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وصف النائب مسلم البراك 
االس���تجواب املقدم من النائب 
علي الدقباسي ضد وزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ب� »السهل 
املمتنع«، مستغربا من ذكر انه 
استجواب ابراء ذمة ومصيره 
الفش���ل، وان كان كذلك فدعوه 

يواجه مصيره.
البراك ف���ي مؤمتر  وق���ال 
صحافي عقد امس في مجلس 
األمة: ان املساءلة السياسية التي 
تكفل بها النائب الدقباسي جاءت 
حرصا عل���ى الوحدة الوطنية 
والتالحم الشعبي، خصوصا 

ان االس���تجواب لم يسجل باسم نائب او كتلة، 
وامنا أيده ودعمه اكثر من 20 نائبا.

وأفاد البراك: ان االستجواب بات مستحقا ألن 
الوزير ليس لديه القدرة على تطبيق القانون، 
والدقباسي سيثبت ذلك خالل جلسة املساءلة، 
وال ري���ب ان التحركات التي يق���وم بها الوزير 
العبداهلل هي ابراء للذمة، خصوصا انه يش���عر 

باحلرج والورطة.
وذكر البراك ان وزير اإلعالم وعندما ش���عر 
باحل���رج، جلأ ال���ى التضييق عل���ى احلريات، 
والتعديالت التي س���تقدم عل���ى قانون »املرئي 

واملس���موع« بضاعة فاس���دة، 
وس���نرجعها على الوزير غير 
القادر على تطبي���ق القانون، 
ونتيجة لتراخيه ضربت الوحدة 

الوطنية بعنف.
الب���راك ان تراخي  والحظ 
الوزير وعدم قدرته على وضع 
مراقبني ماليني ساهم في تصدع 
الوحدة الوطنية، وترك احلبل 
الغارب لبعض وس���ائل  على 
اإلع���الم التي فتتت النس���يج 

الوطني.
وب���ني الب���راك ان النائ���ب 
الدقباسي ميثل في استجوابه 
20 نائبا، اعلنوا موقفهم بشكل واضح وصريح، 
واالستجواب املقدم ضد وزير اإلعالم يختلف في 
شكله ومضمونه عن اي استجواب آخر، وان قدم 
بيان يؤيد ويدعم االستجواب، فسيكون مناسبا، 

ويتفق مع ما طرحناه.
ودعا البراك وزير اإلعالم الى االقتصاص من 
نفسه، فقد كفانا ضعفا، وعدم قدرة على تطبيق 
القانون، وان كان العبداهلل ذكر في غير مرة ان 
لكل استجواب ثمنا، فليعلن ذلك ألبناء الشعب 
الكويتي. واختتم البراك املؤمتر الصحافي مازحا: 

كل استجواب وأنتم بخير.

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا 
برغبة بشأن متديد العمل في مستوصف 
بيان ومشرف الى الساعة 12 مساء في 
ايام العطالت واالجازات الرسمية، مع 
تزويدهما باالطباء والعاملني واالجهزة 
واملعدات الالزم���ة لذلك. وقال مخلد 
في مقدم���ة اقتراحه ان املواطنني في 

منطقتي بيان ومش���رف يعانون من 
نقص في اخلدمات الصحية بس���بب 
وقف العم���ل باملراكز الصحية خالل 
العطل الرسمية،األمر الذي يسبب ارباكا 
لدى املصابني ببعض االمراض، مشيرا 
الى ان هذا األمر جعل االهالي يعانون 

كثيرا لذلك قدمت هذا االقتراح.

مخلد لتمديد العمل بمستوصف بيان عسكر إلنشاء
مراكز أعالف في الجهراء

قدم النائب عس���كر العنزي 
اقتراح���ا برغب���ة طال���ب فيه 
بأن »تنش���أ مراك���ز اعالف في 
محافظة اجله���راء على طريق 

االط��راف«.

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »4« تن�شر من 21 فرباير وحتى 25 فرباير 2010

1 - متى مت رفع العلم الكويتي احلايل يف عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح ؟

❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1965        ❏ ج - 1961

2 - متى �شدر د�شتور الكويت ؟

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1963

اأول دور انعقاد ملجل�س الأمة ؟ 3 - متى مت افتتاح 

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1963        ❏ ج - 1961

4 - متى مت حترير دولة الكويت من الغزو العراقي ؟

❏ �أ - 1991/1/26             ❏ ب - 1991/2/26        ❏ ج - 1991/3/26

اأمري القلوب ال�شيخ/ جابر الأحمد ال�شباح - رحمة اهلل ؟ 5 - متى توفى 

❏ �أ - 15/يناير 2006           ❏ ب - 10/يناير 2006             ❏ ج - 20/يناير 2006

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�ساهمة من 

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�سابقة من ع�سرين �سوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�سة �أ�سئلة يتم ن�سرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�سر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�سر جميع �الأ�سئلة �لع�سرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�ساركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�سرين �سوؤ�اًل.

پ ي�سرتط �الإجابة على �الأ�سئلة �لع�سرين من خالل �لكوبونات �الأ�سلية �ملن�سورة وتو�سع يف ظرف و�حد وتر�سل �إىل �ملكان �ملخ�س�ص.

پ يحق للم�سرتك �إر�سال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�سم و�حد.

پ تو�سع �الجابات يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�سهد�ء �الأ�سرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�سيمة 28.

�أو تر�سل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�سليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�سرت�ك يف �مل�سابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�سرورة من �أهايل �ل�سهد�ء.

پ �سيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�سول على ن�سخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف  فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني 

املوافق 2010/3/15م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/163 بيوع/1.

املرفوعة من:    1 - فالح مبارك �شعود احلجرف.

2 - �شقحه مبارك �شعود �شال�س احلجرف 1 - مو�شي علي عامر العجمي.   �شـــــــــــــــــد: 

4 - من�شور مبارك �شعود �شال�س احلجرف 3 - طالل مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

6 - نايفه مبارك �شعود �شال�س احلجرف 5 - معايل مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

8 - نايف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 7 - جهرية خالد حممد املتقلم    

10 - م�شعل مبارك �شعود �شال�س احلجرف 9 - نواف مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

12 - حجرف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 11 - �شعود مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

14 - �شيته مبارك �شعود �شال�س احلجرف 13 - العنود مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

16 - خالد مبارك �شعود �شال�س احلجرف  15 - حزام مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

18 - هيف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 17 - ح�شة مبارك �شعود �شال�س احلجرف 

19 - �شيخة مبارك �شعود �شال�س احلجرف  

20 - مدير عام الهيئة العامة ل�شوؤون الق�شر ب�شفته الو�شي على االأبنة )اأبرار( قا�شر املرحوم/   

مبارك �شعود �شال�س احلجرف

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة اجلهراء الق�صر قطعة 3 �صارع �صعيد بن جبري ون�صر بن �صيار منزل 42 - 44 ق�صيمة 412 وم�صاحته 

1500 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 1995/23811. العقار عبارة عن منزلني متجاورين متالحقني كل عقار مكون من �صرداب 

+ 3 اأدوار + ملحق العقار مك�صي باحلجر االأردين والتكييف مركزي واحد العقارين به ديوانية كبرية. ال�صرداب: �صاالت + 

4 غرف + حمامني. الدور االأول: 5 غرف + حمامني + مطبخ + �صالة. الدور الثاين والثالث: كل منهما مكون من 5 غرف + 

حمامني + مطبخ + �صالة. امللحق: 3 غرف + حمامني + مطبخ..

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً: يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 720000 د.ك »�سبعمائة وع�سرون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س 

ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح 

اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

           3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

قدم استجواب العبداهلل من محورين أولهما عدم تطبيق الرقابة المالية على المؤسسات اإلعالمية وثانيهما عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع

الدقباسي: وزير اإلعالم أخلّ بمسؤولياته الدستورية والقانونية

يقول اخلالق سبحانه وتعالى 
في محكم كتابه: )إنا عرضنا األمانة 
على السموات واألرض واجلبال 
فأبني أن يحملنها وأش����فقن منها 
وحملها اإلنس����ان إنه كان ظلوما 

جهوال(.
كما يقول عز من قائل: )يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع 

الصادقني( ڈ.
القرآني  النص  لنا  حيث يبني 
األول ثقل مسؤولية حمل األمانة، 
التي أبت السموات واألرض واجلبال 
أن يحملنها وأش����فقن منها، فيما 
يدعون����ا النص القرآن����ي الكرمي 
الثاني ال����ى التزام الصدق.. ولقد 
الكويتي دالالت  الدس����تور  أدرك 
ذلك، فاشترط على كل عضو من 
أعضاء مجلس األمة وعلى كل وزير 
من أعضاء مجل����س الوزراء قبل 
ان يباش����ر هذه األمانة ان يقسم 
وفقا للمادتني 91 و126 من الدستور 
بقوله: »أقسم باهلل العظيم أن أكون 
مخلصا للوطن ولألمير، وان احترم 
الدولة، وأذود  الدستور وقوانني 
الش����عب ومصاحله  عن حريات 
وأموال����ه، وأؤدي أعمالي باألمانة 

والصدق«.
وتقتضي األمانة والصدق في 
تأدية األعمال احلرص على قول 
احلقيقة، وعدم إخفائها، التي هي 
مصدر الس����لطات جميعا، وعدم 
خداع الرأي العام مبعلومات غير 
صحيحة للتس����تر عل����ى اخلطأ، 
وللتغطية على السلبيات وأوجه 
القصور، من أج����ل احلفاظ على 

املنصب الزائل.
وعلى ضوء ما تقدم وما قررته 
املادة 100 من الدس����تور من حق 
دس����توري ألعضاء مجلس األمة 
في توجيه استجوابات الى رئيس 
مجلس الوزراء والى الوزراء عما 

يكون قد وقع منهم من أخطاء أو 
جتاوزات أو تقصير، س����واء من 
الناحية الدستورية أو القانونية 
أو من الناحية الواقعية والعملية، 
وذلك في ح����دود اختصاصاتهم 
الوزارية، إذ نصت هذه املادة على 
ما يلي: »لكل عض����و من أعضاء 
مجلس األمة أن يوّجه إلى رئيس 
الوزراء  ال����وزراء وإل����ى  مجلس 
اس����تجوابات عن األمور الداخلة 

في اختصاصاتهم«.
وإذا كان هذا احلق من املسائل 
امُلسّلم بها في األنظمة البرملانية، 
فإن الدس����تور الكويتي لم يكتف 
بتبني ذل����ك، بل حّذر من املبالغة 
في ضمانات السلطة التنفيذية كما 
أشارت الى ذلك املذكرة التفسيرية، 
حيث أوردت من ب����ني ما أوردته 
في هذا الش����أن.. وذلك مخافة ان 
تطغى هذه الضمانات على شعبية 
احلكم، أو تضيع في التطبيق جوهر 
املسؤولية الوزارية التي هي جماع 
الكلمة في النظام البرملاني، ومما 
يبعث على االطمئنان في هذا الشأن 
ويدفع تلك املظنة الى حد كبير  ما 
أثبتته التجارب الدستورية العاملية 
من ان مجرد التلويح باملسؤولية 
فّعال في درء األخطاء قبل وقوعها 
أو من����ع التمادي فيها أو اإلصرار 
عليها ولذلك تولدت فكرة املسؤولية 
السياس����ية تاريخيا عن التلويح 
التهديد بتحريك املس����ؤولية  أو 
اجلنائية للوزراء، وقد كانت هذه 
املسؤولية اجلنائية هي الوحيدة 
املق����ررة قدميا، كم����ا ان جتريح 
الوزير.. كفي����ل بإحراجه والدفع 
به الى االس����تقالة، إذا ما اس����تند 
هذا التجريح ال����ى حقائق دامغة 
وأسباب قوية تتردد أصداؤها في 
الرأي العام، كما ان هذه األصداء 
ستكون حتت نظر رئيس الدولة 

سامح عبداحلفيظ

قدم النائب علي الدقباسي امس استجوابه لوزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ 
أحمد العبداهلل الى األمانة العامة في مجلس األمة ويقع في محورين  أولهما عدم 
تطبيق الرقابة املالية على املؤسسات اإلعالمية وثانيهما  »عدم تطبيق قانون 

املرئي واملسموع« على القنوات الفضائية. وفيما يلي نص االستجواب:

على القانون رقم 3 لسنة 2006 في 
شأن املطبوعات والنشر، واكثر من 
ثالث سنوات وبضعة اشهر على 
التنفيذية، وكذلك  اصدار الئحته 
على الرغم من مرور اكثر من سنتني 
ونصف السنة على اصدار القانون 
رقم 61 لسنة 2007 بشأن االعالم 
اكثر  املرئي واملس����موع، ومرور 
من س����نتني على اص����دار الئحته 
التنفيذية، فقد تقاعس وزير االعالم 
حتى اآلن وه����و الوزير املختص 
بتطبيق هذين القانونني عن تطبيق 
احكامهما املتصلة بتعيني مراقبي 
حسابات للمؤسسات والشركات 
املرخ����ص لها بإص����دار الصحف 
وبالب����ث ليتول����وا تدقيق وبيان 
املالية حلس����اباتها، وهذا  املراكز 
تقصير فاضح وته����اون صارخ 
واس����تهانة غير مقبولة بتطبيق 
القانونني املذكورين. ولم يقف االمر 
عند هذا احلد، بل لقد أدى تقاعس 
وزير االعالم عن تطبيق القانونني 
املذكورين أعاله الى حدوث ثغرات 
خطرة في وضع بعض املؤسسات 
االعالمية، حيث سخرت امكانياتها 
في شن حمالت التشويه املنظمة 
الدس����توري للبالد،  النظام  ضد 
وإثارة الفتنة واستثارة النعرات 
الطائفي����ة والقبلي����ة والفئوي����ة 
والطبقية، والسعي لشق الوحدة 
الوطنية ومتزيق النسيج الوطني 

االجتماعي الكويتي.
وهذا وضع ش����اذ اس����تهجنه 
أصحاب االقالم احلرة في صحافتنا 
الوطنية، مبن فيهم اصحاب بعض 
الطابع  املؤسسات االعالمية ذات 
املهني، حيث طالبوا وزير االعالم 
املرة تلو االخرى بتطبيق احكام 
قانوني املطبوعات والنشر واالعالم 
املرئ����ي واملس����موع، وعلى وجه 
التحديد ما يتصل بالكش����ف عن 
مصادر التمويل وتدقيق احلسابات 
املالي����ة للمؤسس����ات االعالمية، 
وطالب����وه بالبدء في تطبيق ذلك 
عليهم، وبينهم على سبيل املثال 
ناش����ر صحيفة »الراي« ورئيس 
مجلس ادارة شركة تلفزيون الراي 
السيد جاسم مرزوق بودي، الذي 
كتب مقال����ة افتتاحية على صدر 
الصفحة االولى من جريدة »الراي« 

في عددها املرقم 10931 الصادر يوم 
اجلمع����ة 2009/6/5 حتت عنوان 
»أحمد العبداهلل... هل جترؤ؟« بعد 
توليه حقيبة وزارة االعالم طالبه 
فيه ب� »تفعيل القانون كي يعرف 
الكويتيون من أفسد »بعض« االعالم 
ليستخدمه في معاركه السياسية 
من جهة، وفي التغطية على فساد 

أكبر من جهة ثانية«.

تراخي وزارة اإلعالم

وكذلك فقد أثار تراخي وزارة 
االعالم وتقصيره����ا عن تطبيق 
القان����ون عددا من اعضاء مجلس 
االم����ة، ولذلك فقد وج����ه النائب 
د.فيصل املسلم سؤاال نيابيا الى 
وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 

في 2009/10/26، وهذا نصه:
»مع دعمنا وامياننا وتأكيدنا 
على احلري����ات جميعها وحرية 
االعالم بشكل خاص ملا يساهم به 
االعالم احلر من ترس����يخ ملبادئ 
الدميوقراطية وما ساهم به أيضا 
من دور تنموي، وألهمية وضرورة 
القانون وتطبيقه  تغليب سلطة 
نصت  املادة السادسة من الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 61 لس����نة 
2007 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع 
عل����ى انه )يجب على املرخص له 
االحتفاظ بسجالت منتظمة على 
حس����ابات القناة ومركزها املالي 
وتزويد ال����وزارة بها حال طلبها 
ومتكني مراقب احلس����ابات املعني 
من قبل الوزارة من االطالع عليها 
وعل����ى ما يطلبه من مس����تندات 

خاصة بها(.
لذا يرجى إفادتي باآلتي:

1 – هل توجد سجالت منتظمة 
حلس����ابات كل قن����اة مرئي����ة أو 
املالية منذ  مس����موعة ومراكزها 
ترخيصها من قبل وزارة اإلعالم 
حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل 
س����بق لوزارة اإلع����الم ان طلبت 
االطالع عليه����ا أو احلصول على 
نسخة منها؟ مع تزويدي بنسخة 
من جميع املراسالت التي متت بني 
الوزارة وكل قناة مرئية كانت أو 
مسموعة ونسخة أيضا من جميع 

باعتباره احلَكم النهائي في كل ما 
يثار حول الوزير.. ولو لم تتحقق 
في مجلس األمة األغلبية الكبيرة 
إلصدار قرار »بعدم الثقة«.. كما ان 
السياسي احلديث  الرجل  شعور 
باملسؤولية الشعبية والبرملانية 
وحسه املرهف من الناحية األدبية 
لكل نقد أو جتريح، قد حمال الوزير 
التعجيل بالتخلي  البرملاني على 
عن منصبه إذا ما الح له أنه فاقد 

ثقة األمة أو ممثليها«.
وإزاء ما تضمنه الدستور من 
أحكام وتوجيهات صريحة، والتزاما 
بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به 
مسؤولياتنا الدستورية في الفصل 
التشريعي احلادي عشر، وبالنظر 
ملا ارتكبه السيد/ وزير اإلعالم من 
إخالل مبس����ؤولياته الدستورية 
والقانونية مما يستوجب مساءلته 
سياسيا، فإنني أتقدم باستجوابي 
الى السيد/ وزير اإلعالم بصفته، 
مجمال فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز 
املوضوعات والوقائع التي يتناولها 

هذا االستجواب، واملتمثل في:

المحور األول

ع����دم تطبيق أح����كام الرقابة 
املالية على املؤسسات والشركات 

املرخص لها بالنشر والبث وفق 
القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن 
املطبوعات والنشر والقانون رقم 
61 لسنة 2007 بشأن اإلعالم املرئي 

واملسموع:
صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 
في ش����أن املطبوعات والنشر في 
27 مارس 2006 وقد حددت املادة 
الثانية منه الوزير املختص بوزير 
االعالم وحددت الوزارة املختصة 
بوزارة االعالم، وقررت املادة 31 من 
القانون ان يصدر الوزير املختص 
التنفيذي����ة والقرارات  الالئح����ة 
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
خالل ستة اشهر من تاريخ العمل 
ب����ه، وقد صدر القرار 52 لس����نة 
2006 بالالئحة التنفيذية لقانون 
املطبوعات والنش����ر في 1 اكتوبر 
الثانية  الفقرة  2006، ومبقتضى 
من املادة 9 من القانون فإنه »مع 
عدم االخالل بأحكام القانون رقم 15 
لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية 
والقوانني املعدلة له، تتولى الوزارة 
املختصة تعيني مراقب حسابات 
يتولى تدقيق وبيان املركز املالي 
أو الشركة  حلسابات املؤسس����ة 
املرخص لها بإصدار صحيفة وفق 
االنظم����ة والضوابط التي يصدر 

بها قرار من الوزير املختص«، كما 
قضت املادة 19 من الالئحة التنفيذية 
للقانون بأن »تتولى الوزارة تعيني 
مراقب حس����ابات لتدقيق وبيان 
املركز املالي حلس����ابات املؤسسة 
أو الش����ركة املرخص لها بإصدار 
صحيف����ة وله في هذا اخلصوص 
االطالع على السجالت واحلسابات 
واملستندات اخلاصة بالصحيفة. 
ويجب على املرخص له االحتفاظ 
بس����جالت منتظمة عن حسابات 
الصحيفة ومركزها املالي وتزويد 
الوزارة بها ح����ال طلبها ومتكني 
مراقب احلس����ابات م����ن االطالع 

عليها«.
وكذلك فقد صدر القانون رقم 
61 لسنة 2007 بشأن االعالم املرئي 
واملسموع بتاريخ 30 يوليو 2007، 
وحددت املادة االولى منه في البند 
9 الوزارة بأنها وزارة االعالم، كما 
حددت في البن����د 10 الوزير بأنه 
وزير االعالم، وقضى القانون في 
املادة 5 في الفق����رة الرابعة منها 
بأنه »ومع ع����دم االخالل بأحكام 
القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن 
الشركات التجارية والقوانني املعدلة 
الوزارة تعيني مراقب  له، تتولى 
حسابات يتولى تدقيق وبيان املركز 

املالي حلسابات املؤسسة أو الشركة 
املرخص لها بالبث وفق االنظمة 
والضواب����ط التي يصدر بها قرار 
م����ن الوزير املختص«، وقد صدر 
قرار وزير االعالم رقم 6 لس����نة 
التنفيذية  الالئحة  2008 بإصدار 
للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن 
االعالم املرئي واملس����موع في 31 
يناير 2008، ونش����ر في اجلريدة 
الرسمية »الكويت اليوم« في العدد 
856 الص����ادر بتاريخ 2008/2/3، 
ونص����ت املادة 6 م����ن ذلك القرار 
على أنه »يجب على املرخص له 
االحتفاظ بس����جالت منتظمة عن 
حس����ابات القناة ومركزها املالي 
وتزويد ال����وزارة بها حال طلبها 
ومتكني مراقب احلس����ابات املعني 
من قبل الوزارة من االطالع عليها 
وعل����ى ما يطلبه من مس����تندات 

خاصة بها«.
وبذلك فإن القانونني املذكورين 
والئحتيهما التنفيذيتني يوجبان ان 
تعني وزارة االعالم مراقبي حسابات 
للمؤسسات والشركات املرخص 
لها بإص����دار الصح����ف وبالبث 
ليتولوا تدقيق وبيان املراكز املالية 
حلس����اباتها، ومع انه مضت اكثر 
من ثالث س����نوات ونصف السنة 

مسلم البراك
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المؤزمون هم من ال يريدون اإلجابة عن أسئلة النواب
قال النائب علي الدقباسي ان 
استجوابه لوزير اإلعالم ووزير 
العبداهلل  النفط الشيخ أحمد 
من محورين، األول هو »عدم 
تطبيق احكام الرقابة املالية على 
املؤسسات والشركات املرخص 
لها بالنشر والبث وفق قانون 
املطبوعات، والثاني يتحدث عن 
التراخي في تطبيق قانون املرئي 
واملسموع جتاه بعض القنوات 
املثيرة للفتنة« مشددا على أن 
الهدف من تقدمي استجوابه هو 
املصلحة العامة واحلفاظ على 

الوحدة الوطنية.
الدقباسي في مؤمتر  وقال 
صحافي عق����ده عقب تقدميه 
أننا  االستجواب امس »اعتقد 
في املرحل����ة احلالية بحاجة 

الى كل اهتمام أكبر من شأنه 
تعزيز الوحدة الوطنية، مشددا 
على أن هدف تقدمي االستجواب 
هو احلفاظ على وحدة املجتمع 

الكويتي.
وأضاف ان االستجواب يهدف 
الى تفعيل وتطبيق القوانني، 
والتأكيد عل����ى عدم قبول اي 
طرح يهدف إلى الضرر مبصلحة 
الش����عب، واملس����اس بوحدة 
الكويت، ونح����ن نعلم وجود 
وجهات نظر أخرى ال تتفق مع 
هذا االستجواب ولكن في النهاية 

نحترم جميع االراء.
وأكد الدقباسي ان استجوابه 
لم يأت وليد الس����اعة، وإمنا 
سبقه تقدمي العديد من االسئلة 
الى الوزير، ولم يتس����لم الرد 

حتى اآلن، ما دفعه إلى تقدمي 
اس����تجوابه، فض����ال عن عدة 

اسباب أخرى.
وقال ان املؤزمني هم الذين ال 
يجيبون عن اسئلة النواب، وال 
يطبقون القانون، ويتجاهلون 
مناقش����ة القضاي����ا التي تهم 
الش����عب الكويتي، متمنيا ان 
يصب استجوابه في مصلحة 

الشعب الكويتي.
الكويت  ان  ال����ى  مش����يرا 
مستهدفة، ومن واجب النواب 
حمايته����ا وحماي����ة وحدتها 
الداخلية، واملصلحة تقتضي 
وجود مصارحة ومكاش����فة، 
التجاه����ل لقضايا  بعيدا عن 
ق����د تكون له����ا خطورتها في 

املستقبل.

ولفت الدقباسي الى وجود 
مشاورات مع عدد من النواب 

سبقت تقدمي االستجواب.
واشار الى أنه جرت العادة 
على اتهام النواب املستجوبني 
اله����دف من  باملؤزم����ني، وان 
الش����خصانية  االس����تجواب 
والكيدي����ة، مؤك����دا ان����ه قدم 
اس����تجوابه من أجل مصلحة 

الكويت.
الدقباس����ي رفضه  وأعلن 
للتعديالت املقدمة على قانون 
املرئي واملسموع، مؤكدا انه ضد 
تغليظ العقوبات ومع مزيد من 

احلريات واملكتسبات الشعبية 
رافضا اي قانون يقضي بحبس 
الصحافيني، مشيرا الى ان تطور 
اإلعالم الكويتي مكسب للدولة 

يجب احلفاظ عليه.
وش����دد على انه سيحرص 
ف����ي مرافعته عند مناقش����ة 
االس����تجواب عل����ى مصلحة 
القضايا  الكويت، وسيتناول 
مبنظ����ور ع����ام بعي����دا ع����ن 
الش����خصانية، وسأحترم في 
النهاية رأي املجلس، وهدفنا هو 
احلفاظ على الوحدة الوطنية 

التي مست.

البراك: استجواب السهل الممتنع
وليس إبراء للذمة

)هاني الشمري(علي الدقباسي في حديث مع عالم الكندري بعد أن سلمه استجواب وزير اإلعالم
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تعلن الأمانة العامة ملجل�س الأمة عن حاجتها اإىل عدد من املوظفني ل�شغل الوظائف الآتية:

حا�شب اآيل�شائغ برامجحقوقباحث قانوين )مبتدئ(

علم مكتبات ومعلوماتم�شنف وثائق ومعلومات )مبتدئ(لغة عربيةم�شحح لغوي )مبتدئ(

اإقت�شادحملل اإقت�شادي )مبتدئ(لغة اإجنليزيةمرتجم اإجنليزي فوري )مبتدئ(

هند�شة كهربائيةمهند�س كهرباء )مبتدئ(التحليل الكمي يف الإدارةباحث تطوير اإداري )مبتدئ(

هند�شة مدنيةمهند�س مدين )مبتدئ(التحليل الكمي يف الإدارةمن�شق تدريب )مبتدئ(

هند�شة ميكانيكيةمهند�س ميكانيكا )مبتدئ(هند�شة حا�شب اآيلمهند�س حا�شوب )مبتدئ(

حما�شبةكاتب ح�شاباتقانونم�شاعد باحث قانوين

خدماتمفت�س خدمات عامة�شكرتارية�شكرتري

تغذيةمفت�س تغذيةحا�شب اآيلم�شاعد �شائغ برامج

زراعةفني ثاين زراعةهند�شة حا�شب اآيلم�شاعد مهند�س حا�شوب

مونتاج واخراجفني رابع )ت�شوير اآيل(ت�شويرفني رابع )�شورة(

طباعةمنفذ طباعةت�شوير فيديوفني رابع )ت�شوير اآيل(

پ يخ�شع املتقدمون ل�شغل الوظائف ال�شابقة:

2 - الختبار التحريري. 1 - املقابلة ال�شخ�شية .   

تقدم طلبات التوظيف باحل�شور ال�شخ�شي اإىل مبنى جمل�س الأمة 

اإدارة �شئون املوظفني )ق�شم الختيار والتعيني(

لال�شتف�شار : 22002449 اأو 22002391

امل�شتندات املطلوبةال�شروط

اأن يكون املتقدم:

1 - كويتي اجلن�شية.

2 - مل ي�شبق له العمل يف اجلهات احلكومية.

3 - ليزيد العمر عن 30 �شنة.

4 - حا�شل على موؤهل جامعي من جامعة معرتف بها بتقدير عام ليقل 

عن )جيد جدًا(

5 - حا�شل على �شهادة الدبلوم )�شنتان بعد الثانوية العامة( من معهد 

معرتف به بتقدير عام ليقل عن )جيد جدًا(.

6 - حا�شل على �شهادة الثانوية العامة من دولة الكويت بالن�شبة لوظائف 

الثانوية العامة ودورة مدتها �شنة على الأقل لوظيفة فني رابع

7 - تاريخ احل�شول على املوؤهل الدرا�شي من عام 2007 وما بعدها.

�شورة عن

1 - املوؤهل الدرا�شي )طبق الأ�شل(.

2 - البطاقة املدنية.

3 - �شهادة اجلن�شية.

4 - �شهادة امليالد.

5 - �شورة �شخ�شية واحدة.

6 - �شهادة ملن يهمه الأمر من املوؤ�ش�شة العامة 

للتاأمينات الإجتماعية.

وذلك خالل الفرتة من: 2010/2/21 اإىل 2010/3/18

من ال�شاعة 9 �شباحًا اإىل ال�شاعة 12 ظهراً

مالحظة: الدخول من البوابة رقم )4( عدا الأيام التي تعقد بها جل�شات املجل�س

جمل�س الأمة

الأمانة العامة ملجل�س الأمة

قطاع ال�شئون الإدارية واخلدمات

اإعالن توظيف

التخ�ش�س املطلوب ل�شغل الوظيفةالوظيفة

اأوًل احلا�شلني على موؤهل جامعي

ثانيًا: احلا�شلني على موؤهل دبلوم

ثالثًا احلا�شلني على موؤهل الثانوية العامة بالإ�شافة اإىل دورة

تقاعس وزير اإلعالم عن تعيين مراقبين ماليين للمؤسسات والشركات اإلعالمية
ارتكب خطيئة ال تغتفر عندما تقاعس عن قطع دابر الفتنة التي أثارتها بعض القنوات

سجالت احلسابات واملراكز املالية 
لكل قناة مرئية أو مسموعة.

2 – هل قامت الوزارة بتعيني 
مراقب حسابات لكل قناة مرئية 
أو مس����موعة؟ إذا كان����ت اإلجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدي بنسخة 
من قرار تعيني كل مراقب لكل قناة 
ونس����خة من التقارير التي كتبها 
أيضا، وإذا كانت اإلجابة بالنفي، 
يرجى بيان أس����باب عدم تعيني 
القنوات؟  مراقبني للحسابات في 
ومن املس����ؤول عن التجاوز على 
نصوص القانون رقم 61 لسنة 2007 
والئحته التنفيذية؟ وما االجراءات 
التي قامت بها الوزارة لتصحيح 
هذه املخالفة؟ مع تزويدي بنسخة 
من جميع القرارات واملراسالت التي 

تؤيد اإلجابة«.
ومع األسف فإن وزير اإلعالم 
اتباع  لم يك����ن حريص����ا عل����ى 
اخلطوات السليمة في طرح هذه 
املناقص����ة، فقد جتاه����ل عن عمد 
تقرير »هيئة مستش����اري قطاع 
الصحافة واملطبوعات« في وزارة 
اإلع����الم املؤرخ ف����ي 2009/9/27 
واملق����دم للع����رض على الس����يد 
الوكيل املساعد لشؤون الصحافة 
واملطبوعات بش����أن تنفيذ أعمال 
التدقيق احملاس����بي وبيان املركز 
املالي للش����ركات واملؤسس����ات 
اخلاضعة ألحكام القانونني رقم 61 
لسنة 2007 و3 لسنة 2006، والذي 
تضّمن أربع مالحظات حول أخطاء 
في كراسة الشروط واملواصفات 
اخلاصة باملناقصة، والذي يتضمن 
14 بن����دا توضيحيا، حيث لم يتم 
اعتماده����ا في كراس����ة املناقصة، 
وهذا ما يكشف عدم جدية وزير 
اإلعالم في استكمال تلك املناقصة، 
وبالتالي عدم جديته في تطبيق 
أحكام قانوني املطبوعات والنشر 
واإلعالم املرئي واملسموع املتصلة 
بتعيني مراقبي حسابات للمؤسسات 
والش����ركات املرخص لها بإصدار 
الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق 

وبيان املراكز املالية حلساباتها.
وإزاء هذه املخالفة املكشوفة 
ألحكام القانونني، وعدم اجلدية 
في تطبيقهما فإن املس���ؤولية 
السياسية عن هذه املخالفة تقع 

ازدراء دس����تور الب����الد والدعوة 
للتحلل منه واالنقالب عليه، وكذلك 
برامج تتضمن احلض على كراهية 
وازدراء فئات من املجتمع الكويتي، 
وكان هذا هو الطابع العام لبعض 
البرامج واملواد التي تبثها قنوات 
مرخصة أو غي����ر مرخصة، ومع 
ذلك لم يحرك وزير اإلعالم ساكنا 
جتاهها، وتراخى عن عمد وقصد 
في تطبيق أح����كام القانون جتاه 
هذه القنوات املثيرة للفتنة، وبث 
برامج مسيئة للوحدة الوطنية مما 
أدى الى ارتفاع املطالبات مبساءلة 
وزير اإلعالم عن تقصيره الفاضح، 
فاضطر الى اتخاذ بعض االجراءات 
املتأخرة، وهي اجراءات ال ميكن ان 
تغطي تراخيه املفضوح لفترات 
طويلة عن تطبيق القانون الواجب 

تطبيقه جتاه هذه القنوات.
ولبيان بعض م����ا نص عليه 
القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن 
اإلعالم املرئي واملسموع ما ورد في 
املادة 11 من القانون ضمن الفصل 
الثاني »في املسائل احملظور بثها 
والعقوب����ات« بأن����ه يحظر على 
املرخص له ب����ث أو إعادة بث ما 
من شأنه: حتقير أو ازدراء دستور 
الدولة، أو التحريض على مخالفة 
نصوصه. والدعوة أو احلض على 
كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات 

املجتمع«.
وتنص امل����ادة 12 من القانون 
عل����ى انه »مع ع����دم اإلخالل بأي 

عقوبة أش����د ينص عليها قانون 
آخر، يعاقب كل من ميارس أعمال 
البث دون احلصول على ترخيص 
بث باحلبس مدة ال جتاوز س����نة 
وبغرامة ال تقل عن خمس����ة آالف 
دينار وال تزيد على عش����رة آالف 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، 
ويجب احلكم مبص����ادرة جميع 

املعدات واألجهزة املستخدمة«.
ولئن كان ه����ذا ما نص عليه 
القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن 
اإلعالم املرئي واملسموع من أحكام 
واضحة وشروط محددة ومخالفات 
وعقوبات، فإن وزير اإلعالم جتاهل 
على نحو غير مبرر تطبيق هذه 
األحكام والشروط القانونية، وقّصر 
في مالحقة املخالفات الصارخة التي 
كررت بضع هذه القنوات ارتكابها 

جهارا نهارا.
الرغم م����ن تكرار هذه  وعلى 
املخالفات اجلسيمة وعدم االلتزام 
بالشروط املقررة في القانون، فقد 
تراخ����ى وزير اإلعالم عن تطبيق 
القانون، وهذا ما يتحمل مسؤوليته 
السياس����ية ويوجب مس����اءلته 
دستوريا وفقا لنص املادتني 100 

و101 من الدستور.
وختاما يقول املولى جّل جالله: 
)وكل إنس����ان ألزمناه طائره في 
عنق����ه، ونخرج له ي����وم القيامة 
كتابا يلقاه منش����ورا، اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا( 

ڈ.

على وزير اإلعالم.

المحور الثاني

التراخ����ي في تطبي����ق أحكام 
القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن 
اإلع����الم املرئي واملس����موع جتاه 
بعض القنوات املثيرة للفتنة غير 

املرخصة أو املخالفة للقانون:
عندم����ا يتقاعس وزير اإلعالم 
عن القيام مبسؤولياته الدستورية 
في تطبيق القوانني، فإن هذا خطأ 
فادح يجب ان يتحّمل مسؤوليته 

السياسية، ولكن عندما يتقاعس 
الوزير عن القيام مبسؤولياته في 
قطع دابر الفتنة التي اثارتها بعض 
القنوات سواء ما كان مرخصا منها 
او غير مرخص وعندما يتراخى عن 
اتخاذ أي اجراء قانوني لوضع حد 
لكل ذلك، فإنه هنا يرتكب خطيئة 

ال ميكن ان تغتفر.
وأمام تراخ����ي وزارة اإلعالم 
عن تطبيق القانونني فقد اعتادت 
بع����ض القنوات بث برامج ومواد 
إعالمي����ة وتعليقات من ش����أنها 

تتمة المنشور ص 6

العبداهلل رابع وزير لـ»إلعالم« يُستجوَب في مسيرة الحياة البرلمانية
يعد وزير النفط ووزير اإلعالم الش����يخ احمد 
العبداهلل رابع وزير لإلعالم يقدم له اس����تجواب 
خالل مس����يرة احلياة النيابية، فقد سبقه الى ذلك 
الش����يخ سعود الناصر ومحمد ابواحلسن ومحمد 

السنعوسي.
ومنذ تشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت في 
17 يناير عام 1962 وحتى اليوم تعاقب على حقيبة 

وزارة اإلعالم 18 وزيرا.
وكان الشيخ سعود الناصر أول وزير إعالم في 
تاريخ الكويت يقدم له استجواب في الدور الثاني 
من الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 28 يناير 1998 
حي����ث قدمه األعضاء د.ولي����د الطبطبائي ومحمد 
العليم ود.فهد اخلنة، وموضوعه قيام وزارة اإلعالم 
بالسماح بعرض بعض الكتب املمنوع تداولها في 
البالد في املعرض ال� 22 للكتاب العربي الذي أقيم 

في 19 نوفمبر 1997.
ومتت مناقشة االستجواب في 10 مارس عام 1998 
ثم قدم طلب بطرح الثقة بالوزير وسحب بعد ان 
قدمت احلكومة استقالتها قبل يوم واحد من جلسة 
طرح الثقة وأعيد تشكيلها من جديد حيث عاد الوزير 

املستجوب حامال حقيبة وزارة النفط.
وفي 20 ديسمبر 2004 وجه النواب د.عواد برد 
ود.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي االستجواب 
الثاني لوزير اإلعالم وكان وقتها محمد ابواحلسن 
واشتمل على 6 محاور أولها ما يراه املستجوبون 
مخالفة للدس����تور ومبادئه في حني تطرق احملور 
الثاني الى مخالفة املرسوم األميري الصادر في عام 

1979 في شأن وزارة اإلعالم.
وأش����ار املس����تجوبون في احمل����ور الثالث من 
االستجواب الى ما اعتبروه مخالفة قانون املطبوعات 
والنش����ر في حني قالوا في احملور الرابع ان هناك 
إخالال مببدأ التعاون بني السلطتني املنصوص عليه 

في الدستور.
وجاء في احملور اخلامس من االس����تجواب ما 
وصفوه بوجود مخالفة توجيهات صاحب السمو 
األمي����ر بتهيئة األجواء الس����تكمال أحكام تطبيق 

الشريعة اإلسالمية.
وقال املستجوبون ان عريضة االستجواب تتناول 
موضوعا من أهم املواضيع وتركز بشكل أساسي 
عل����ى اخللل الكبير في عم����ل وزارة اإلعالم وأداء 
وزيرها جتاه حماية ثوابت املجتمع الكويتي وقيمه 

وأخالقه.
يذك����ر ان املرس����وم األميري الص����ادر في عام 
1979 واخل����اص بتنظي����م وزارات الدولة وحتديد 
اختصاصاتها حدد اختصاصات وزارة اإلعالم بتوجيه 
السياسة االعالمية والفكرية والثقافية واإلسهام في 
رعاية الفنون مبا يكفل الشعور باملواطنة واالرتقاء 
باحلس القومي على أساس االلتزام بالقيم الروحية 
والتمس����ك بالعادات والتقاليد األصيلة للمجتمع 
الكويتي كما تتولى وزارة اإلعالم رعاية الشؤون 

السياحية واآلثار.
وعشية جلسة مجلس األمة اخلاصة مبناقشة 
االستجواب قدم الوزير ابواحلسن في 2 يناير 2005 

استقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال في كتاب استقالته انه اتخذ قراره »ليس 
عزوفا عن خدمة وطني وال خوفا من مساءلة سياسية 
ولكن صونا لوطني من ان يكون مجاال ملناقشات 

وتناحر سياسي اخلاسر فيه نحن جميعا«.
وكانت احملكمة الدستورية قد أصدرت في التاسع 
من شهر أكتوبر 2006 حكما في شأن تفسير املادتني 
100 و101 من الدستور باالرتباط مع املادتني 130 و133 
املتعلقتني بضوابط االستجواب النيابي للوزراء.

وينص احلكم على ان »االس����تجواب يجب ان 
يك����ون موضوعه واضحا مح����ددا بوقائع حتصر 
أسانيدها حتى يتخذ املس����تجوب عدته ويستعد 

ملناقشته ويتمكن من اإلدالء بحجته«.
ووفقا للحكم »ال يجوز إقحام موضوعات جديدة 
اخرى على طلب االستجواب اثناء مناقشته إال ما 
كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم 

مبوضوع طلب االستجواب«.
كما يقضي احلكم بأن »استجواب الوزير يكون 
عن األمور الداخلة في اختصاصه وعن أعمال وزارته 
واإلش����راف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة 
العامة للحكومة فيها ورسم اجتاهات الوزارة وإشرافه 
على تنفيذها وعما ميارسه من سلطة متاحة له قانونا 
في مجال التوجيه واإلشراف والرقابة على املؤسسات 
العامة والهيئات العامة واإلدارات املستقلة التابعة 
له او امللحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة 
للحكومة ومبراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير 
من السلطة واالختصاص باألعمال املراد استجوابه 

عنها مبا ميكنه من القدرة على اإلتيان بها«.
ويضيف احلكم انه »ال يجوز استجواب الوزير 
عن االعمال الس����ابقة التي صدرت منه قبل توليه 
الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت 
صدورها كما ال يجوز استجواب الوزير عن االعمال 
السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء 
الس����ابقني الذين تولوا الوزارة قبل تعيني الوزير 
املراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه االعمال 

السابقة قد متت ولم تستمر في عهده«.
وفي 3 ديسمبر 2006 قدم النائب د.فيصل املسلم 

طلبا الس����تجواب وزير االعالم ف����ي وقتها محمد 
السنعوس����ي وهو الثالث في تاريخ استجوابات 

وزراء االعالم في الكويت.
ويرتكز االس����تجواب املقدم وف����ق ما جاء في 
الصحيفة على 3 محاور يتطرق أولها الى »تعدي 
وتطاول وزير اإلع����الم على احلريات التي كفلتها 

النصوص الدستورية«.
اما احملور الثاني فيشير الى »إخالل الوزير مببدأ 
التعاون بني الس����لطتني التنفيذية والتشريعية« 
فيم����ا يتعلق الثالث ب� »إخ����الل الوزير في القيام 

مبسؤوليات وزارته«.
وفي 17 ديس����مبر 2006 وقبل جلس����ة مناقشة 
االس����تجواب بيوم واحد قدم الوزير السنعوسي 

استقالته من منصبه.
واليوم قدم النائب علي الدقباسي طلبا الستجواب 
الوزير العبداهلل وهو الرابع في تاريخ استجوابات 

وزراء اإلعالم في الكويت.
وتضمنت صحيفة االستجواب محورين يتعلق 
أولهما بع����دم تطبيق أحكام الرقاب����ة املالية على 
املؤسسات والشركات املرخص لها بالنشر والبث 
وفق����ا للقانون رقم 2006/3 في ش����أن املطبوعات 
والنش����ر والقانون رقم 2007/61 في شأن اإلعالم 

املرئي واملسموع.
اما احملور الثاني فيتعلق بالتراخي في تطبيق 
أحكام القانون في شأن اإلعالم املرئي جتاه بعض 
القن����وات املثيرة للفتنة غير املرخصة او املخالفة 

للقانون.
ويعد هذا االس����تجواب هو السادس في الفصل 
التش����ريعي احلالي ملجلس األمة والذي بدأ في ال� 
31 من ش����هر مايو املاضي والثاني للوزير الشيخ 
احمد العبداهلل حيث قدم له استجواب في 17 يناير 
2007 عندما كان يحمل حقيبة وزارة الصحة والذي 
انتهى باس����تقالة احلكومة ف����ي الرابع من مارس 
من العام نفس����ه بعد طلب طرح الثقة بالوزير في 
جلسة مناقشة االستجواب. يذكر ان وزارة اإلعالم 
مسؤولة عن البث اإلذاعي والتلفزيوني وما يتعلق 
بهما من أنش����طة فنية او هندس����ية وطبع ونشر 
اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( وإدارة مطبعة 
احلكومة والرقابة على جميع وسائل النشر وفقا 
ألحكام القانون واإلسهام في نشر الثقافة وتنويع 
مصادر املعرفة ورعاية الفنون واآلداب في مختلف 

نواحيها.
وتشرف الوزارة على الس����ياحة والعمل على 
تش����جيعها وتنويع أنشطتها والتعاون مع الدول 
واملنظمات العربية واألجنبية في مجاالت اإلعالم 

والصحافة.
وتقضي املادة 100 من الدس����تور الكويتي بأنه 
ال جتري مناقش����ة االستجواب إال بعد 8 أيام على 
األقل من يوم تقدميه وقد يؤدي االس����تجواب الى 
تقدمي طلب طرح الثقة بالوزير على املجلس على 

ان يقدم من 10 اعضاء.
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية األعضاء 
الذين يتألف منهم املجل����س فيما عدا الوزراء وال 

يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

الحربش: »التنمية واإلصالح« تؤيد وسنجمع تواقيع النواب المؤيدين للمساءلة
اعل���ن عضو كتلة التنمية واالصالح النائب د.جمعان احلربش 
دعم الكتلة الكامل الستجواب وزير االعالم الذي قدمه امس النائب 
علي الدقباسي، الفتا الى حترك فعلي بدأ امس جلمع تواقيع النواب 
املؤيدين ملساءلة الوزير وستقدم ورقتها اليوم او غدا بعد اكتمال 

عقدها.
وقال احلربش في تصريح صحافي امس: ان قانون املرئي واملسموع 
هو ملف الكتلة بج���دارة من خالل متابعتها للقانون منذ صدوره، 
مشيرا الى ان النائب د.فيصل املسلم وجه اسئلة في السابق للوزير 

حول تطبيق القانون، وتعيني مراقبني ومدققني ماليني.
وأثنى احلربش على مادة االستجواب التي خلت على حد قوله 
م���ن اية اثارة للفتن���ة، وضرب الوحدة الوطنية، وركزت بش���كل 
مباش���ر على اهمية تطبيق القانون سبب االزمة احلقيقية، مشددا 
على ضرورة تعيني املراقبني املاليني لدرء اي فساد قد يطال بعض 

وسائل االعالم.
وتخوف احلربش من عدم وجود الرقابة على املركز املالي للقنوات 
التي تثير الفتنة وتتجاوز القان���ون، متوقعا ان غياب الرقابة قد 
يفتح الباب للتدخل اخلارجي ومتويل بعض وس���ائل االعالم، ما 
يؤدي الى تس���يب وفتنة، مضيفا »القصور ف���ي تطبيق القانون 

يتحمله الوزير مباشرة«.
وحول تأخر تقدمي االستجواب بني احلربش ان اخلالف لم يكن 
بشأن تقدمي االستجواب او التراجع وامنا حول التوقيت، خصوصا ان 
عددا من النواب ارتأوا اجناز بعض املشاريع املدرجة وعدم تعطيلها 
واعط���اء الوزير الفرصة لتطبيق القان���ون واتخاذ االجراءات ازاء 
بعض التجاوزات في قطاع االعالم، ومحاسبة القيادات واملقصرين 
حتت وقع املس���اءلة السياسية، آسفا ان الوزير لم يتحرك في هذا 

االجتاه، األمر الذي يؤكد ان االستجواب مستحق؟

قال النائب خالد السلطان إن الوقت مناسب 
ملزيد من االجنازات وليس ملزيد من االستجوابات 
موضحا وجود روح طيبة بني املجلس واحلكومة 
ظهرت بوادرها في القوانني التي اجنزت ومنها 
سوق املال، اخلصخصة، قانون العمل، والشركات 

التجارية واقرار خطة التنمية. 
واشار السلطان الى انه يجب ان يكون العمل 
باجت����اه االجنازات ملصلحة الش����عب الكويتي 
مطالبا بتحقيق وحتريك عجلة التنمية وليس 

عرقلتها.
وأوضح السلطان انه يعبر عن رأيه اما موقف 
التجمع السلفي فسنحدده عند اجتماعنا مؤكدا ان 
التجمع لن ينقسم في الرأي ولكن لكل عضو فيه 

وجهة نظر خاصة به. وبني السلطان انه ال يرى 
ضرورة لتدوير وزاري في املرحلة املقبلة.

مؤكدا ان الوقت غير مناسب وسنحكم على 
االس����تجواب اثناء دفاع املستجوب، ومن جهة 
اخرى، شن السلطان هجوما حول الفساد االداري 
واملالي في وزارة الكهرباء بعد أن اتضحت الصورة 
من خالل طوارئ 2007، 2008، مش����يرا الى ان 
وزير الكهرباء يحذر م����ن قطع الكهرباء واملاء 
على املواطنني فانظر لنفس����ك يا وزير فاخللل 
في وزارتك وحذرنا م����رارا من التجاوزات في 
طرح املناقصات وف����ي محطة الصبية مضيفا 
أننا لن نسكت عن التجاوزات اذا لم يتم اتخاذ 

اجراءات جتاهها.

السلطان: الوقت مناسب لإلنجازات وليس لالستجوابات

مع تقدمي النائب علي الدقباس��ي استجوابه 
املرتق��ب لوزير االعالم الش��يخ أحمد العبداهلل 
واملتضمن محوري��ن اولهما عدم احكام رقابة 
الوزير املالية على وسائل االعالم وثانيهما عدم 
تطبيق قانون املرئي واملس��موع، توالت ردود 
االفعال النيابية املؤيدة واملعارضة والتي لم حتدد 
موقفها اال بعد االطالع على محاور االستجواب 
فيما اتفقوا على ان االستجواب حق دستوري 

لكل نائب.
واكد النائب عدنان املطوع ان وزارة االعالم 
بحاجة الى ادارة جيدة وحتسني في االداء من اجل 
االرتقاء مبستواها، الفتا الى ضرورة الرقابة على 
ما يتم بثه في وسائل االعالم املرئية واملسموعة. 
وقال في تصريح صحافي ل� »األنباء« ان بعض 
هذه االستجوابات صحية وواجبة للفت االنتباه 
الى أن هناك قصورا ف��ي عمل الوزراء، ولكن 
يجب أال تكون هذه االستجوابات تهدف الى طرح 
الثقة بالوزير.\ وأبدى املطوع عدم اعتراضه على 
قي��ام النواب بواجبهم الدس��توري، خصوصا 
في مرحلة تقدمي وتنفيذ اخلطة االمنائية، وذلك 
لتحفي��ز ال��وزارات واعادة برمجته��ا وتهيئة 
موظفيها للمرحلة املقبلة، واكد املطوع انه يعارض 
االس��تجواب اذا كان هدفه ط��رح الثقة، فعلى 

الوزير ان يعمل ألداء افضل.
وقال انه لم ير حتس��نا في وزارة االعالم، 
مشيرا الى انه في حالة التدوير الوزاري سنبحث 
حينه��ا عن القادر القوي االمني ذي اخلبرة من 

ذوي التكنوقراط، مش��يرا الى ان الوزير احمد 
العبداهلل لديه خبرة كافية ولكنه يحتاج الى وقت 
كاف إلدارة وزارته م��ع التنبيه عليه اذا كانت 

هناك مالحظات على أداء وزارته.
وأيد املطوع االبقاء على الوزير احمد العبداهلل 
على رأس وزارته مع اعطائه الوقت الكافي لتفعيل 
دوره في وزارته مع اخذه مالحظات النواب على 

أداء وزارته.
من جانبه، قال النائب صالح املال ل� »األنباء« 
انه ال يؤيد استمرار الوزير العبداهلل في حقيبة 

االعالم متمنيا إبعاده عنها.
وأوضح املال ان موقفه من االس��تجواب لم 
يتحدد بعد، مشيرا الى انه سيعلنه بعد االطالع 
على محاوره ومن ثم مرافعة املستجوب وردود 

الوزير.
بدورها، قالت النائبة د.سلوى اجلسار انه اذا 
كان االستجواب سيسهم في دفع عجلة التنمية 
»فليكن« مؤكدة ان االستجواب أداة دستورية 
مكفولة ألعضاء مجلس االمة، وان حتديد وقتها 

يعتمد على مادة االستجواب املقدم.
وأضافت اجلس��ار ان هن��اك قضايا مهمة 
وأساس��ية تكون ملحة وال تتحمل التأخير في 
املساءلة السياسية بشأنها، ويكون بعض وزراء 
الدولة معطلني للتنمية، في حني يبلغ النائب مداه 
في التدرج باس��تخدام االدوات الدستورية من 
اس��ئلة وغيرها، ففي تلك احلالة يكون ال مفر 

من االستجواب.

تباين نيابي حول استجواب العبداهلل

الشيخ احمد العبداهلل

)هاني الشمري(الدقباسي يتجه إلى مكتب األمني العام لتسليم االستجواب


