبدالهادي ان من  واضاف 
االولويات التي يجب ان تتطلع 
إليها السلطتان تردي اخلدمات 
التعليمي���ة التي تعتبر من اهم 
اخلدمات، حيث يجب على اجلميع 
العم���ل لرف���ع االداء التعليمي، 
التي  وايضا املشكلة االسكانية 
تعتبر م���ن أهم األولويات التي 
يجب العمل عليها من خالل تبني 
التي تخدم  املشاريع االسكانية 
عددا كبيرا من املواطنني وكذلك 
إنشاء هيئة سوق املال التي تعتبر 
من ضمن األولويات املدرجة على 

جدول األعمال.
الناش���ط  وم���ن جانبه قال 
النامي ان  السياس���ي د.نام���ي 
هناك اربعة من االولويات التي 

يجب عل���ى املجلس العمل على 
تنفيذها، فمن اجلانب االقتصادي 
يجب ان تكون هناك هيئة سوق 
املال والتي م���ن مهامها احلفاظ 
ومراقبة اموال الشعب، وثاني هذه 
األولويات هو انشاء هيئة مستقلة 
إلدارة االجنازات ويفترض من 
املجلس ان يسارع في إنشائها 

ألن الباب اآلن مفتوح ملن يريد 
العبث، وثالث هذه األولويات هو 
استقاللية القضاء بشكل كامل، 
حيث ان القضاء في الكويت نعتز 
به جميعا وال نش���كك به ولكنه 
تابع للسلطة التنفيذية ويجب 
ان يكون القضاء مستقل بشكل 
كامل وليس ذو تبعية ألي جهة 

كانت.
النام���ي ان راب���ع  وتاب���ع 
ه���ذه األولويات ه���و ان يكون 
هن���اك مستش���ارون في جميع 
الفريق  التخصصات من ضمن 
العامل لكل نائب بدال من ان يكون 
هناك 15 س���كرتيرا من غير اي 
فائدة، والسلطة التشريعية في 

امس احلاجة اليوم الى مختصني 
في االجتماع واالقتصاد والصحة 

وكل املجاالت.
وم���ن جهته، قال الناش���ط 
السياسي حجاج بوخضور ان 
اجلميع يدرك جس���امة الوضع 
الذي نس���ير فيه في ظل األداء 
البرملاني الذي تسبب في أن يخرج 

العديد في وسائل اإلعالم للتحدث 
عن مطالبات طائفية ومذهبية 
وكذلك رفع الصفقات الشخصية 
واخلصومة ج���اء نتيجة لألداء 
البرملاني، وايضا األداء البرملاني 
ادى الى التسبب في رفع حالة 
التأزمي التي شاهدناها في الفترات 

السابقة.
ووضع بوخضور اللوم على 
احلكوم���ة ألن غالبية األعضاء 
املوجودين في املجلس احلالي 
هم صناعة حكومية وكأن املجلس 
هو دائرة تابعة للسلطة التنفيذية 
والس���بب ف���ي ذلك ه���و األداء 
البرملاني ال���ذي جعل احلكومة 
هي املسيطر وتستطيع ان مترر 
ما تريده من مش���اريع من دون 

اي اعتراض.
وم���ن جهته، قال الناش���ط 
السياسي عبداهلل الغنام ان احد 
االسباب التي نشأت من قضية 
استجوابات رئيس احلكومة في 
بند الشيكات هو الرواتب املتدنية 
لنواب املجلس والتي تصل الى 
ما يقارب 2500 دينار وهي أقل 
مما يناله الكادر الطبي او القضاة، 
وهذا املبلغ يعتبر ضئيال في ظل 

اإلغراءات التي يتعرض لها بعض 
النواب، مضيفا ان هناك الكثير من 
املرشحني في االنتخابات السابقة 
موظف���ون يعتمدون في دخلهم 
على الراتب فقط ولكن جندهم قد 
صرفوا خالل حمالتهم االنتخابية 
ما يقارب املليون دينار، وهذا ما 
يثير التساؤل ان هناك من يريد 
ان يسيطر على هؤالء املرشحني 
اذا ما جنحوا في االنتخابات وان 

يصوتوا على ما يريدونه.
وبدوره، قال الناشط السياسي 
عبدالرحمن بن مس���فر ان اهم 
التي  الدراماتيكية  التط���ورات 
حدثت مؤخرا هي االستجوابات 
االربعة وقضية الوحدة الوطنية 
وما تطرق اليه اجلويهل وهذه 
االمور تدل على فوضى سياسية 
اليوم  انن���ا نرى  عارمة، قائال: 
العديد من رموز العمل السياسي 
النيابي يقعون في اخطاء كثيرة 
والبد من الرقابة احلقيقية على 
الن���واب وتقييم عملهم  هؤالء 
السياسي، الفتا الى ان املواطن 
الكويتي يستطيع ان مييز بني 
الصح واخلطأ،فالبد من تقييم 

األمور وتوضيحها.


