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علي الدقباسي شعيب املويزري خالد الطاحوس

عسكر إللغاء قرار عدم االعتراف
بالجامعة اللبنانية في بيروت

الراشد إلطالق اسم الشهيد الفالح
على الشارع الرئيسي في المنصورية

قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة اكد فيه ان الشهيد يوسف 
ابراهيم الفالح يعتبر من الرجال الذين تركوا بصمات رائعة التزال 
آثارها حتى اليوم، فقد كان الش���هيد منوذجا للشخصية النضالية 
التي قدمت واعطت كل ما لديها خلدمة الوطن والدفاع عن ترابه، ذلك 
عندما استشهد الشهيد في 3 اكتوبر 1990 ابان الغزو العراقي الغاشم 
لدولتنا الكويت وعلى مشهد امام عائلته على يد اجلنود العراقيني، 
مضيفا: وبالتالي فان امثال هؤالء الرجال والشهداء ينبغي اال يغيبوا 
عن ذاكرة الوطن ويجب لزاما علينا ان نسجل للشهيد يوسف ابراهيم 

الفالح ذكرى عطرة تظل في ذاكرة الوطن دوما وابدا.
وينص االقتراح على: اطالق اسم الشهيد يوسف ابراهيم الفالح 
على الشارع الرئيسي الفاصل بني القطعتني 1 و2 في منطقة املنصورية 

وذلك تقديرا للدور الذي قدمه الشهيد وابناؤه في تاريخ الوطن.

طالب النائب عسكر العنزي 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود بإلغاء قرار 
عدم االعتراف باجلامعة اللبنانية 
في بيروت واملسجل فيها العديد 
من الطلبة الكويتيني، مشيرا الى 
ان التعليم العالي الكويتي كان الى 
نهاية العام املاضي يعترف بجميع 
التخصصات في اجلامعة اللبنانية 
في جل الديب في بيروت، لكن مت 
لالس����ف الغاء االعتراف ببعض 
التخصص����ات ومنها تخصص 

»قانون العلوم السياسية«.
واضاف العنزي في تصريح 
صحاف����ي ان التعلي����م العال����ي 
الكويتي ألغى في 3 نوفمبر من 
العام املاضي االعتراف بتخصص 
العلوم السياس����ية، على الرغم 
من وج����ود العديد م����ن الطلبة 
الكويتيني في اجلامعة اللبنانية، 
والذين مضى على دراستهم اكثر 
من نصف املدة. مش����يرا الى ان 
الطريقة  الغاء االعتراف به����ذه 
العشوائية، سبب لهؤالء الطلبة 

مشاكل مادية ومعنوية.
العن����زي ان هؤالء  وأوضح 
الطلبة، سبق ان توجهوا للتعليم 
العالي الكويتي قبل التسجيل في 
اجلامعة اللبنانية، وتأكدوا من ان 
التخصص في العلوم السياسية 
موجود ومعترف به، لكن لالسف 
وبعد انتسابهم للجامعة، فوجئوا 
بإلغاء االعتراف بهذا التخصص، 
ونطالب وزي����رة التربية اعادة 
النظر في هذا املوضوع لصالح 

طلبة الكويت.

ي لالنتهاكات اإلسرائيلية التي يتعرض لها المسجد األقصى ن العربي يتبنى مقتري الكويت.. التصد البرلما
ه���و تبني القمة االقتصادية التي عقدت في الكويت العام املاضي، 
التعليم وتطويره على املس���توى العرب���ي وكان الهتمام صاحب 
الس���مو األمير األثر اإليجابي في ان يكون محور اهتمام ش���عبي 

وحكومي واسع.
ومتنى امليع ان يكون هناك اهتم���ام أكثر بالتعليم وتطويره، 
الس���يما ان تقدم األمم وتطورها مرهون مبدى تعليمها وتطويره 
ومواكبته لألحداث وهو ما يحتاجه العالم العربي حاليا، ألنه مازال 
دون مستوى الطموحات ويحتاج أيضا الى جهود صريحة ومكثفة 
م���ن اجل ان يصل الى مرحلة متقدم���ة متكنه من حتقيق التنمية 

للمجتمع العربي بأسره.
وقال النائب علي الدقباس���ي ان اللجنة االقتصادية في االحتاد 
البرملاني العربي اعتمدت على احلساب اخلتامي للسنة املالية 2009 

واعتمدت امليزانية املقبلة للعام 2010.
وأضاف الدقباسي ان اللجنة اعتمدت التوصيات املتعلقة بالزيادة 
على امليزانية للبرامج واملش���اريع التطويرية التي من شأنها ان 
تدعم عمل االحتاد البرملاني العربي وان تس���اهم في منحه مزيدا 

من التطور ألداء مهام عمله بصورة واضحة.
وأكد النائب صالح عاشور على هامش أعمال املؤمتر السادس 
عش���ر لالحتاد البرملاني العربي الذي بدأ أعماله في وقت س���ابق 
امس أهمية مشاركة الكويت في مختلف املؤمترات البرملانية على 

املستوى العربي.
وأثنى عاش���ور على الدور الري���ادي للكويت في دعم القضايا 
العربية وفي مقدمتها القضية الفلس���طينية واألحداث السياسية 
املؤملة التي جتري حاليا في احلرم اإلبراهيمي ومس���جد بالل بن 
رباح، باالضافة الى االدعاءات اإلسرائيلية باإلرث التاريخي القدمي 

في هذه األماكن الدينية املقدسة.
ودعا عاش���ور البرملانيني العرب التخاذ مواقف واضحة جادة 
في مثل هذه القضايا املهمة والتي تتطلب مشاركة كويتية رفيعة 
املستوى في مثل هذه التجمعات العربية على املستوى البرملاني، 
مشيرا الى ان الكويت تشارك في العديد من اللجان، منها القانونية 

والتعليمية وحقوق اإلنسان، وكذلك جلنة الصياغة.

موفد مجلس األمة عايض البرازي وهناء السيد
قال وكيل الش���عبة البرملانية في مجل���س األمة النائب مبارك 
اخلرينج ان جلنة الشؤون السياسية والبرملانية باالحتاد البرملاني 
العربي تبنت املقترح الكويتي اخلاص ب� »مساهمة البرملانات في 
التصدي للمخطط اإلس���رائيلي لدور العبادة في القدس الشريف 
ووق���ف االعتداءات واالنتهاكات التي تتع���رض لها مدينة القدس 
الشريف واملسجد األقصى«، معتبرا ذلك تعديا صارخا على قواعد 
القانون الدول���ي واتفاقية جنيڤ الرابعة، الفت���ا الى ان اإلجماع 
العربي على البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرملانية الكويتية 
يدل داللة واضحة على اهتمام الكويت حكومة وش���عبا بالقضية 

الفلسطينية.
وأضاف اخلرينج الذي ترأس الوفد الكويتي في اجتماع جلنة 
الشؤون السياسية والبرملانية وشارك معه النائبان د.علي العمير 
وغامن امليع ان االحتاد البرملاني العربي خطا خطوات إيجابية نحو 
إيجاد أرضية قوية للتضامن العربي املنشود وحتقيق اآلمال العربية 
بشأن إيجاد الوحدة العربية على كل األصعدة، مشيرا الى ان هذا 
األمر من شأنه ان يدعم التوجهات احلكومية نحو تكامل عربي واحد، 
السيما ان اجتماعات االحتاد البرملاني العربي تتزامن مع اجلهود 
العربية للتصدي للعربدة الصهيونية في ممارس���اتها بفلسطني 
احملتلة التي يعاني ش���عبها الويالت على ي���د اليهود املغتصبني 

وتتعرض مقدساتها النتهاكات متعددة تستهدف وجودها.
وأوضح اخلرينج ان العرب س���اءهم م���ا تتعرض له األراضي 
الفلس���طينية احملتلة ومقدس���اتهم الدينية على ايدي العصابات 
الصهيونية التي تدنس كرامات الشعب الفلسطيني وتقتلهم دون 
اي رحمة، الفتا الى ان املجتمع الدولي يستنكر ما تقوم به إسرائيل 
ويرفض محاولتها تهويد القدس الش���ريف كما ترفض املنظمات 
الدولية اإلجراءات التعس���فية التي تق���وم بها بني حني وآخر ضد 

العزل في فلسطني.
وشدد اخلرينج على ضرورة ان يتوحد الصف العربي حكوميا 
وشعبيا ضد ممارسات إسرائيل العنصرية والالإنسانية، مشيرا 
الى ان إسرائيل ال تفهم لغة احلوار واملنطق بل تعرف لغة ومنطق 

القوة، لذا فاملطلوب إستراتيجية عربية جديدة تقوم على الضغط 
على الدولة الصهيونية التي ال حتترم العهود واملواثيق وإجبارها 
على منح الفلسطينيني حقوقهم املغتصبة، مشيرا الى ان الكويت 
تدعو جميع فصائل املقاومة الفلسطينية الى نبذ خالفاتهم والتوحد 

من اجل صالح الشعب الفلسطيني بأكمله.
من جانبه، ق���ال النائب غامن امليع ان االحتاد البرملاني العربي 
يولي اهتماما بالغا لقضية التعليم وتطويرها والدفع بها الى األمام، 

إدراكا منه ألهمية التعليم على مستوى العالم العربي الذي مازال 
ولألسف يعاني من تدني مستويات التعليم وتأخرها، األمر الذي 
يحتم علين���ا جميعا ان نبذل جهودا مضاعفة للقضاء على األمية 
وإيجاد نظام تعليمي يدفع بالتنمية الى األمام من خالل ان يكون 

قائما على أحدث أساليب التعليم العاملية.
وأضاف امليع ان وجود التعليم كبند أساسي على جدول اعمال 
املؤمتر يتزامن مع االهتمام احلكومي العربي لهذا األمر وخير دليل 

مبارك اخلرينج ود.علي العمير وغامن امليع في اجتماعات جلان البرملان العربي

ال يجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته
ومزاولة التجارة أو أي عمل ال يتفق مع كرامته واستقالله

م���ادة 34: يختص بتأديب 
رئي���س ادارة اخلبراء ونوابه 
مجلس تأديب يشكل على الوجه 

اآلتي:
أ � رئيس محكمة االستئناف 

او من ينوب عنه � رئيسا.
ب � النائب العام او من ينوب 

عنه � عضوا.
ج � وكي���ل وزارة العدل او 

من ينوب عنه � عضوا.
ويختص بتأديب باقي خبراء 
االدارة مجلس تأديب يش���كل 

على الوجه اآلتي:
أ � رئيس احملكمة الكلية او 

من ينوب عنه � رئيسا.
ب � اح���د احملامني العامني 

� عضوا.
ج � رئيس ادارة اخلبراء او 

من ينوب عنه �� عضوا.
م���ادة 43: ي���ؤدي اخلبير 
ال���ذي يقبل للقيد في اجلدول 
قبل مزاول���ة عمله ميينا امام 
احدى دوائر محكمة االستئناف 
بأن ي���ؤدي عمل���ه بالصدق 

واألمانة.
مادة 51: يصدر وزير العدل 
القرارات املنظمة للتفتيش الفني 
على اعمال خبراء ادارة اخلبراء 

وضوابط تقدير الكفاءة.

مادة ثانية

تضاف ال���ى قانون تنظيم 
اخلبرة املشار اليه فقرة اخيرة 
للمادة 35 ومواد جديدة بأرقام 
52 و53 و54 و55 و56 و57 

نصوصها كالتالي:
مادة 35 فق���رة أخيرة: وال 

بوزارة العدل بدل طبيعة عمل 
بنس���بة 75% من اول مربوط 
الراتب األساسي للوظيفة التي 
يش���غلها كل منه���م تزاد هذه 
النس���بة الى 100% ملن قضى 
منهم في هذه الوظائف بدولة 
الكويت عشر سنوات متصلة 
وذلك بخ���الف املكافأة املالية 

املمنوحة لهم.
مادة 31: يؤدي خبراء ادارة 
اخلبراء قب���ل مزاولة اعمالهم 
وظائفهم ميينا امام احدى دوائر 
محكمة االستئناف بان يؤدوا 

اعمالهم بالصدق واألمانة.
م���ادة 32: مع عدم االخالل 
بقانون اخلدمة املدنية ال يجوز 
خلبير ادارة اخلبراء اجلمع بني 
وظيفته ومزاولة التجارة او اي 
عمل ال يتفق وكرامته واستقالله 
في عمله وال يجوز له بغير اذن 
خاص من مجلس اخلبراء ان 
يكون محكم���ا ولو بغير أجر 
في اي نزاع يتصل بعمله ولو 
كان هذا الن���زاع غير مطروح 

امام القضاء.
ويحظر عليه تقدمي تقارير 
استشارية، كما يحظر عليه ان 
يكون حارسا قضائيا او مديرا 
لتفليسة وملجلس اخلبراء ان 
يقرر منع خبير ادارة اخلبراء 
من مباشرة اي عمل آخر يرى ان 
القيام به يتعارض مع واجبات 

وظيفته وحسن ادائها.
ومينح اخلبراء الكويتيون 
بإدارة اخلبراء بدال من ذلك بدل 
تفرغ وفقا مل���ا يقرره مجلس 

اخلدمة املدنية.

اذا قضى برفض طلب الرد او 
سقوط احلق فيه او عدم قبوله 

او بطالنه.
مادة 24: تشكل ادارة اخلبراء 
بوزارة العدل من رئيس ونائب 
او اكثر للرئيس وعدد كاف من 
العدل،  اخلبراء، وتتبع وزير 
وترتب الوظائف بها على الوجه 
الذي يصدر به قرار من مجلس 

اخلدمة املدنية.
مادة 25: يح���دد بقرار من 
وزير العدل الهيكل التنظيمي 
إلدارة اخلبراء مع مراعاة القواعد 
واإلجراءات املقررة إلنش���اء 
التنظيمية  الهي���اكل  وتعديل 

في اجلهات احلكومية.
م���ادة 26: ينش���أ مجلس 
ادارة اخلبراء  لشؤون خبراء 

ويؤلف من:
1 � رئيس محكمة االستئناف 

� رئيسا.
2 � وكيل وزارة العدل.

3 � رئيس احملكمة الكلية.
4 � أحد املفتشني القضائيني 

)يندبه وزير العدل(.
5 � رئيس ادارة اخلبراء.

وإذا غاب احدهم حل محله 
من يقوم مقامه، ويكون انعقاد 
املجل���س صحيح���ا بحضور 
الرئيس وثالثة من اعضائه، 
على ان يكون من بينهم رئيس 
ادارة اخلبراء، وتكون مداوالته 
سرية، وتصدر قراراته بأغلبية 
التساوي يرجح  اآلراء، وعند 

الرأي الذي منه الرئيس.
م���ادة 30: مين���ح اخلبراء 
الكويتي���ون ب���إدارة اخلبراء 

ترف���ع الدع���وى التأديبية اال 
بع���د حتقيق جزائي او اداري 
يتواله التفتيش الفني او من 
يندب���ه لذلك مجلس ش���ؤون 

اخلب���راء.
مادة 52: تتولى النيابة العامة 
دون غيرها س���لطة التحقيق 
والتصرف واالدعاء في اجلنح 
التي تقع من اخلبير او عليه 
اثناء وبس���بب تأديته ألعمال 
وظيفته على ان تقوم بإخطار 
مجلس شؤون اخلبراء مبا تقوم 
به من اجراءات وتصرفات في 

حق اخلبراء.
م���ادة 53: مع عدم االخالل 
بأح���كام املادت���ني 40، 41 من 
املدنية تكون  نظام اخلدم���ة 
مدة االج���ازة الدورية خلبراء 
وزارة العدل س���تني يوما في 
السنة بخالف العطل الرسمية، 
ويجوز مبوافقة اخلبير صرف 
بدل االج���ازة الدورية نقدا اذا 
اقتضت ظ���روف العمل ذلك، 
ويصدر قرار بتنظيم االجازات 
الدورية وقواعد صرف البدل 
اخلاص بها م���ن وزير العدل 
بعد أخذ رأي مجلس ش���ؤون 

اخلبراء.
مادة 54: مينح خبراء وزارة 
العدل س���كنا حكوميا او بدل 
سكن وفقا للقواعد التي يصدر 
بها قرار م���ن مجلس اخلدمة 
املدنية بناء على عرض وزير 

العدل.
مادة 55: مينح خبراء ادارة 
الكويتي���ون بوزارة  اخلبراء 
العدل في نهاية اخلدمة مكافأة 
اس���تحقاق مبا يعادل الراتب 
األساس���ي ملدة سنة ونصف 
عل���ى ان يكون قد مضى على 
خدمتهم بإدارة اخلبراء ثالثون 

سنة متصلة.
مادة 56: تس���تبدل عبارة 
اخلب���راء«  ادارة  »رئي���س 
ادارة اخلبراء«  بعبارة »مدير 
أينما وردت في قانون تنظيم 

اخلبرة.
مادة 57: مينح خبراء ادارة 
اخلبراء الكويتيون بدل انتقال 
يصدر بتحديده قرار من مجلس 

اخلدمة املدنية.

اللجنة  وافقت امس االول 
املالية  اللجنة  املش���تركة من 
التشريعية على  اللجنة  ومن 
التعديالت على قانون تنظيم 

اخلبرة.
وفيما يلي نص القانون بعد 

تعديله:

مادة أولى

يستبدل بنصوص املواد 13 
فقرة »2«، 19 و20 و22 و18 فقرة 
»4«، 24 و25 و26 و30 و31 و34 
و43 و51 م���ن قانون اخلبرة، 

النصوص اآلتية:
مادة 13 فقرة 2: كما يحرر 
اخلبي���ر تقري���را موقعا منه 
بنتيجة اعماله ورأيه واألوجه 
التي استند اليها بإيجاز ودقة، 
فإن تعدد اخلبراء أعدوا تقريرا 
واحدا بنتيجة اعمالهم والرأي 
املتفق علي���ه، واال ذكر الرأي 
الذي حاز األغلبية مع االشارة 

الى باقي اآلراء.
م���ادة 18: للخبي���ر ولكل 
خصم ف���ي الدعوى ان يتظلم 
من ام���ر تقدير أتعاب اخلبير 
ومصروفات���ه وفقا إلجراءات 
التظلم من مصروفات الدعوى 
املنص���وص عليه���ا بقانون 

املرافعات املدنية والتجارية.
مادة 19: تسري على املطالبة 
بأتع���اب اخلبير ومصروفاته 
وحتصيله���ا ذات االجراءات 
اخلاصة مبصروفات الدعوى.

مادة 20: يصدر وزير العدل 
قرارا بتحديد األسس والضوابط 
اخلاصة بتقدير أتعاب اخلبراء 

ومصروفاتهم.
مادة 22 فقرة 4: ويجب على 
طالب الرد ان يودع عند تقدمي 
صحيفة دع���واه ادارة الكتاب 
على سبيل الكفالة مبلغ خمسني 
دينارا، وتتعدد الكفالة بتعدد 
اخلبراء املطلوب ردهم، وال تقبل 
ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم 
تصحب مبا يثبت ايداع الكفالة 
ويكفي ايداع كفالة واحدة عن 
كل خبير في حالة تعدد طالبي 
الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة 
واحدة ولو اختلفت اسباب الرد، 
وتصادر الكفالة بقوة القانون 

في أبرز التعديالت على القانون

الروضان: أرجأنا االستجواب
سعيًا لمناقشة محاوره مع وزير اإلعالم

8 نواب يطالبون العبداهلل بمواجهة مسؤولياته
السياسية والرد على محاور االستجواب

المويزري: استجواب الدقباسي ناجح

أكد مساندة الحكومة للعبداهلل

أشادوا بوسائل اإلعالم الهادفة والموضوعية

أكد وزير الدولة لشؤون 
ال����وزراء روضان  مجلس 
الروض����ان دع����م احلكومة 
ومس����اندتها وزي����ر النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل في االس����تجواب 
املق����دم م����ن النائ����ب علي 
الدقباسي، الفتا الى ان طلب 
احلكومة تأجيل املناقش����ة 
الى 16 اجلاري كان س����عيا 
ملناقشة احلكومة صحيفة 
االستجواب مع وزيرها قبل 

مناقشته في املجلس.
وقال الروضان في تصريح صحافي امس 
ان الوزير كان جاهزا في جلسة االول من امس، 
اال ان احلكومة رأت التأجيل لتدارس الوضع، 
مشددا على اهمية أال يفهم دعم االستجواب بأنه 

طرح الثقة. وأفاد الروضان 
بأن وزير االعالم قادر على 
تفنيد محوري االستجواب، 
واقناع الن����واب، مؤكدا ان 
االستجواب فرصة للوزير 
إلماطة الغط����اء عن بعض 
الت����ي اعترت  املالبس����ات 
اجلهاز االعالمي في الفترة 
الس����ابقة. مجددا تأكيداته 
على مساندة العبداهلل ألبعد 
األيام  احلدود »وس����تثبت 
املقبلة م����ا اقوله«. وانتهى 
الروضان الى ان وزير االعالم 
سيصعد املنصة في اجللسة احملددة لالستجواب 
وسيواجهه بكل شفافية، مبينا ان االستجواب 
حق دستوري يدعمه اجلميع مبن فيهم الوزير 

املستجوب ذاته.

دعا الن����واب عبداهلل الرومي وعبدالرحمن 
العنجري وعادل الصرعاوي ود.سلوى اجلسار 
وم����رزوق الغامن وصالح املال وعلي الراش����د 
ود.اسيل العوضي وزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل الى اعتالء منصة االستجواب في جلسة 
16 اجلاري ومواجهة مسؤولياته السياسية والرد 

على جميع محاور االستجواب وتوضيحها.
جاء ذلك في بيان هذا نصه: ان اس����تخدام 
االدوات الدستورية في ممارسة الشق الرقابي 
مبا فيها االستجواب هو حق مطلق للنائب كفله 
الدستور، وان استجواب وزير االعالم يكتسب 
اهميته ملا شاب بعض املؤسسات االعالمية من 

ممارسات غير مسؤولة.
فقد حذرنا مرارا وتكرارا في بياننا املنشور 
بالصحف احمللية بتاري����خ 2009/12/22 »من 
خطورة تساهل احلكومة ممثلة بوزارة االعالم 
جتاه العديد من االحداث والتصرفات الالمسؤولة 
منذ فترة ليس����ت بقصيرة م����ن الزمن، وعدم 
تفعيلها ملواد القانون وممارسة دورها الرقابي 
املمنوح لها، مما ادى الى تفاقم هذه االحداث حتى 
اوصلتنا الى مرحلة تهديد النسيج االجتماعي 
للمجتمع الكويتي، ويجب على احلكومة ان تفعل 
وتطبق مواد الدستور والقانون على اجلميع 
دون اس����تثناء وان تكون قراراتها مبنية على 
اساس دستوري وقانوني وليست مجرد ردود 

افعال او استجابة لضغوطات، فدولة القانون هي 
املالذ اآلمن لكل اطياف الشعب الكويتي«.

كما نؤكد ان موقفنا في مواجهة هذا االعالم 
غير املسؤول هو موقف مبدئي، وهو ال يقتصر 
على وسيلة اعالمية معينة بذاتها، امنا ينطبق 
ذل����ك على كل وس����ائل االع����الم التي متارس 
عبثيتها بني حني وآخر باثارة النعرات الطائفية 
والعنصرية والقبلية منذ سنوات عديدة في بلد 
جبل على متسكه بالوحدة الوطنية، وتاريخه 
يش����هد على ذلك، وال يعن����ي ذلك ان احلل هو 
التوجه الى تضييق احلريات، بل املطلوب هو 

احترام وتفعيل مواد القانون.
كما انه ال يفوتنا االش����ادة بوسائل االعالم 
الهادفة واملوضوعية التي حتملت كل مسؤوليتها 
االدبية ضمن االطر القانونية، مراعية املصلحة 

العامة اثناء تأدية واجباتها االعالمية.
كما نؤكد اننا لن نقبل بأي شكل من االشكال 
جر االس����تجواب الى اي نوع من انواع الفرز 

املجتمعي البناء الوطن الواحد.
حيث اننا ندعو وزي����ر االعالم الى اعتالء 
منصة االس����تجواب يوم 16 اجلاري ومواجهة 
مسؤولياته السياسية والرد على جميع محاور 
االس����تجواب وتوضيحها التاحة الفرصة لنا 
لتكوين الرأي النهائي من موضوع طرح الثقة 

بعد االستماع الى طرفي االستجواب.

اعلن النائب ش����عيب املويزري عن تأييده 
لالستجواب املقدم لوزير اإلعالم الشيخ احمد 

العبداهلل من قبل النائب علي الدقباسي.
واضاف املويزري ان استجواب الدقباسي 
ناجح ولن يكون للحكومة مفر منه، معربا عن 
دعمه ألي نتيجة يصل اليها االستجواب، في 

اشارة غير مباشرة ل� »طرح الثقة«.
وأوضح املويزري الى ان وزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل مقصر جدا ولم يحسن التعامل 
مع هذه القضية التي مزقت الوحدة الوطنية، 
مشيرا الى ان االستجواب حق دستوري كفله 
الدس����تور للنائب، مؤكدا انه لوال »ستر اهلل« 

حلدثت اشياء ال حتمد عقباها.
ولف����ت املويزري الى ان تأيي����د الروضان 

للعبداهلل امر متوقع ويحق له الدفاع عن احد 
زمالئه من الوزراء، مشيرا الى ان نواب املجلس 
سيعطون العبداهلل الفرصة الكافية الستماع 

ردوده واحلكم عليه.
ومن جانب آخر، طال����ب املويزري النائب 
د.وليد الطبطبائي بان يعلن لوسائل االعالم 
عن اس����ماء النواب الذي����ن يتحكم فيهم وزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك ووزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد في قرارات جلنة الداخلية 
والدف����اع. وأكد املويزري انه لم يتم رفض اي 
قانون يتعلق باملصلحة العامة في جلنة الداخلية 
والدفاع مكررا طلبه في ختام حديثه بضرورة 
ان يكون الطبطبائي صادقا ويعلن عن اسماء 

هؤالء النواب.

روضان الروضان


