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بحثوا قضية التلوث في أم الهيمان وأكدوا استمرار الملف مفتوحاً نحو المساءلة السياسية

طلبت تزويدها بـ 480 ساعة تلفزيونية ولم يقدم لها سوى 30 ساعة فقط

طلب تزويده بأسس ومعايير وشروط اختيار جميع شاغلي المناصب اإلشرافية

حماد والطاحوس والحويلة يؤجلون البت في استجواب 
رئيس الحكومة لحين ظهور نتائج اجتماع مجلس الوزراء

العدوة يطلب أعداد أعضاء الهيئة
التدريبية واإلدارية في معهد التدريب المهني

الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بوزارة اإلعالم 
ينفي تزويد قناة السور بمواد أرشيفية

الوكيل املس����اعد لش����ؤون  نف����ى 
التلفزيون بوزارة اإلعالم فوزي التميمي 
ما تناولته وسائل إعالمية من ان وزير 
اإلعالم ومسؤولي الوزارة أبلغوا جلنة 
الظواهر السلبية بتزويد قناة السور 
مبواد أرش����يفية كونه����ا قناة كويتية 

مرخصة.
وقال التميمي في بيان صحافي »ان ما 
تناقلته وسائل اإلعالم على لسان عضو 
مجلس األمة النائب د.جمعان احلربش 
يعتب����ر كالما غير دقيق والصحيح ان 
م����ا مت توضيحه على لس����اني كوكيل 
للتلفزيون في اجتماع اللجنة ان قناة 
الس����ور بعثت بكتاب تطلب فيه مواد 

أرشيفية من تلفزيون الكويت وتطلب 
معاملتها كقناة كويتية أس����وة مبا مت 
التعامل معه مع باقي القنوات الكويتية 

وتدعي في كتابها أنها قناة كويتية«.
وأض����اف التميمي »ن����ود ان نؤكد 
انه لم تتم اإلشارة الى ان قناة السور 
قناة كويتي����ة مرخصة من قبل وزارة 
اإلعالم وان الوزارة لم متنحها ترخيصا 

للعمل«.
وأكد انه »مت التعامل مع هذا الكتاب 
حسب القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2005 
بشأن تشكيل جلنة لوضع الضوابط 
واملعايير التي تنظم التبادل البرامجي 
بني قطاع تلفزيون الكويت والقنوات 

الفضائية األخرى احلكومية واخلاصة 
وما آلت إليه نتائج هذه اللجنة وما نظمه 
القرار الوزاري 59/2005 وما نصت عليه 
بعض مواده م����ن منح املواد واالغاني 
التلفزيوني����ة الوطنية االعالمية دون 

مقابل«.
وأشار التميمي الى انه »للعلم فإن 
قناة الس����ور كانت ق����د طلبت بكتابها 
حوالي 480 ساعة تلفزيونية متنوعة 
حتتوي على أغ����ان عاطفية ووطنية 
وأوبريتات ومسرحيات ومباريات كرة 
قدم ومتثيليات وبرامج ثقافية ولم نقم 
بتزويدها إال بعدد 30 س����اعة حتتوي 
على أوبريتات وأغان وطنية وبرامج 

وثائقية عن الكويت«.
كما أوضح انه »ميكن الرجوع الى 
تسجيل جلسة جلنة الظواهر السلبية 
للتثبت من ذلك علما ان الش����يخ أحمد 
العبداهلل وزي����ر النفط ووزير اإلعالم 
وحال علمه مبا مت من إهداءات للقناة 
أمر بعدم تزويد إهداء او منح اي مواد 
ألي جه����ة إعالمية او قناة خاصة ومت 
إصدار تعميم من قبل الوكيل املساعد 
للتلفزيون بهذا اخلصوص الى املديرين 
العامني للقنوات في تلفزيون الكويت 
واملسؤولني في التلفزيون يقضي بعدم 
إهداء او منح اي مواد او برامج تلفزيونية 

ألي قناة«.

متخض االجتماع الذي عقد 
مساء امس االول في ديوان النائب 
محمد احلويلة مبشاركة النائبني 
سعدون حماد وخالد الطاحوس 
واللجنة التطوعية البيئية في 
ام الهيمان عن تأجيل البت في 
استجواب رئيس الوزراء الى ما 
بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم 
غد اخلميس وان امللف البيئي 
ألم الهيمان مازال مفتوحا، وقد 
بدأ االجتماع الس���اعة 8 مساء 
وانتهى الساعة 12 بعد منتصف 
الليل بشكل سري وعند االنتهاء 
منه حتدث النائب سعدون حماد 
قائ���ال: ان االجتماع تطرق الى 
جميع االج���راءات وما دار في 
اجتماع مجلس الوزراء في 12/18 
ورفع تقرير باغالق 6 مصانع 
وانذار 19 مصنعا ملدة 3 اشهر 
واغالقها اذا لم تتخذ االجراءات 

املطلوبة.
واضاف حماد ان امللف البيئي 
ملنطقة ام الهيمان مازال مفتوحا 
وسنترقب ما يسفر عنه اجتماع 
ال���وزراء حول اغالق  مجلس 
املصانع املخالفة، مش���يرا الى 
ان هناك خطوات مت االتفاق عليها 
في هذا االجتم���اع منها اغالق 
س���ت مصانع وكذلك اغالق 19 
مصنعا وبذلك يكون االجمالي 

25 مصنعا.
وب���ني حم���اد ان اللجن���ة 
املكلف���ة بهذا امللف  احلكومية 
اعترف���ت بأنهم اخ���ذوا عينة 
من 57 مصنعا وتبني من تلك 
العين���ات ان هناك 37 مصنعا 

مخالفا لشروط البيئة.
ومن جانبه اكد النائب خالد 

وجه النائ����ب خالد العدوة 
اسئلة لوزيرة التربية ووزيرة 
العال����ي د.موضي  التعلي����م 
احلمود، وج����اء فيها: يرجى 
تزويدنا بأعداد اعضاء الهيئة 
التدريبي����ة واالداري����ة م����ن 
التدريب  الكويتيني في معهد 
املهني، مشفوعا بالسيرة الذاتية 
لكل منهم، مرفقا باملستندات 
الرسمية. ويرجى تزويدنا بآخر 
القرارات االدارية اخلاصة مبعهد 
التدريب املهني منذ عام 2006 
وحتى اآلن، مرفقا باملستندات 
الرسمية لذلك. ويرجى تزويدنا 
الوظيفي وأس����ماء  بالهي����كل 
الوظائف االشرافية  ش����اغلي 
التدري����ب املهني،  في معه����د 
مع تزويدنا بالس����يرة الذاتية 
لكل منهم، مرفقا باملستندات 

الرسمية.
ويرج����ى كذل����ك تزويدي 
باألسس واملعايير والشروط 
التي أدت ال����ى اختيار جميع 
ش����اغلي املناصب االشرافية 
التدري����ب املهني،  في معه����د 
الترش����يح  وهل مت فتح باب 
لهذه املناصب، ومن تقدم الى 
هذه املناصب االشرافية، مرفقا 
بكل املستندات املطلوبة لهذه 
املناصب، وما أسباب استبعادهم 

مرفقا مبا يثبت ذلك؟
وأض����اف: هل الق����رار رقم 
1001/1995 بشأن اختيار شاغلي 
الوظائف االش����رافية مبعاهد 
التدريب بالهيئة ال ينص على 
اختيار االكفأ واالقدم واالعلى 
ش����هادة من تنطب����ق عليهم 
الشروط، وهل هناك ضوابط 
حتد من تعسف ترشيح مديري 
املعاه����د وما ه����ذه الضوابط 
مشفوعا باملستندات الرسمية؟ 
وبرج����اء تزويدن����ا بالن����ص 
القانوني رقم 63/82 بشأن انشاء 
التنظيمية،  الهيئة والقوانني 
وملاذا لم يتم تعيني مدير ادارة 
تنسيق الدورات اخلاصة؟ ومنى 
الى علمنا انه يوجد مكتب فني 
بالدورات اخلاصة فهل يوجد 
قرار رس����مي بتشكيل املكتب 
الفني، وما اختصاصاته وَمْن 
مدير املكتب الفني، وَمْن مشرف 
ع����ام ال����دورات اخلاصة ومن 
نائب مساعد مشرف الدورات 

اخلاصة؟
أرجو تزويدي بالس����يرة 
الذاتية لكل منه����م على حدة 
الدالة  التعيينية  والق����رارات 
على ذلك؟ وم����ن مدير معهد 
التدري����ب املهن����ي ومت����ى مت 
تعيينه وكيف مت تعيينه مع 

تختلف عن استجواب رئيس 
الوزراء بذلك لن نكرر مناقشة 

االستجوابات في يوم واحد.
وب���ني الطاحوس ان محور 
اس���تجواب رئيس الوزراء لم 
يحدد بعد اال ان محور تلوث ام 
الهيمان ومنطقة منكوبة سيكون 
من ضمن احملاور ولن نعلن عن 
اي شيء في هذا اجلانب اال ان 
نعقد اجتماعات اخرى لتحديد 

اخلطوة املقبلة.
وم���ن جانبه ش���دد النائب 
د.محمد احلويلة على ان املصانع 
املخالفة في ام الهيمان هي 25 
مصنعا البد ان تغلق، تهدد البيئة 

وارواح سكان ام الهيمان.
وب���ني ان هن���اك توصيات 
سترفع الى مجلس الوزراء لكي 
اللجنة املختصة يوم  تبحثها 
غد اخلمي���س لتخرج بقرارات 
فورية وعاجلة تس���اعد للحد 
من هذا التلوث اخلطر وتوفر 
اننا  أمنا بيئيا. وقال احلويلة 
الواضحة  مازلنا عند مطالبنا 
والعادلة والشرعية والدستورية 
باحملافظة عل���ى ارواح الناس 
ونحن بص���دد عقد اجتماعات 
مقبلة ملواجهة جميع االجراءات 
التي اتخذتها احلكومة جتاه هذه 

القضية وتقييم ذلك.
واض���اف احلويلة انه على 
احلكومة ان تعي خطورة الوضع 
القائ���م املوجود ف���ي املنطقة 
البالد، موضحا  اجلنوبية من 
ان هناك حلوال اخرى وهي تثمني 
منطقة ام الهيمان بل ان هناك 
اكثر من حل جتاه هذه الكارثة 

البيئية.

مت ايفادهم الى دورات خارجية 
أو مهمات رسمية، مع تزويدنا 
مبجموع املخصصات والتكاليف 

املالية لهم؟
وما االسباب وراء عدم تعيني 
وليس تكليف مساعد مدير معهد 
التدريب باملهني الى اآلن، وكيف 

يتم اختباره؟
وجاء في سؤاله اآلخر: منى 
ال����ى علمن����ا ان الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
قد أصدرت تعاميم بش����روط 
شغل بعض الوظائف االشرافية 
وهي مناصب نواب للمدير العام 
للهيئة، كما مت نش����ر ذلك في 
بعض الصحف اليومية، وقد مت 
تشكيل جلنة ملقابلة املرشحني 
واختيار ثالثة مرشحني لكل من 
املناصب وهي ثالثة مناصب 
بإفادتنا  التكرم  وعليه يرجى 

بالتالي:
الت����ي دعت  ما االس����باب 
الهيئة الى نش����ر احلاجة الى 
الوظائف االشرافية في  شغل 
بعض الصحف اليومية؟ وهل 
هذا االج����راء متبع في جميع 
املناصب السابقة، واملناصب 
التي يصدر بها مرسوم أميري؟ 
وهل مت تعديل الشروط الواجب 
توافره����ا للمتقدم����ني له����ذه 

املناصب ع����ن التي وردت في 
التعميم الذي أصدر أم ال؟ اذا 
كانت االجابة بنعم فما االسباب 
التي دعت لهذا التعديل؟ وهل 
متت مراع����اة الدرجة العلمية 
العملي����ة والعلمية  واخلبرة 
الفعلية ف����ي التعديل؟ يرجى 
تزويدي بأسماء املتقدمني قبل 
وبعد تعديل الشروط ونسخة 

من التعاميم املذكورة.
ومتى انتهت جلنة املقابالت 
من عملها؟ وملاذا لم يتم إصدار 
مراسيم التعيني مبن وقع عليهم 
ال����ى حينه؟ يرجى  االختيار 
تزويدي بنس����خة م����ن قرار 
تشكيل جلنة املقابالت ونسخة 
من تقريرها النهائي، ونس����خ 
من الس����ير الذاتية لكل من مت 

ترشيحه في التقرير؟
ما االسباب التي دعت مدير 
عام الهيئة الى اصدار قرارات 
تكليف بعض املرشحني لهذه 
املناصب دون غيرهم بداية من 
الفصل الدراسي احلالي االول 
2010/2009 وهل هذه القرارات 
متهيد إلصدار مراسيم تعيينهم؟ 
اذا كانت االجابة بال، فهل سيتم 
تكليف زمالئهم املرشحني من 
قبل اللجنة أسوة بهم؟ وملاذا 

اذا كانت االجابة بالنفي؟

الطاحوس انه خالل ال� 60 يوما 
املهلة املعطاة للحكومة كان هناك 
حترك جتاه ه���ذه القضية من 
خالل الكشف عن تلك املصانع 
املس���ببة في تلوث ام الهيمان 
البيئي ولم ترق الى املستوى 
املطلوب اال ان هناك محاوالت 
واجراءات لوضع مكامن اخللل 

في قضية هذه املصانع.
وش���دد الطاحوس على ان 
العامة للبيئة  الهيئ���ة  تقرير 
كان يؤكد ان هناك 25 مصنعا 
البد ان تغلق، مبينا ان ملف ام 
الهيمان مازال مفتوحا وخيار 
استجواب رئيس الوزراء مازال 
قائما اذا لم يكن هناك اجراءات 
فعلية على ارض الواقع جتاه 

املصانع املخالفة.
وقال الطاحوس ان اعالننا عن 
استجواب رئيس الوزراء جاء 
من منطلق احساسنا باملسؤولية 
جتاه اخلطر الذي يحيط بسكان 
منطق���ة ام الهيمان ودفاعا عن 
البيئة وهذا اخلطر مت حتديده 

من قبل الهيئة العامة للبيئة من 
خالل تقاريرها التي مت رفعها 

الى مجلس الوزراء.
وطال���ب الطاحوس رئيس 
الوزراء بان يدفع اللجان اخلاصة 
في مجلس الوزراء الى ان يتخذوا 
اجراءاتهم الفاعلة والس���ريعة 
بأال يخضعوا الي من املتنفذين 
اصحاب ومالك املصانع والذين 
يدافعون عن مصانعهم بشكل 

مستميت.
وكش���ف الطاحوس عن ان 
اصحاب املصانع يضغطون على 
الهيئ���ة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة لكي ال تغلق 
مصانعهم املخالفة لش���روط 
البيئة، مشددا على تطبيق تقرير 
الهيئة العامة للبيئة، ولو كان 
هذا التطبيق يكون باحلد االدنى 
الطاحوس  التقرير ووجه  من 
رسالة الى رئيس الوزراء، قائال 
فيها إننا ال نبحث عن التأزمي 
وال نضع العص���ا في الدوالب 
ولكن اهالي ام الهيمان امانة في 

اعناقنا وأمانة في عنقك وحل 
مشكلة ام الهيمان بيدك وانت 
على رأس الس���لطة التنفيذية 
وانت من تدفع الوزراء باتخاذ 
االجراءات املطلوبة والتي تكفل 
ارواح  البيئة، وحماية  حماية 

مواطني سكان ام الهيمان.
واضاف الطاحوس ان عدم 
تطبيق تقري���ر الهيئة العامة 
للبيئة على ارض الواقع سيكون 
استجواب رئيس الوزراء في اي 
حلظة وفي اي وقت، مؤكدا أننا 
امام كارثة بيئية وهو ما اكده 

تقرير الهيئة العامة للبيئة.
وشدد الطاحوس على ان عدم 
اتخاذ مجلس الوزراء اجراءاته 
يجعلنا نتخذ اجراءاتنا جتاه هذه 
الكارثة البيئية رافضا حتويل 
قضية تلوث ام الهيمان من جلنة 

الى جلنة بقصد املماطلة.
وحول تداخل تقرير استجواب 
رئيس الوزراء مع اس���تجواب 
وزير االعالم قال الطاحوس ان 
قضية استجواب وزير االعالم 

تزويدي بالس����يرة الذاتية له 
كاملة، وعن مؤهالته العلمية 
وشهادات اخلبرة اخلاصة به؟ 
وما التغيرات التي أجراها في 
ادارة املعهد منذ تسلمه ملنصب 
عمله، والرجاء تزويدنا بعدد 
املهمات الرس����مية أو الدورات 
اخلارجية ملدير معهد التدريب 
املهني احلال����ي، وكم مجموع 
املهمات  املالية لهذه  التكاليف 
الرسمية، وما مدى االستفادة من 
هذه املهمات والدورات اخلارجية 

لصالح العمل.
والرجاء تزويدنا بأس����ماء 
املوظفني واعضاء هيئة التدريب 
مبعهد التدريب املهني والذين 

م. خالد الطاحوسسعدون حماد

خالد العدوة

د. محمد احلويلة

مبارك الوعالن

الصيفي مبارك الصيفي

عادل الصرعاوي

الوعالن  النائب مبارك  طالب 
جلنة اإلزاالت بالتوقف عن العبث 
واالس����تخفاف ال����ذي وصل الى 
التاريخية،  محاولة هدم األماكن 
مشيرا الى خطورة اخلطوة التي 
ستقوم بها اللجنة بإزالة املنتزه 
القومي )مزارع اجلهراء القدمية( 
في اجلهراء الواقعة خلف القصر 
األحمر والتي تضم أشجارا ونخيال 
تصل أعمارها ال����ى عمر القصر 
األحمر، مشددا على توقف جلنة 
اإلزاالت قبل ان تنقلب األمور الى 
أسوأ من ذلك معتبرا ان جلنة إزالة 
التعديات أصبحت دولة داخل دولة. 
واستنكر النائب الوعالن سياسة 
االستفزاز التي متارسها جلنة إزالة 
التعديات من هدم لألماكن التراثية 
واألثرية والتي تعد متنفسا ألهل 
اجلهراء، وأه����ل الكويت قاطبة، 
مش����يرا الى ان هذا األمر لن يتم 
السكوت عليه، وسيتم تصعيده 
الى أعلى املس����تويات، مؤكدا ان 
هذه اللجنة كان����ت والتزال أحد 

وج����ه النائب الصيفي مبارك 
الصيف����ي حزمة اس����ئلة لوزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل جاء فيها: نشرت جريدة 
النهار بتاريخ 2009/12/20 تصريحا 
لوكيل وزارة اإلعالم كشف فيها ان 
الوزارة ال تستطيع اتخاذ اي اجراء 
ضد قناة السور واضاف بسؤاله 
عن مطالبة النواب بتحرك وزارة 
اإلع����الم جتاه القناة قال املالك ال 
متلك الوزارة هذه اخلطوة وفقا 
للقانون وبالنس����بة لألشخاص 
املتضررين عليهم اللجوء للقضاء، 
اآلن ال����وزارة أغلقت احملطة، لذا 
يرجى تزويدي باآلتي: ما االسس 
القانونية التي استند اليها وكيل 
الوزارة في هذا التصريح؟ وكيف 
استطاعت الوزارة قطع بث القناة؟ 
مع العلم أن وكيل الوزارة أفاد بأنه 
ال يستطيع اتخاذ اي اجراء ضد 
قناة السور كونها غير مرخصة وال 
تخضع للقانون. وجاء في سؤاله 
اآلخر، كم بلغ عدد اإلحاالت التي 
قامت بها وزارة اإلعالم الى النيابة 
العامة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 
2006 بشأن املطبوعات والنشر 
وللقان����ون رقم 61 لس����نة 2007 
بش����أن اإلعالم املرئي واملسموع 
مع تزويدي بصورة هذه اإلحاالت 
وأرقام القضايا. وكم عدد القضايا 
التي مت الفصل بها؟ وما األحكام 
التي ص����درت وما درجة األحكام 
التي صدرت؟ وهل هناك إحاالت 
قام قطاع الصحافة واملطبوعات 

النائب عادل الصرعاوي  أكد 
ان احلديث عن الوحدة الوطنية 
ال يقتص����ر على فئة أو مجموعة 
دون اخرى امنا يخص اجلميع، 
بل ه����و مطلب مس����تحق علينا 
جميعا، انطالقا من كون ان الكويت 
للجمي����ع، وان الوحدة الوطنية 
ليست كلمات أو شعارات نرددها 
بني حني وآخر، امنا هي منهج عمل 

ومبدأ نؤمن به.
واض����اف الصرع����اوي ان ما 
السياسية من  الس����احة  تشهده 
حدي����ث حول الوح����دة الوطنية 
واسقاطاتها على الشارع هو نتيجة 
وليس س����ببا بحد ذاته، بل هي 
افرازات ملمارس����ات سابقة ومنذ 
سنوات عدة جنني نتائجها اآلن 
وال نعفي املؤسس����ة التشريعية 
من هذه القضية، ومن يعتقد اننا 
عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية 
واسقاطاتها انه دفاع عن شخص أو 
فئة معينة، فهو واهم، فنحن ندافع 
عن مؤسسة ودولة ونظام يضمنا 
جميعا حاضرة وبادية كون الوحدة 
الوطنية هي ما كنا نواجه به كل 
مخاطرنا منذ القدم حتى يومنا هذا، 
الوحدة  لذلك عندما نتحدث عن 
الوطنية يجب أال يكون كردة فعل 
أو اتخاذ اجراءات قانونية حتت 
ضغوط، بل يجب ان يكون هناك 
عمل مؤسسي تتحمل تبعاته كل 
مؤسس����ات الدولة ويشترك فيه 
كل الكويتيني جميعا ال فرق بني 

داخل وخارج.
واضاف الصرعاوي ان احلديث 
ع����ن الوحدة الوطني����ة يجب أال 
يختزل بحادثة فردية، وانه بطبيعة 
احلال بحاجة الى مصارحة نتحمل 
جميعا تبعاتها، احلديث يجب أال 
تنقصه اجلرأة واملواجهة بحيث 
نتناول فيه كل م����ا عانيناه في 
الفترة املاضية، فلقد شهدت الفترة 
السابقة حديثا ال يخلو في مجمله 

التعدي على هذا املكان التاريخي 
ارتباطا وثيقا بتاريخ  واملرتبط 
أه����ل اجلهراء وتراثهم، مش����ددا 
على ان هذا املوضوع س����يكون 
محورا للمساءلة السياسية لكل 
من ش����ارك فيه أو غض الطرف 
عنه السيما بعض املسؤولني في 
وزارة البلدية والذين يفترض ان 
يكونوا في أول صفوف املدافعني 
عن األماكن التاريخية. وقال النائب 
الوعالن ان جلنة اإلزاالت ال متلك إال 
استعراض عضالتها على املواطن 
الكويتي الذي يكون هو أول من 
يحترم القانون بينما ال جترؤ على 
االقتراب من األماكن التي استولى 
عليها املتنفذون وأصحاب النفوذ 
والتجار الذين ال يحترمون القانون 
في الكثير م����ن مناطق الكويت، 
قائ����ال: »أحت����دى أن تصل جلنة 
اإلزاالت لهذه املناطق ألننا نعرف 
جميعا ان هناك متنفذين كبارا ال 
يستطيع أحد االقتراح أو احلديث 

عنهم«.

شاشتها املعروفة )بالشات(.
ل����ذا يرجى إفادت����ي مبا يلي: 
من صاحب وطال����ب الترخيص 
الوطنية  لرقم 1556 من الشركة 
لالتصاالت؟ ومن طالب وصاحب 
الترخيص لرقم 96950 من شركة 
زي����ن لالتصاالت. وم����ن طالب 
وصاحب ترخي����ص رقم 55146 
التابع لشركة االتصاالت الكويتية 
Viva. وس����أل أيضا ما االجراءات 
التي قامت بها الوزارة لقطع بث 
قناة السور؟  وقال الصيفي: فتح 
القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن 
االعالم املرئي واملس����موع املجال 
إلطالق القنوات الفضائية اخلاصة 
ل����ذا يرج����ى تزويدي  بالدولة. 
باآلتي: كم بل����غ عدد التراخيص 
التي اصدرتها وزارة االعالم وفقا 
للقانون املذكور اعاله؟ مع تزويدي 
بكشف يبني اجلهات الطالبة سواء 
كانوا افرادا او شركات وتزويدي 
بكشف بأسماء الشركاء في تلك 
الشركات. وهل هناك تراخيص مت 
إلغاؤها؟ إذا كانت االجابة باإليجاب 
يرجى تزويدي باس����م املرخص 
له وأس����باب إلغ����اء الترخيص. 
املدراء  ويرجى تزويدي بأسماء 
الفضائية.  بالقن����وات  العام����ني 
وسأل الصيفي: هل تقوم وزارة 
اإلعالم بإهداء م����واد تلفزيونية 
إلى القنوات الفضائية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
مبا يلي: ما األسس القانونية التي 

تقوم عليها عملية االهداءات؟

يتعرضوا الى اعتداء«، وأتساءل 
اآلن أل����م يكن ملثل ه����ذا الطرح 
الوحدة  اسقاطات س����لبية على 
الوطنية  الوحدة  أين  الوطنية؟! 
امام من حتدى الدولة ومن هددها 
باملقاومة عندما مارس����ت دورها 
الفرعية،  في متابعة االنتخابات 
الوطنية عندما قال  الوحدة  أين 
البعض ان باس����تطاعتنا اغالق 
مداخ����ل املنطقة ملنع قوات األمن 
ملمارسة دورها في سيادة القانون، 
أين الوحدة الوطنية فيمن اتلفوا 
الدولة وفق ما نشرته  ممتلكات 
الصحف احمللية عندما مارس����ت 
قوات األمن دورها في تنفيذ القانون 
بشأن االنتخابات الفرعية، ألم يكن 
لكل هذه املمارسات اسقاطات على 
ألم يكن لذلك  الوحدة الوطنية؟ 
دور النعدام سيادة القانون؟ االمر 
الذي شجع البعض على اللجوء 
للعائلة والقبيلة والتيار والطائفة 
للحصول على حقوقهم، أال يعتبر 

ذلك ضربا للوحدة الوطنية.
واكد الصرعاوي: اننا اذ نسلط 
الضوء على تلك االحداث فإننا ضد 
الطرح املضاد لذلك كون الكويت لنا 
جميعا، كما اننا ال نعفي احلكومة 
من تخليها عن ممارسة صالحياتها 
ومسؤولياتها جتاه هذا املوضوع، 
باالضافة الى املؤسسة التشريعية 
في هذا االجتاه والتي كان أبسطها 
عند طلب شطب بعض مثل هذه 
الكلم����ات والطروحات باملجلس 
عندم����ا كانت الغالبية ال تصوت 
على هذا الشطب مبا فيها احلكومة، 
وان كنا نحترم رأي االغلبية، اال 
انه ميثل احد االسقاطات السلبية 
على الوحدة الوطنية، بل وحتى 
البع����ض وتصوراتهم في  رؤى 
كيفية التعامل مع موضوع رفع 
احلصانات على النواب في حال 
رفع بع����ض القضاي����ا ايضا لها 
اسقاطات على الوحدة الوطنية.

العناصر الرئيسية التي تسببت 
في توت����ر األجواء السياس����ية، 
مؤك����دا ان اس����تمرار اللجنة في 
هذا النهج دون مراعاة املصلحة 
العامة ومتطلبات املرحلة القادمة 
سيؤدي الى املزيد من التأزمي في 
املرحلة املقبل����ة. وطالب النائب 
الوعالن بضرورة إصدار تعليمات 
فورية لفريق جلنة اإلزاالت بوقف 

برفعها الى وكيل الوزارة إلحالتها 
ال����ى النياب����ة ولم يق����م األخير 
بإحالتها؟ وسأل أيضا فتح القانون 
رقم 3 لسنة 2006 بشأن املطبوعات 
والنشر املجال لصدور تراخيص 
لصحف جديدة. لذا يرجى إفادتي 
مبا يلي: كم بلغ عدد التراخيص 
التي اصدرتها وزارة اإلعالم وفقا 
للقانون املذكور أعاله؟ مع تزويدي 
بكشف يبني اجلهات الطالبة سواء 
كانوا افرادا او شركات وتزويدي 
بكشف بأسماء الشركاء في تلك 
الشركات. وهل هناك تراخيص مت 
إلغاؤها؟ إذا كانت االجابة باإليجاب 
يرجى تزويدي باسم املرخص له 

وأسباب إلغاء الترخيص.
وس����أل أيضا تقوم ش����ركات 
الهواتف النقالة بالدولة بتخصيص 
ارقام خلدمات رسائل SMS للقنوات 
الفضائية التي تعرض على أسفل 

عن ضرب في الوحدة الوطنية، 
فعلى س����بيل املثال أال تعتقدون 
عندما يطرح البعض اثناء احلمالت 
االنتخابية وبعدها وبعد الوصول 
الى املجلس في الفضائيات وفي 
الصحافة وفي املجلس »ان هناك 
سور خامس في الكويت � ويقصد 
بذلك الدائري اخلامس � وان من 
هم قبل الدائري اخلامس يعتقدون 
انهم الكويت وان الكويت لهم، ومن 
هم خارج الدائري اخلامس غير 
ذلك، نقول »ال أنتوا اللي سرقتوا 
الكوي����ت« واآلن أتى دورنا نحن 
ابناء القبائل، فاحلكومة يجب ان 
تشكل جميعها منا، واذا أرادوا ان 
نوزر امرأة فإننا على اس����تعداد 
بأن نحضر ثالث نس����اء البسات 
البرقع«، والبعض اآلخر يطرح 
بأن »الكويت ليست شرق وجبلة 
فأتى الوقت ليأخذ أبناء القبائل 
دورهم«، واآلخر يطرح »بأن انتو � 
ويقصد أهل الكويت � اخذتوا حقكم 
ايام البراميل واآلن نأخذ حقنا في 
اجلواخير واملزارع«، واآلخر يطرح 
بأن »نحن نحتاج الى استقالل ذاتي 
كون البترول لدينا في منطقتنا«، 
واآلخر يطرح بأن »من يقف امام 
جتنيس الب����دون على احلكومة 
ان تضع لهم حماية خوفا من ان 

الوعالن: لجنة اإلزاالت وصل بها االستخفاف 
إلزالة نخيل عمرها بعمر القصر األحمر بالجهراء

الصيفي يوّجه حزمة أسئلة لوزير اإلعالم 
SMS حول قناة السور وتراخيص الـ

الصرعاوي: الوحدة الوطنية ال تقتصر
على فئة أو مجموعة دون أخرى


