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مبعوث األمير عّزى رئيس اإلمارات

بوفاة مبارك بن محمد بن خليفة

أبوظبيـ  كونا: قام مبعوث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك يرافقه محافظ 
االحمدي الشــــيخ د.ابراهيم الدعيج وعدد من أبناء 
أســــرة آل الصباح الكرام بتقدمي واجب العزاء باسم 
سموه الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وأسرة آل نهيان الكرام في وفاة املغفور له باذن اهلل 
تعالى الشــــيخ مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان 

طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه وذلك بالعاصمة 
أبوظبي. وكان مبعوث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك والوفد املرافق له غادر 
مطار الكويت الدولــــي ظهر امس متوجها الى دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة وذلك لتقدمي واجب 
العزاء بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ مبارك 
بن محمد بن خليفة آل نهيان طيب اهلل ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
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الشيخ جابر املبارك لدى مغادرته البالد متوجها إلى اإلمارات

البصيري وعد بتلبية مطالب العاملين
 في »الموانئ« وتذليل الصعوبات أمامهم

هايف االحتفاالت الحقيقية هي إبراز اإلنجازات
وليس الخروج للشوارع وإشاعة الفوضى

محمد الصباح وصل إلى لوكسمبورغ

المويزري: أعيادنا الوطنية فرصة للتعبير دعا وزارات التربية والداخلية واإلعالم إلى تثقيف الناشئة
عن وحدتنا وتماسكنا كأسرة واحدة

هنأ النائب شعيب املويزري 
صاحب السمو االمير، وسمو 
العهد وســــمو رئيس  ولــــي 
الوزراء والــــوزراء، ورئيس 
مجلس االمة واعضاء املجلس، 
واهل الكويت وجميع املقيمني 
على ارضها الطيبة، باالعياد 

الوطنية.
وقال املويزري في تصريح 
صحافــــي: ان هذه املناســــبة 
العزيــــزة على قلوبنا جميعا 
تعد فرصة طيبة لترســــيخ 
وحدتنــــا الوطنية، والتعبير 
عن حبنا وفخرنــــا بوطننا، 

ومتاسكنا كأســــرة واحدة وقت الرخاء ووقت الشدة واالبتعاد عن 
كل ما يفرق صفوفنــــا من خالفات طائفية او مذهبية، داعيا العلي 
العظيم ان يحفظ الكويــــت واهلها ومن على ارضها من كل مكروه 

وسوء وان يدمي على اجلميع نعمة االمن واالمان.
في سياق متصل اعتذر النائب املويزري عن عدم استقبال رواد 
ديوانيته غدا االحد 28 اجلاري بسبب تواجده خارج البالد، ويعاود 

املويزري استقبال رواد ديوانيته يوم االحد 7 مارس املقبل.

المالكي: العراق ال يشكل خطرًا على المنطقة 
ونتطلع لدعم فرنسي للخروج من الفصل السابع

عقد وزير املواصالت ورئيس 
مجلــــس ادارة مؤسســــة املوانئ 
الكويتيــــة د.محمــــد البصيــــري 
اجتماعا مع مدير عام املؤسســــة 
الشــــيخ د.صباح جابر العلي كما 
ضم االجتماع مجموعة من مديري 
ومسؤولي املؤسسة ملناقشة مطالب 

وحقوق العاملني فيها.
هذا وعلمت مصادر مسؤولة 
ان الوزيــــر البصيري وعد خالل 
االجتماع بالعمل على تلبية مطالب 
العاملني في املوانئ وتذليل جميع 
الصعوبــــات في ســــبيل حتقيق 
طموحات ابنائه خالل الفترة املقبلة 
مبا يتوافق مع اللوائح والقوانني 

املنصوص عليها.
الوزير بأداء وكفاءة  واشــــاد 
العاملني باملؤسسة واهميتها على 
اعتباره الشريان الرئيسي لالقتصاد 
وهي من اجلهات السيادية بالدولة 
وذلك بسبب طبيعتها احلساسة، 

زيادة ايرادات الدولة.
كما اكد املسؤولون في املوانئ 
خالل االجتماع عدالة مطالب العاملني 
في املؤسسة وعلى ضرورة سعي 
اجلميع بقيادة الوزير على جميع 

االصعدة لتلبية تلك املطالب.
واكد اجلميع الدور الكبير الذي 
تقوم به النقابة ممثلة في رئيسها 
النوخذة علي الســــكوني الذي ال 
يدخر جهدا في مطالبة املسؤولني 
بحقوق العاملــــني والتي جعلته 
يحوز ثقة العاملني في املؤسسة 
حيــــث اكدوا انهــــم يقفون خلف 
النقابة حتى يحصلوا على حقوقهم 
املشــــروعة. واضافت املصادر ان 
جميع العاملني في املوانئ الكويتية 
اكدوا انهم لم ولن يدخروا جهدا 
في خدمة الوطن في احلك الظروف 
واصعب املواقف رغم اصرارهم على 
عدم التنازل عن املطالبة بحقوقهم 

العادلة.

قال النائب محمد هايف في 
تصريح صحافي ان رش الرغوة 
على املارة مع ما يحصل منها 
من أذى لالطفال أو لالشخاص 
في ســـياراتهم، والتسبب في 
االزدحام على الشوارع الرئيسية 
ليس مـــن املظاهر احلضارية 
والراقية للشعوب، فاالحتفاالت 
ابراز االجنازات  احلقيقية هي 
أما  والتنافس في املخترعات، 
الفوضـــى واخلروج  اشـــاعة 
للشـــوارع فليست من مظاهر 
احتفـــاالت الشـــعوب، ولذلك 
فإن من املالحظ ان االحتفاالت 
باالعياد الوطنية اتخذت منحى 
مســـتغربا، فهي مجرد شباب 
يطوفون شارع اخلليج وغيره 

لوكسمبورغـ  كونا: وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى لوكسمبورغ في إطار جولة أوروبية يجري 

خاللها مباحثات مع املسؤولني في لوكسمبورغ.
واستقبلت السفيرة الكويتية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ نبيلة املال 

والقنصل بسام القبندي الشيخ د.محمد الصباح في املطار.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح غادر لندن بعد ظهر امس متوجها الى لوكسمبورغ بعد زيارة 

رسمية قام بها للمملكة املتحدة.
وكان برفقة الشيخ د.محمد الصباح لدى مغادرته مدير مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وبقية اعضاء الوفد املرافق له. وكان في وداع الشيخ د.محمد الصباح هنا 
سفير الكويت لدى اململكة املتحدة وعميد السلك الديبلوماسي االجنبي 

في لندن خالد الدويسان وأركان السفارة الكويتية.

بغــــداد ـ كونــــا: تطلع رئيس 
الــــوزراء العراقي نــــوري املالكي 
الى دور فرنســــي داعم ملســــاعي 
بالده للخروج من الفصل السابع 
والعقوبات الدولية املفروضة عليه 

بسبب سياسات النظام املباد.
جاء ذلــــك لدى لقــــاء املالكي 
مببعوث الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي وزير الصناعة الفرنسي 
كريستيان استروزي والذي وقع 
مع نظيره العراقي فوزي حريري 
ثالث مذكــــرات تفاهم مع عدد من 
الشركات الفرنسية لتأهيل وتطوير 

عدد من املصانع العراقية.
واكد املالكي »ان العراق أصبح 
بلدا ال يشكل خطرا على املنطقة.. 
وجهودنا منصبــــة نحو االعمار 

ومواجهة ما تبقى من االرهاب«.
ومضى الى القول »لذلك نتطلع 
لدور فرنسا وجميع الدول الصديقة 
واملســــاندة للعــــراق أن تقف الى 
جانبه للخروج من الفصل السابع 
والعقوبات الدولية املفروضة عليه 

بسبب سياسات النظام املباد«.
واضاف »ان بلدنا اليوم أصبح 
الدميوقراطية وفيه  يشهد أجواء 
نــــواب وفيــــه حكومة  مجلــــس 
مركزية وحكومات محلية تعمل 
وفــــق الضوابط املوضوعة لعمل 

مما تسبب في اصابات ازدحم 
على اثرها كثير من املواطنني 
على مستشفى البحر للعيون، 
بسبب االصابات التي تعرضوا 
لها من الفوضـــى العارمة في 
شـــارع اخلليج. وتساءل: أين 
دور وزارات التربية والداخلية 
واالعـــالم وغيرها من وزارات 
الدولـــة في تثقيف الناشـــئة 
الوجـــه احلضاري  وإظهـــار 

للكويت في جميع املجاالت.
ودعا هايف وزارات االعالم 
والداخلية والتربية الى تثقيف 
الناشئة وغرس املفاهيم واملبادئ 
التي يجب ان يتحلوا بها بدال 
من ثقافة الفوضى التي نراها 

في االحتفاالت.

فرنسا في جميع املجاالت ومنها 
االقتصادية والصناعية.

وقال املالكي »اشعر بالسعادة 
عندما اسمع بان الشركات الفرنسية 
حصلت علــــى عمل في العراق ملا 
متتلكه هذه الشركات من سمعة 
وخبرة نحتاجها اليوم في عملية 
البناء وهو ما يعطي فرصة جديدة 
العالقات بني  للتعاون وتقويــــة 

البلدين«.
وتابع مؤكدا »نحن نطمح الى 
عالقات ومشاريع استراتيجية في 
مجاالت النفط والصناعة والبنية 
التحتية وأال يقتصر عمل الشركات 
الفرنســــية على قطاع معني امنا 
نريده أن يشــــمل مجاالت أخرى 
كاملاء واملجاري واخلطوط اجلوية 
الســــيارات واملعدات  وصناعــــة 
الزراعية ونطمح أن نكون قاعدة 

من الصداقة املتينة مع فرنسا«.
من جهته قال وزير الصناعة 
الفرنســــي »ان وجودنا اليوم في 
العراق رغم الزخم االنتخابي يؤكد 
رغبتنا فــــي تطوير العالقات بني 
البلدين«. وجدد دعم بالده للحكومة 
العراقية فيما تسعى اليه للحفاظ 
على امن واستقرار وازدهار العراق 
واملســــاهمة في تطوير االقتصاد 
العراقي وعملية البناء واالعمار.

كما مت خالل االجتماع مناقشــــة 
العمل  االضراب واثره على سير 
في املوانئ التــــي تعتبر احد اهم 
الشرايني االساسية في االقتصاد 
الوطني وتؤثر بشكل حيوي في 
حركــــة التجارة وبنــــاء النهضة 
االقتصادية للكويت ودورها في 

من الشـــوارع الرئيســـية في 
الرغوة في  املنتزهات يرمون 
وجوه املارة ويعطلون السير، 

احملافظات«. ويأتي تطلع املالكي 
ملوقف فرنسي داعم جلهود بالده 
في اخلروج من الفصل السابع بعد 
يوم واحد فقط مــــن تاكيد وزير 
اخلارجية العراقية هوشيار زيباري 
على اهمية خروج العراق من طائلة 
الفصل السابع مرجحا ان يصدر 
الدولي قريبا قرارا  مجلس االمن 
بشأن التزام العراق مبسائل نزع 
االسلحة وخلوه من اسلحة الدمار 
الشامل وبالتالي اخلروج التام من 

الفصل السابع.
واكد املالكي خالل لقائه مبعوث 
الرئيس الفرنسي حرص احلكومة 
العراقية على تطوير العالقات مع 

22 نائبًا أعلنوا تأييدهم التام الستجواب العبداهلل

الدعاة بين مؤيد ومعارض لفتوى البراك

بعض االجتهادات التي يناقش فيها 
صاحبها، فجانب احلق هو تبرج 
املرأة وسفورها واشاعة احملرمات، 
اما االختالط فليــــس من املعلوم 
بالضــــرورة حترميه كما زعم فال 
يسلم لصاحبه النه قد ينازعه اي 
شخص في قوله ألنه لم يعلم من 
الدين بالضرورة فليس هناك نص 

قطعي يحرم االختالط.

ولي األمر

ويؤكد الداعية يوسف السويلم 
ان االختالط بني املرأة والرجل حرام 
ولكن فتوى اباحــــة دم من يبيح 
االختالط في العمل والتعليم تثير 
الفتنة وهذا األمر يعود لولي االمر 
وتقطع هذه املسألة بجمع العلماء 
الفتوى  الى صاحب  ليســــتمعوا 
ويعرفوا قصده حتى يقطع برأي 
واحد، ألن هناك مــــن اجلهلة من 
يســــمع الفتوى وال يناقش فيها 
ويعمل بها دون تفكير لذا أرى أن 
ولي األمر هو املناط حتى ال تشيع 

الفاحشة.
اما الباحث االســــالمي الشيخ 
راضي حبيب فقال: اذا كان قد اخطأ 
من افتى بجواز االختالط بدرجة 
واحدة، فقد اخطأ من أفتى بجواز 
قتله مائة وثمانني درجة، وخالف 
الشريعة وابتعد عن الدين احلنيف. 
فإصدار فتوى »اباحة الدم« بحق 
من يخطئ من رجال الدين في مقام 
االستدالل واالجتهاد، لم يسبق له 

مثيل ومن بديع وجريء اآلراء.
واضاف: وهل غابت عن البراك 
نظرية التخطئة الكالمية التي تقرر 
معذوريــــة الفقيه في مجال افراغ 
السعة العلمية في مقام االجتهاد 

الستنباط االحكام.
واكد: مع ان القاعدة االصولية 
املشهورة في الوسط الديني واملتفق 
عليها تنــــص على ان »من اجتهد 
واصاب فله اجــــران، ومن اجتهد 
واخطأ فله أجر« فال اعلم على أي 
اساس من األدلة أفتى البراك بقتل 
من اخطأ برأيه الديني في خصوص 

مسألة االختالط.

النساء من املسجد مينعهن الرسول 
ان يسرن في وسط الطريق ويقول 
ژ »ليس لكن ان حتققن الطريق 
وعليكن بحافــــة الطريق« فكانت 
الواحدة تلتصق باحلائط ويلتصق 
ثوبها به من شدة التصاقها باجلدار، 
فكانت هذه طرق للنساء وهذه طرق 
للرجال وكذلك االبواب التي يدخل 
فيها للمسجد قال ژ: »لو تركنا 
إلى  الباب للنســــاء«. واشار  هذا 
التجارب السيئة التي نسمع عنها 
بسبب االختالط، وقال اما ان يقول 
البعض هي مسألة ثقة فهؤالء ال 
غيرة عندهم على نسائهم ومن يقل 
ان النساء كن يطفن عند الكعبة، 
فهذا ال يبرر االختالط ونعرف ان 
دول الغــــرب تعانــــي األمرين من 
نتائــــج االختالط مــــن احلمل من 
الزنى واألمــــراض وغيرها وهذه 
احلقائق بسبب االختالط فال عالقة 
بالثقة بأن احمي ابنتي أو زوجتي 
من االختالط واشار د.معرفي الى 
ان قانون منع االختالط صدر منذ 
عدة ســــنوات ولم يطبق إلى اآلن 

فلماذا؟

األمر شائك

ويرى الباحث الشرعي صالح 
الغامن ان األمر شائك وال يستوجب 
القطع بأن االختــــالط محرم وأن 
مبيحه مرتد، وقال ان فتوى الداعية 
البراك لها  السعودي عبدالرحمن 
جانب من الصواب ولكنها تتضمن 

الكفر نسأل هل ينطبق عليه شروط 
تكفير املعني أو ال ينطبق وبعد ذلك 
يناقش وتقام عليه احلجة ويبني له 
ان هذا هو حكم اهلل فقد يكون فهم 
خطأ أو بنى رأيه على اجتهاد خاطئ 
ال يقصد احملادة للدين، وقد يكون 
عنده شــــيء من االعذار املعروفة. 
وزاد، إذن هنــــاك فرق بني مطلق 

التكفير وتكفير املعني.
وأضاف د.معرفي أما مســــألة 
االختالط فال يوجــــد عاقل يقول 
ان ترك النساء والرجال االجانب 
يسمح لهم باالختالط مع بعضهم 
البعض من دون ضوابط وال تكون 
النتائج ســــيئة، وعندنــــا نتائج 
واضحــــة فيما يحدث في املدارس 
املختلطة واجلامعات وهذا امر ينشر 
في االعالم بني فترة وأخرى وهذا 

بسبب االختالط.
وأكد أن االسالم دين انفرادي بني 
النساء والرجال ال يسمح للمرأة ان 
تختلط بالرجال االجانب ولكن كانت 
في عهد الرسول ژ صفوف النساء 
خلف صفوف الرجال بشروط وكان 
النبي ژ يقول صالة املرأة في بيتها 
أفضل لها من الصالة في املسجد 
وان صالتها داخل غرفتها أفضل من 
صالتها في حوش البيت، كما كان 
يقول خير صفوف النساء آخرها 

وشرها أولها.
وفي احلج والعمرة يشــــترط 
احملرم حتى تكون في حماية وليها 
ايضا وكان الرسول ژ عندما تخرج 

به ومنهم من كفر. وأكد أن على من 
يطلق هذه الفتاوى ان يتقي اهلل 

في االسالم واملسلمني.

ال يحرم بذاته

الشــــراح:  ويقول د.يوســــف 
بالنســــبة ملثــــل هــــذه الفتوى ال 
نعرف في الفقه االسالمي في ادلته 
الشرعية ما يبيح قتل القائل مبثل 
هذا االمر الذي لو افتى به انسان 
فهو خارج عن االدلة املتفق عليها 
ومعلوم لدى اجلميع أن االختالط 
لم يحرم لذاته ألنه وجد في املسجد، 
فالنساء كن يصلني خلف الرجال 
واحتمال اختالطهم ببعض احتمال 
وارد وإن كان ضعيفــــا، واختالط 
الرجال بالنســــاء في االسواق في 
عهد التشــــريع موجود، ومع انه 
ليس كما في االختالط املوجود في 
عصرنا ويختلف عنه اختالفا كبيرا 
اال ان النبي ژ منع عمر ÿ من 
منع النســــاء  من دخول االسواق 

ألن لهن في االسواق حاجة.
واكــــد د.الشــــراح ان قضيــــة 
االختالط ليســــت باألمر القطعي 
حتى يكون مخالفها كافرا مستحل 

الدم.

لم يكفر أحدًا

وأكد االســــتاذ بكلية الشريعة 
والدراسات االســــالمية د.سلمان 
معرفي ان فتوى الداعية عبدالرحمن 
البراك ليــــس فيها جتن على أحد 
فهو لم يكفر شخصا معينا وأمر 
بتطبيق حد اهلل على من يرد حكم 
اهلل وقال معرفي أوال عبدالرحمن 
البراك لم يكفر احدا وتكلم كالما 
عاما قال من يقول ان من استحل 
ما حرم اهلل فهو كافر ونحن نقول 
هذا كالم أهل العلم وكالم املشايخ 
بأن كل من يســــتحل ما حرم اهلل 
فهو كافر وهذا متفق عليه، لكن هو 
لم يقل ان فالنا كافر باالسم وهناك 
فرق بني تكفير املعني وبني اطالق 
احلكم، اقول من اســــتحل ما حرم 
اهلل فهو كافر فإذا جاء واحد وقال 
هذا األمر حالل قبل ان نطلق عليه 

ليلى الشافعي
أصــــدر الداعيــــة الســــعودي 
البــــراك فتوى أهدر  عبدالرحمن 
فيها دم من يبيــــح االختالط في 
الدراســــة أو العمل معتبرا ان من 
استحل االختالط فهو مستحل لهذه 
احملرمات ومن استحلها فهو كافر. 
استطلعنا آراء العلماء والدعاة وكان 

هذا ردهم:
في البداية حذر رئيس رابطة 
بــــدول مجلس  علماء الشــــريعة 
التعاون والعميد الســــابق بكلية 
الشريعة والدراســــات االسالمية 
د.عجيل النشمي من اصدار الفتاوى 
التي تسيء إلى الدين. وقال ال يجوز 
للعالم أو من ينتسب للعلم الفقهي 
أن يصدر مثل هذه الفتاوى وهذه اما 
ان تصدر عن جاهل يخوض ويهرف 
مبا ال يعلم أو أنه داعية فتنة يريد 
افشاء الفتنة في املجتمع واالساءة 
إلى الدين والعلم وأهله بقصد أو 
من دون قصــــد، فإن اباحة الدماء 
ال تكون إال ملفسد في األرض ثبت 
جرمه عند القضاء او الثيب الزاني 

أو املرتد املفارق للجماعة.

من اختصاص ولي األمر

وأكد د.بسام الشطي ان احلكم 
بالقتل ملن يبيح االختالط ال يجوز 
إطالقه بهذه الصورة التي تؤدي إلى 
الفوضى وإباحة دماء الناس وهذا 
امر حرمه اهلل تعالى، مشيرا الى 
ان هذه الفتاوى ال يجوز اطالقها 
هكذا وعلينا عــــدم اصدار فتاوى 
نتيجة ردود افعال يسعى من خاللها 
البعــــض الى تكميم االفواه مع ان 
حرمة االختالط واضحة في القرآن 
الكرمي وال جدال فيه لكن من يقيم 
احلد هو احلاكــــم وال يجوز الزام 
الناس مبثل هذه الفتاوى. وتبقى 
الفتوى من اختصاص ولي االمر 
كما يبقى على رجال الدين والدعاة 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر 

واظهار احلق.
واشار د.الشطي الى ان النبي 
ژ في دعوته للناس لم يستجب 
له جميع البشر بل منهم من آمن 

وقع 22 نائبا بيانا امس اعربوا فيه عن تأييدهم التام 
لالستجواب املقدم لوزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل، 
مؤكدين فيه ان وزارة االعالم امتنعت عن تطبيق مواد 
القانون والئحته التنفيذية مما اوجد اجواء من الفوضى 
وغياب التنظيم فيها وما استغله البعض حملاولة اثارة 
الفنت وممارسة التحريض وتأليب فئات املجتمع بعضها 

على بعض، وفيما يلي نص البيان:
نحن املوقعني ادناه من اعضاء مجلس االمة:

التزاما منا بالقســـم الذي اديناه عند تولينا مهامنا 
»اقسم باهلل العظيم ان اكون مخلصا للوطن ولالمير، وان 
احترم الدستور وقوانني الدولة، واذود عن حريات الشعب 
ومصاحله واموالـــه، واؤدي اعمالي باالمانة والصدق« 

)املادة 91 ـ دستور الكويت 1962(.
ونظرا الستمرار عدم تطبيق وزير االعالم للقانون رقم 
61 لسنة 2007 بشأن االعالم املرئي واملسموع، والئحته 
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008، 
وما نتج عن ذلك من مخالفات جسيمة الحكام القانون 
ومقاصده، ومساس مباشـــر بالوحدة الوطنية واالمن 

االجتماعي، من قبل وسائل اعالمية فاسدة.
وحيث قامت وزارة االعالمـ  باالضافة الى عدم تطبيقها 

للقوانني وااللتزام مبوادهـ  بتقدمي مواد ارشيفية ومنوعة 
لقنوات فضائية غير كويتية وغير مرخصة، امعانا في 
االستهتار بتطبيق القانون واملصالح العامة التي توخاها 

املشرع في القانون.
وملا كان الدستور قد اكد على اهمية االلتزام بالقوانني، 
عند ممارسة حرية الرأي وحق التعبير والنشر، فنص 
على ان يكون ذلك »وفقا للشروط واالوضاع التي يبيتها 

القانون« )املادة 36 ـ دستور الكويت 1962(.
وحيث ان املادة 6 من الالئحة التنفيذية للقانون 61 
لسنة 2007 املشـــار اليه قد اوجبت التالي: »يجب على 
املرخص له االحتفاظ بســـجالت منتظمة عن حسابات 
القناة ومركزها املالـــي وتزويد الوزارة بها حال طلبها 
ومتكني مراقب احلســـابات املعني مـــن قبل الوزارة من 
االطالع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها« 

)القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008(.
وملا كانت وزارة االعالم قد امتنعت عن تطبيق مواد 
القانون والئحته التنفيذية مما اوجد اجواء من الفوضى 
وغياب التنظيم واستغله بعض ضعاف النفوس وذوي 
االغراض املريبة فـــي محاولة الثارة الفنت وممارســـة 
التحريض وتأليب فئات املجتمع الكويتي بعضها على 

بعض، وحيث ان وزير االعالم ـ رغم طول املدة وتكرار 
التنبيه وحدوث احملظور واستنفاد الوسائل الدستورية 
االخرى ـ لم يقم بأي اجراءات تذكر جتاه ذلك التعطيل 
اجلسيم ملواد الدستور والقوانني والقرارات الوزارية، مما 
استوجب املساءلة السياسية، التزاما بالدستور والقسم 
الذي اقســـمناه واداء لواجب الدفاع عن مصلحة الوطن 

وصالح مواطنيه.
نعلن نحن املوقعني ادناه تأييدنا التام لالستجواب 
املقدم لوزير االعالم عمال باملادة 100 من دستور الكويت 
وغيرها من املواد املنظمة لذلك، داعني اهلل الكرمي ان يحفظ 
الكويت واهلها، وان يوفقناـ  وكل زمالئناـ  في اداء مهامنا 

باالمانة والصدق، واحلمد هلل رب العاملني.
النواب املوقعون على البيان: احمد السعدون، د.جمعان 
احلربـــش، د.وليد الطبطبائي، د.فيصل املســـلم، فالح 
الصواغ، محمد هايف، مســـلم البراك، خالد الطاحوس، 
علي الدقباســـي، د.ضيف اهلل بورمية، حســـني مزيد، 
د.محمـــد احلويلة، فيصل الدويســـان، مبارك الوعالن، 
د.حسن جوهر، شعيب املويزري، الصيفي مبارك الصيفي، 
صالح املال، سالم النمالن، غامن امليع، د.يوسف الزلزلة 

وخالد العدوة.

أكدوا في بيان أصدروه أن وزارة اإلعالم امتنعت عن تطبيق مواد القانون

شعيب املويزري


