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قدم���ت النائ���ب د.اس���يل 6
العوضي اقتراحا برغبة طالبت 
فيه بتخضير مناطق جنوب 
السرة )السالم، الشهداء، حطني، 
الزهراء( وزيادة املس���احات 

الزراعية بها.

أسيل لتخضير مناطق
 جنوب السرة

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي يشهد مصافحة بني الشيخ أحمد العبداهلل والنائب علي الدقباسي بعد رفع اجللسة وانتهاء مناقشة االستجواب

جانب من اجللسة د.فاضل صفر يستمع للنائبة د.أسيل العوضي.. ود.روال دشتي ود.سلوى اجلسار تستمعان للنائبة د.معصومة املبارك وسعدون حماد يراقب

ب« استجواب.. »مرتَّ
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

»استجواب.. مرتب« وصف أطلقه املتابعون لسير جلسة أمس التي أفضت الى تقدمي 

طلـب طرح الثقة بوزير اإلعالم الشـيخ احمد العبداهلل بعد سـماع ردوده على محوري 

اسـتجواب النائب علي الدقباسي. وحظيت مرافعة الدقباسـي وردود الوزير العبداهلل 

بإعجاب السـلطتني واعتبروا املناقشات التي دارت جتسيدا للدميوقراطية احلقة التي 

تعتمد األسلوب الواضح والطرح الراقي كأسلوب ونهج جديد في مناقشة االستجواب، وهو 

ما دعا الرئيس جاسم اخلرافي الذي كان حازما في ادارة  اجللسة الى االشادة باالسلوب 

الراقي للمسـتجِوب واملسـتجَوب في تفنيد حججهما. وحتدث كمؤيدين لالستجواب 

النواب مسلم البراك وفيصل الدويسان ود.وليد الطبطبائي في حني حتدث املعارضون 

لالستجواب النواب عدنان املطوع وسعدون حماد وخلف دميثير. ورفع اخلرافي اجللسة 

للتصويت على طلب طرح الثقة في جلسة يوم 25 اجلاري.

وكان مجلس االمة وافق في جلسـته على طلب النيابـة العامة رفع احلصانة النيابية 

عن النائبني حسـني القالف ود.ضيف اهلل بورمية في قضيتي جنح مرئي ومسـموع. كما 

وافق املجلس على عدد من الرسـائل الواردة، منها رسالة رئيس جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية يطلب فيها احالة تقرير جلنة الشـؤون التشريعية عن »االقتراحات بقوانني 

اخلاصة بالتأمني الصحي للمواطنني« الى جلنة الشـؤون الصحيـة واالجتماعية والعمل 

لالختصاص. ووافق املجلس ايضا على رسالة رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 

يطلب فيها موافاة اللجنة مبا تنتهي اليه جلنة الشؤون املالية في شأن »اخلطة السنوية 

للسنة املالية )2010 - 2011(« وذلك حتى يتسنى للجنة دراسة امليزانيات املدرجة 

على جدول اعمالها. ووافق املجلس على رسالة رئيس جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 

يطلب فيها احالة اقتراح برغبة في شأن »السماح بانضمام ابناء الكويتيات املتزوجات من 

البدون او اخلليجيني احلاصلني على شهادة الثانوية العامة وما فوق الى السلك العسكري 

فـي وزارة الداخلية« الى جلنة معاجلة اوضاع غير محددي اجلنسـية لالختصاص. ووافق 

املجلس كذلك على رسـالة رئيس جلنة الشـؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة 

االقتراح برغبة في شأن »اشتراط وجود محرم او اذن الولي لسفر املرأة« الى جلنة الشؤون 

التشريعية لالختصاص.  وفيما يلي نص اجللسة:

افتتح رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي اجللس����ة في الساعة 
9 صباحا، وبعد تالوة اسماء 
املعتذري����ن مت التصديق على 

املضبطة.
د.فيص����ل املس����لم: حينما 
رفعت اجللس����ة السابقة كان 
هناك نص����اب ولكن احلكومة 
لم حتض����ر، ويصدق املجلس 

على املضبطة.

الرسائل الواردة

انتقل املجلس ملناقشة بند 
الرسائل الواردة.

أولوية ابن الكويتية

الرسائل  صالح عاش����ور: 
الواردة كلها مهمة وحتتاج الى 
وقفة من املجلس وعلى اللجان 
البرملانية دراستها بشكل جيد، 
وسأحتدث عن ابناء الكويتية 
من البدون، اذ يجب ان تكون 
هناك اولوية البن الكويتية في 
قضايا مختلفة ومنها التوظيف 
وااللتحاق بالسلك العسكري 
ووزير الدفاع ل����م يقصر في 

هذا االمر.
الداخلية  واعتقد ان وزارة 
بحاجة الى هؤالء وهناك نقص 
كبير في السلك العسكري وفي 
املقابل هناك اخالص لدى ابناء 
الكويتية وثبت والؤهم لهذه 

االرض.

كيدية اما قضية بورمية فهي 
اكبر الن الطلب آت من محكمة 
املوافقة  اجلناي����ات وعلين����ا 
على رفع احلصانة وعلينا ان 
نوصل رس����الة بانه ال يوجد 
من يتمترس خلف احلصانة، 
ويص����وت املجلس على طلب 
رف����ع احلصانة ع����ن القالف، 
حض����ور 53، موافق 21 )على 
الذي يرفض  اللجن����ة  تقرير 
رفع احلصان����ة(، غير موافق 
31، ممتنع 1، املوافقة على رفع 

احلصانة.
انتق����ل املجلس للتصويت 
عل����ى طلب رفع احلصانة عن 
بورمية، حض����ور 54، موافق 
26 )على تقرير اللجنة برفض 
رفع احلصانة(، غير موافق 27، 
ممتن����ع 1، املوافق����ة على رفع 

احلصانة.
السلطان: قدمت قبل  خالد 
6 اشهر اسئلة لوزير الكهرباء 
ويقول ان الوزارة تعد االسئلة 
عل����ى ان الهدف ه����و مالحقة 
الفس����اد، والوزير وافق على 
3 ماليني دين����ار الحد مقاولي 
طوارئ كهرب����اء 2007 هناك 

تنفيع ملقاول واحد.

الرد على األسئلة

صالح عاش����ور: نطلب من 
الوزراء وسمو رئيس الوزراء 
الرد عل����ى االس����ئلة فبعض 

اقتراح تجنيس وليس توطينًا

عادل الصرعاوي: رس����الة 
اللجن����ة املالية حول انش����اء 
الشركات يجب التوقف عندها 
الن بعض االقتراحات وردت 
اما  في خط����ة وزارة الصحة 
بالنسبة رسالة جلنة الداخلية 
والدفاع بخصوص الكويتيات 
املتزوجات من بدون وخليجيني 
فنؤكد ان هذا قطاع خاص ومهم 
وحساس وأمتنى منكم التركيز 
على مضم����ون االقتراح الذي 
ينص على قبولهم في السلك 
العسكري وجتنيسهم بعد مضي 
اقتراح جتنيس  15 سنة فهذا 
ولي����س للتوظيف، وعلينا أال 
نخلط بني ه����ذا وذاك، وتقول 
جهاز الداخلية حساس واالمر 
يدخ����ل الريبة ونحن في غنى 

عن هذا االمر.

التأمين الصحي

د.ضي����ف اهلل بورمي����ة: 
موضوع احالة قانون التأمني 
الصحي للمواطنني مهم جدا. 
بعد قراءة القانون اقول »على 
خط����ة التنمية الس����الم« الن 
الوزي����ر يقول ليس هناك داع 
النشاء شركات التأمني الصحي، 
فمن نص����دق هل نأخذ بخطة 
احلكومة التي تطالب بشركات 
تأمني صحي ام وزارة الصحة 

االجابات مهمة في وقتها فقط، 
والرد على االسئلة يخدم الوزير 
نفسه وارجو من سمو الرئيس 
التشديد على الوزراء ان يجيبوا 

عن االسئلة.
الرئي����س: أرج����و من األخ 
رئيس ال����وزراء وهو موجود 
ان يحث الوزراء على االجابة 
عن االسئلة. هل يوافق املجلس 

على تقدمي بند االستجواب؟
)موافقة(.

بند اإلحاالت

الرئي����س اإلحاالت  وت����ال 
للتقارير الى اللجان املختصة 

والى احلكومة.

بند االستجواب

الرئيس: هل يكتفي املجلس 
بتثبيت النص لالستجواب في 

املضبطة دون تالوته؟
)موافقة(

فليتفضل الوزير على يسار 
الرئاس����ة والنائب املستجوب 

على ميني الرئاسة.
وصع����د الوزي����ر والنائب 
املستجِوب منصة االستجواب 

في متام الساعة 10.15.
علي الدقباسي: أود ان اسجل 
لك ش����خصيا حب����ي وتقدير 
الكويت لك عندما قلت لي انني 

سيكون له انعكاس على مشروع 
امليزانية.

الرسالة  الزلزلة:  د.يوسف 
وردت للجن����ة املالي����ة ي����وم 
اخلميس املاضي وس����نبحثها 

االحد املقبل.
د.معصومة املبارك: استغرب 
ان يق����دم اقتراح ينظر للمرأة 
على انها قاصر وهناك من يريد 
ان يقلص حريتها وهذا املقترح 
يتنافى مع طبيع����ة املجتمع 

الكويتي.
الرئيس: من حق اي نائب 
ان يقدم اي اقتراح سواء وافقنا 
عليه او لم نوافق واآلن هناك 

التي ترى ع����دم وجود مبرر 
النشاء تلك الشركات؟!

العالج بالخارج

اموال كبيرة تضخ  وهناك 
للع����الج في اخل����ارج وقدرت 
ب� 500 ملي����ون دينار للعالج 

السياسي.

اقتراح خاطئ

عبداهلل الرومي: اقتراح جلنة 
الداخلية والدفاع اقتراح خاطئ 
التجنيس  النه يتحدث ع����ن 
وتعديل عل����ى القانون، وهذا 
امر غير دستوري لذلك فهذه 

اقتراح حول وجود محرم مع 
املرأة التي ترغب في الس����فر 

)موافقة(.

طلبات رفع الحصانة

انتقل املجلس ملناقشة طلب 
رفع احلصانة عن النائب حسني 
القالف في قضايا جنح مرئي 
النيابة رفع  ومسموع وطلب 
احلصانة عن النائب د.ضيف 
اهلل بورمي����ة في قضايا جنح 

مرئي ومسموع.
ع����ادل الصرع����اوي: نحن 
نتح����دث عن دس����تور ونحن 
امام قضي����ة ال يفترض فيها 

الرسالة يجب ان ترفض او ان 
يسحبها من قدمها النه ال يجوز 
التجنيس بعد مضي 15 سنة 
الن ذل����ك يتعارض مع قانون 

التجنيس.
د.فيص����ل املس����لم: اخلطة 
السنوية هي التي فيها مشاريع 
محددة ويفترض ان يتم الزام 
احلكومة بتقدميها في ش����هر 
فبراير واذا تأخر تقدمي اخلطة 
فستتأخر امليزانية وامليزانيات 

كلها.
ع����ادل الصرعاوي: اخلطة 
السنوية قدمت بشكل متزامن 
م����ع قوانني اخرى فأي تعديل 

المجلس وافق على رفع الحصانة عن القالف وأبورمية في قضايا جنح »مرئي ومسـموع« وأحال رسالة توظيف أبناء الكويتية من أب خليجي أو بدون في »الداخلية« للجنة المختصة

الدقباسـي: هـذا االسـتجواب مميـز ألنـه لم يجـئ لغرض سياسـي

بعض الصحف توزع بالمجان فمن أين جاء لها التمويل وقيمة األوراق والتوزيع؟

بلدنـا أجـل  ومـن  اإلعالمـي  التراشـق  لوقـف  مسـاءلتي  قدمـت 

هناك من يصرف لضرب النظام الدستوري في الكويت و»تسكير« البرلمان!

لدّي معلومات عمن يمول تموياًل خارجيًا والكويت لم تكن تعاني من النعرات

الرئيس جاسم الخرافي كان حازمًا في إدارة الجلسة والمستجوب والمستجَوب حرَصا على اختيار المفردات الراقية لطرح حججهما

البقية ص7
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الشيخ أحمد الفهد ود.حسن جوهر يتصافحان حتت أنظار مسلم البراك
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد يهمون بدخول القاعة

الشيخ أحمد العبداهلل يرد بارتياح تام

سعد اخلنفور وسالم النمالن والصيفي مبارك وسعد زنيفر ود.محمد احلويلة يستمعون لالستجواب

خالد السلطان ود.فاضل صفر وعدنان عبدالصمد ود.هالل الساير خالل اجللسة

من احلريص����ني على الالئحة 
الداخلي����ة ولك����ن وجهت كل 
الدعوات لي فقط ولم توجهها 
الى الوزير فأطلب توفير الرد 

على محاور االستجواب.
الرئيس: في كل استجواب 
احرص على عدم اخلروج عن 
الالئحة وهي ليست موجهة لك 

فقط وامنا للجميع.

استجواب مميز

ه����ذا  الدقباس����ي:  عل����ي 
االستجواب مميز ألكثر من سبب 
أوال انه كانت هناك رغبة نيابية 
لعقد جلس����ة خاصة ملناقشة 
الوحدة الوطنية ولم يكتب لها 
النور ولكن مبشيئة اهلل ستكون 
هذه اجللسة تعزيزا للوحدة 
الوطنية ولنظامنا الدستوري 
وهي خدمة لهذا الهدف النبيل 
وتعزيز للحريات وليس تغليظ 
العقوبة على ممارستها وأيضا 
حملاربة الفس����اد وطمأنة أهل 
الكويت بأن هناك وعيا وعقال 
وتدبرا وجاء االستجواب لوقف 
التراشق اإلعالمي ولنزع الفتيل 
ولتطبيق القوانني التي جاءت 
باإلجماع مثل قانون املطبوعات 
واملرئ����ي واملس����موع وجاءت 
هذه القوانني لتعزيز احلريات 
الرأي والرأي اآلخر  وس����ماع 
واملعروف ان����ه ال اجتهاد مع 
النص وجاء ليخاطب العقول 
العواطف وج����اء لتكريس  ال 
املعاني النبيلة وال ينبغي ان 
نكون متفرجني على ما يحدث 
في الشارع بل نحن نواب جئنا 
للتدخل في التوقيت السليم من 

أجل بلدنا ودستورنا.
وهذا االستجواب لم يجئ 
لغ����رض سياس����ي زائف أو 
أذكر  لشخصانية معينة ولم 
أي أشخاص أو أسماء وسندفع 
باجت����اه تعزي����ز احلري����ات 
واحملاس����بة عل����ى تطبي����ق 

القوانني.
البعض يرى انه جاء لردة 
فعل، وأنا أقول ال، فأنا سألت 
أس����ئلة منذ شهر يونيو لألخ 
وزي����ر اإلعالم ولم يجب عنها 
حتى اآلن بشأن اجراءاته حول 
القنوات الفضائية التي مست 
الوح����دة الوطنية ث����م بعدها 
ب�6 أشهر أخرى سألت الوزير 

نفسه.

يضرب الوح���دة الوطنية، فهذا 
ليس مصادفة بل ممول ومدفوع 
االجر ألنه ال يوجد مراقب حسابات 
»فالعملية ظاملة«. والوزارة في 
غيبوبة والوزير »مبسوط« مما 

حدث.

البّث دون شعار

ومت البث بدون وضع شعار 
القناة، فقد تكون من اس���رائيل 
أو دولة معادي���ة وهذا مخالف 
لقانون املرئي واملسموع في مادته 
الثامنة، وين���ك يا وزير االعالم 
هناك ماليني الرسائل تخرج من 
النعرات  الكويت وبعضها يثير 
وتضرب الوحدة الوطنية، وقال 
الوزير: ورصدنا هذه الرس���ائل 
اخلطي���رة وبلغنا أم���ن الدولة، 
ولكن ماذا سويت أنت أنت لديك 
قانون، فهل تعرف من أين أتت 

الرسائل؟
من أين جاءت؟

أس���أل اهلل ان عملي لبلدي 
العزيزة.

في جلنة الظواهر الس���لبية 
قال: »احنا خايفني«، وأنا أسأله 
خايف ممن؟ أن���ت لديك قانون 
طبق القانون، دافع عن الكويت، 
اخلط���ورة تكمن في انه لو جاء 
وزير آخر ولم يطبق القانون ولم 

يقل ممن يخاف الوزير.
وعرض مشهدا آخر في تاريخ 
2009/11/3 وقال فيه الوزير »اذا 
كانت هن���اك ثغرات في القانون 
نتحمل، شو نسوي؟«، ماذا نتحمل 
يا وزير االعالم؟ نتحمل ضرب 
الوحدة الوطنية؟ نتحمل ضرب 
النظام الدس���توري؟ هل تسمح 
احلكومة بالق���ول ان الوزير له 

سعر؟
أنتم قبلتم ان يقال على النواب 

فهل تقبلون؟
نتحم���ل خوفن���ا م���ن عقد 
جلس���ة خاصة لضرب الوحدة 

الوطنية؟
وما عندي ع���داوة مع أحمد 
العب���داهلل ولك���ن »الكويت ال« 
»ض���رب الكوي���ت ال«،؟ متزيق 

الوحدة الوطنية ال؟
أنت فكرت فقط في الكرسي، 
»عافية عليك« سأنتقل الى املسألة 
قبل االخيرة. وهي ستش���عركم 

باألسف وهي مؤكدة بالوثائق.

قنوات إعالمية

املادة 4،  هناك شيء اسمه 
10 في املرئي واملسموع واملادة 

وعرض الدقباس����ي خطابا 
بخط الرئيس اخلرافي موجها 
الى وزي����ر اإلعالم بأن يجيب 
عن اسئلة النائب. نحن طلبنا 
ونصحنا وسألنا ثم سألنا ماكو 

جواب.
وعرض الدقباسي شريطا به 
أجزاء من جلسة سابقة وحتدث 
فيه الدقباسي عن عدم اجابة 
الوزير العبداهلل عن أسئلته، 
وقال الدقباسي ان هذا الشريط 
كان في شهر نوفمبر وكنت أحث 

فيه الوزير على التدخل.
العب����داهلل  واس����تجوبت 
لس����ببني، أولهم����ا ألنه وزير 
اإلعالم وانه املسؤول عن اإلعالم 

وهو املنوط بالوزارة.

المحور األول: عدم تعيين 
مراقب حسابات

نحن نرفض الرقابة املسبقة 
على القان����ون وامنا هناك الزام 
بأحكام الرقابة املالية وس����ألته 
عن ذلك وحتى الساعة لم يجبني 
وحتى الساعة لم يضع الوزير 
مراقبا إال بعد تقدمي االستجواب 
واكتف����ى فق����ط باإلع����الن عن 

الوظيفة.
- اجراءاتك يا وزير اإلعالم 
اجراءات خاطئة فال نقبل مبكتب 
محاسبة وكان الوزير متراخيا في 
هذا اجلانب فهو ال يريد الرقابة 
املالية، فالبن����ك املركزي عليه 

مراقب مالي.
أهم����ل تقري����ر  الوزي����ر   -
مستش����اري قط����اع الصحافة 
الذي رفع ال����ى الوزير وأهمله 

الوزير.
أهمية الرقابة املالية ان بعض 
الصحف توزع باملجان من أين 
جاء هذا التمويل؟ وقيمة األوراق 
والتوزيع وأج����ور الصحافيني 
والطباعة والنش����ر؟ أال يخلق 

هذا حالة من التساؤل.

لكل وزير سعر؟

وعالمات االستفهام، فهناك من 
النظام  يصرف االموال لضرب 
الدستوري في الكويت وهذا ليس 
عملية سهلة. ويريدون »تسكير« 
التشريعية هل تقبل  املؤسسة 
احلكوم����ة بالقول ان لكل وزير 

سعرا؟ أو لكل صرخة سعرا؟
النظ���ام  ال نقب���ل ض���رب 
الدستوري، فخالل الفترة املاضية 
التي كانت أخطر من االرهاب، وكان 
الضرب أخطر مما حدث للكويت، 

10 تقول »مع عدم االخالل بأي 
أسباب أخرى يلغى الترخيص 
في حال فقد مدير عام القناة« 
و»يكون مس����ؤوال عن القناة 
والبرام����ج التي تق����وم القناة 

ببثها«.
فهل هناك شركة أو مطعم 
ليس له����ا ممثل قانوني؟ نعم 
هناك قنوات اعالمية ليس لها 

ممثل قانوني.
كي����ف تتعام����ل احلكومة 
مع مؤسس����ة ليس لهما ممثل 
قانوني؟ هي القناة التي اتهمت 
فيها النواب بالتآمر مع جهات 
خارجية وهي نفسها التي اتهمت 

فيها النواب بالرشاوى.
الكويت لم تكن تعاني من 
النع����رات الطائفية والقبلية، 
فأحم����د اخلطي����ب ينجح في 
اجلهراء وعباس مناور ينجح 
في الشامي��ة ولك��ن الشرارة 
االول����ى كان����ت ف����ي القصف 

االعالمي.
وعن����دي معلوم����ات عمن 
ميول متوي����ال خارجيا، ولكن 
الغائب  املشكلة في الشخص 
ع����ن دوره والذي يفترض ان 

ينفذ القانون.
الدس����تور  امل����ادة 131 من 
تنص على ان يتولى كل وزير 
االشراف على شؤون وزارته 
وينفذ السياسة العامة للحكومة 

واختصاصاته.
الوزير هي:  واختصاصات 
القومي على  االرتقاء باحلس 
اساس االلتزام بالقيم الروحية 
وتعزيز املواطنة، فهل هذا ما 
فعله الوزير؟ أم بث برامج تقول 
»حّلوه.. حّلوه« ووزير االعالم 
ال يدري عن اختصاصاته أين 
دورك يا وزي����ر االعالم؟ هل 
هناك اكرم من الشهيدة اسرار 
القبندي؟ كانت حينها املواطنة 

على أشدها.
اآلن وزارة االعالم في غيبوبة 
البركة، وهذه  وماش����ية على 
السياسة حطمت الروح املعنوية 
للمجتم����ع وانعدمت الثقة في 
البل����د، فأين االس����تراتيجية 

والرؤية؟
الكويت بلد احلريات، الكويت 
خيره����ا على كل قارات العالم 
اعالمها لم يس����تطع حتسني 
صورتنا خارجيا حتى وصلنا 
الى آخر الس����كني ف����ي العظم 

حدث ف���ي العام���ني االخيرين، 
الوطنية على  الوح���دة  ضربت 
مرأى ومس���مع من الوزير أحمد 

العبداهلل.
وأثب���ت أن الوزارة ال تؤمتن 
على اعالم بلدنا، فالكل يعرف كيف 
تعاملت الوزارة مع القناة الفتنة، 
فأوال قال الوزير ال ادري عنها فإن 

كنت ال تعلم فتلك مصيبة.
فوكيل االعالم ق���ال ان قناة 
»السور« ال تخضع للقانون وعلى 
القضاء،  ال���ى  اللجوء  املتضرر 
الوكيل املساعد  وباملقابل هناك 
الذي قال في كت���اب موجه الى 
الرئيس التنفيذي لشركة جولف 
سات »أوقفوا برامج القناة« ألن 
من شأنها بث الفتنة، وبها مساس 

وكان الضرب موزعا بني صحف 
صفراء، وقنوات مشبوهة وكان 

أخطر من اختطاف اجلابرية.
قد تكون املصاريف من مصادر 
خارجي���ة تريد ض���رب النظام 
الداخلي الدستوري والوزير لم 

يتدخل.
الس���جالت  هن���اك قضي���ة 
املنتظمة، فيج���ب امداد الوزارة 
بسجالت منتظمة وتعيني مراقبني 

ماليني.
واس���تغرب رأيك عندما قلت 
ان لكل اس���تجواب سعرا، فهذا 
شيء مستغرب. وكل شيء خاص 
الوطنية يكون  الوحدة  بضرب 

متطابقا مع رأي الوزير.
الرئيس: أنت ماشي من احسن 

بالوحدة الوطنية، كل هذا حدث في 
وزارة واحدة حتت قيادة واحدة 

ومسؤول وزير واحد.
وحتى الوزير جالس اآلن ال 
يعير لكالمي أي انتباه ألنه مثل 

ما قال »القضية ال تهمني«!

مواد أرشيفية

مادامت قن���اة غير مرخصة 
فكيف تعطونها مواد أرش���يفية 
وعندما سألت قالوا ال ندري انها 

قناة غير كويتية.
واطلبوا من االخوان في اللجنة 
البرملانية شريط القناة وسترون 

العجب.
وهن���اك قناة اخ���رى قامت 
الذي  البرنام���ج  بإع���ادة نفس 

ما يكون فخلك على هذا النهج.

استهداف السلطة التشريعية

أع���رف رغبتك  الدقباس���ي: 
مبرور اجللسة في أبهى صورة، 
ولكن اقول ان ما نشر في بعض 
الصح���ف الصف���راء من حتقير 
وازدراء للسلطة التشريعية لم 
يكن صدفة، بل كان مدبرا ومموال 
وهناك من يريد ضرب مؤسسة 
بأخ���رى نتيجة لع���دم وجود 
املالي ووجود  ضبط للص���رف 

املراقبني.

المحور الثاني

احلض على كراهية وازدراء 
أي فئة م���ن فئات املجتمع وهذا 

االسـتجواب لـم يبيـن أي واقعة عن حمـالت ضرب الوحـدة الوطنية

نحن مجتمـع ديموقراطي وحرية الـرأي والتعبير مكفولـة وفقاً للقانون

العبداهلل: لم يحدث أن تقاعست أو تراخيت في تطبيق »المرئي والمسموع«

أخطرت لجنة المناقصات بضـرورة موافقتها على تعيين مراقبين ماليين

آلمنـي مـا قالـه الدقباسـي إننـي »أخـاف« وال أدري أخـاف ممـن؟

البقية ص8

تتمة المنشور ص6
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سمو رئيس الوزراء وعلي الدقباسي وعبداهلل الرومي عقب رفع اجللسة

مشاورات ما قبل االستجوابفالح الصواغ ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم ود.علي العمير وخالد العدوة خالل اجللسة

الوزراء والنواب خالل مناقشة االستجواب

عدنان املطوع

الدقباسي خالل مرافعته الشيخ أحمد العبداهلل وعلي الدقباسي قبل بدء املناقشة

د.وليد الطبطبائي

والمسنا كرامات الناس.

اتهام النواب

أخشى أن يكثر الضرب في 
الوحدة الوطنية، هناك اساءة 
الوطنية وضرب  الوحدة  الى 
في عالقاتنا مع الدول الشقيقة 
والصديق����ة، االخ الوزير، ألم 
الن����واب بأنهم  تتهم بع����ض 
يتلقون توجيهات من اخلارج؟ 
ألهذه الدرجة يتم حتقير أعضاء 

املجلس؟
وبعد الضغط النيابي بدأت 

تتحرك الوزارة.
القضية هي بناء االنس����ان 
الكويتي وتعزي����ز املواطنة، 
جبهتنا الداخلية بهذا املستوى 
االع����الم،  وزارة  والس����بب 
اخلطورة عندما تقول ملسؤول 
اتخذ االجراءات فيرد املسؤول 

ويقول اذهبوا للقضاء.
فه����ل الوح����دة الوطني����ة 
تذهب الى القضاء وهل النظام 
الدس����توري يركب س����يارته 
ويذهب الى القضاء؟ ال فنحن 
القض����اء وواجبن����ا االنتصار 
هلل ث����م للكويت ثم لالمير ثم 
للوحدة الوطنية، وقد عجزت 
الوزارة عن احلفاظ على الوحدة 

الوطنية.
احلديث عن جلنة حتقيق 
قبل االستجواب يؤكد ان هناك 
مخالفات وجتاوزات، أقسم باهلل 
العناء  الكويت تس����تحق كل 
للحفاظ على النظام الدستوري، 
فهناك محاوالت حثيثة إلنقاذ 
انق����اذه أهم من  الوزير، فهل 
الكويت؟ من النظام الدستوري؟ 

من الوحدة الوطنية؟
أكتفي مبا قلت وأس����تطيع 
من خالل امللفات املتراكمة لدي 
ألنني ال أريد اي شيء يشترك 
الوطنية والنظام  الوحدة  مع 
أريد احلديث  الدستوري، وال 
عن مخالف����ات مالية وادارية، 
فالوحدة الوطنية اهم بكثير.

الى  اختم كالمي بالتضرع 
اهلل عز وجل ان يلهمنا قرارا 
س����ليما في مثل هذه املواقف 
ونلوذ باهلل ان حتموا عيالنا من 
اجل الدولة والدستور والوحدة 

واملستقبل وأطفالنا.
شكرا االخ الرئيس.

11.18 انته����ى النائ����ب علي 
الدقباسي من الكالم.

اخلرافي: ش����كرا األخ علي 
والكلمة اآلن للوزير.

الوزير أحمد العبداهلل.
يطيب لي أن أتوجه إليكم 
بالتحية والتقدير واالحترام 
في ي����وم تتجلى فيه أس����مى 
مظاهر التفاهم بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية حتت 
قيادة حضرة صاحب السمو 
األمير، ووجود رقابة شعبية 

ممثلة مبجلس األمة.
كل م���ا يخرج ع���ن حتقيق 
االجناز ال محل له، عندما يقدم 
االس���تجواب لالع���الم فيجب 
ان نتوق���ف عن���د قضي���ة هذا 
االستجواب وبحكم مسؤوليتي 
كوزير لالعالم فاني حريص على 

ع����ن املناقصة ف����ي اجلريدة 
الرس����مية ومت حتديد االغالق 

في 2010/1/2.
وحرصا من����ي على تعيني 
مراقبني ماليني في حال فشل 
املناقصة طلبت من وزير املالية 
تعيني مراقبني ماليني ذوي خبرة 
للتدقيق في حسابات الشركات 

املرخصة.
< في 2010/2/10 افاد وزير 
ب����ان تعي����ني مراقبني  املالية 
لقان����ون 1978/31 في  يخضع 

اعداد امليزانيات العامة.
لذلك نحن سرنا بخطوات 
منهجية واستعرضت القوانني 
التي حتكمنا كدولة دس����تور 

وقوانني.
< وفي 2010/2/17 اخطرت 
جلنة املناقصة مبوافقتها على 
املناقصة ومت االعالن عن تعيني 
مراقبني في اجلريدة الرسمية، 
وهذا االعالن رقم 3 ولكن ليس 

للمناقصة وامنا للممارسة.
لم يحدث أي تراخ أو تقاعس 
من جانبي فيما يخص قانوني 
املرئي واملس����موع أو املطبوع 
املناقصة  والنش����ر. والغ����اء 
األولى كان بس����بب عدم تقدم 
سوى عرض واحد، والثانية 
لعدم تقدم أي عطاء، والقرار 
ك��ان م��ن جلن��ة املناقصا��ت 

املركزي��ة.
أرجو من األعضاء التركيز 
فاالستجواب لم يبني أي واقعة 
معين����ة عن قضي����ة حمالت 
التشويه املنظم لضرب الوحدة 
الوطنية بل جاء الكالم مرسال 

دون حتديد وقائع.

المحور الثاني

جاء في احمل����ور الثاني ان 
بعض الفضائيات بثت برامج 
حت����ض على كراهي����ة بعض 
الي  فئ����ات املجتمع ونس����ب 
انني تراخيت في عدم تطبيق 
القانون وهذا كالم مرفوض. وأنا 
حريص على هذا األمر والوزارة 
تقف باملرصاد لكل تلك القنوات 

وتطبق القانون.

ممارسة احلريات واقف موقف 
احلكم االمني بني اآلراء املتباينة، 
فما يعتبره البعض تعبيرا عن 
وجهات نظرهم في احلفاظ على 
وحدة الوطن واستقراره، فالبد 
من احملافظة على الطابع الشعبي 
في امور تتعلق بحرية الصحافة. 
القول الفصل في كل التجاوزات 
القان���ون واللجوء  هو حلك���م 
للقضاء حق اصيل لكل فرد من 

افراد املجتمع.
االم���ر ال يتعلق فقط بوزارة 
االعالم وامن���ا يتعلق مبجتمع 
دميوقراط���ي. ان حري���ة الرأي 
والتعبير مكفولة وفقا للشروط 
التي يبينه���ا القانون، ومراعاة 
اآلداب العامة واجب على كل افراد 

الكويت.
هدفن���ا واح���د وانتهز هذه 
الفرصة ألؤكد انني كنت حريصا 
في كل املواقف على الوفاء بالقسم 

الذي اقسمته.

عبارات غير الئقة

عندما اطلعنا على صحيفة 
االستجوابات وجدنا بها عبارات 
غير الئقة بأني تقاعس���ت في 
اتخ���اذ اج���راءات ضد بعض 
القن���وات املس���يئة للوح���دة 
الوطني���ة وتراخ���ي مفضوح 
اتخاذ اجراءات  والتراخي عن 
ضدها، وهذا ما يخالف للمادة 
134 بأال يتضمن االس���تجواب 
او  اي مس���اس باالش���خاص 
املؤسس���ات وع���دم التجريح 
ش���خص بخصوصية الوزير 
وعليه فاني اطلب من مجلس 
االمة حذف جميع العبارات التي 
وردت في صحيفة االستجواب 
واثبت���ت في املضبط���ة، فقد 
التزمت الص���دق واالمانة في 
جميع اعمالي وجعلتها منهاجا 

لي.
فقد جاء في احملور االول عدم 
اح���كام الرقابة املالية وتعيني 
مراقبي حسابات للتدقيق املالي 
على الش���ركات واملؤسس���ات 

املرخص لها.

مراقبة حسابات القنوات

أخاف ممن؟!

آملني األخ الدقباسي بكلمة 
»أخاف«، أخاف ممن؟! أنا لدي 
قانون واخلوف من عدم تطبيق 
القانون ولي����س من تطبيقه. 
وأنا ال أمل����ك إال تطبيق بنود 
القانون فقط. بتاريخ 2009/8/31 
أصدرنا قرارا برفع مس����توى 
الرقابة على الصحافة واملرئي 
واملسموع الى ادارة وهذا يدل 
على االهتمام من أجل تنظيم 
عملي����ات الترخيص وتنظيم 
العمل ل����دى القنوات وتوفير 
أرشيف الكتروني متكامل لكل ما 
يبث حتى يتسنى الرجوع اليها 

في حال احلاجة الى ذلك.
علي الدقباسي: نقطة نظام: 
الوزي����ر يتحدث ع����ن النظم 
اإلدارية ونح����ن نتحدث عن 
ضرب الوح����دة الوطنية. هذا 

خروج عن احملاور.

تفريغ المواد والمذكرات

الوزي����ر: وتقوم  ويواصل 
هذه االدارة بتفريغ املواد وتعد 
به����ا مذكرات وتعد بها تقارير 
قانونية على املادة اإلعالمية فإذا 
ثبت عدم وجود مخالفة قانونية 
ينته����ي ال����رأي باحلفظ وفي 
العكس تتخذ االجراءات  حال 
القانوني����ة في ذلك. واذا تبني 
ان القن����اة الفضائية تبث من 
خ����ارج الكويت فال س����لطان 
ل����وزارة اإلع����الم عليها وذلك 

حسب نصوص القانون.

162 مخالفة وإحالة 48 إلى النيابة

ونحن اتخذنا وحررنا 162 
مخالف����ة ضد الصحف وهناك 
اح����االت للنيابة ل� 47 مخالفة 
ضد القنوات الفضائية والنائب 
لم يبني واقع����ة بعينها حتى 
نرد عليه����ا، وأنا أتابع بصفة 
القوانني  مس����تمرة تطبي����ق 
املنظمة لشؤون اإلعالم واآلن 
بعد مضي 3 سنوات على صدور 
القانون اخلاص باملطبوعات 
وحوالي س����نتني على صدور 
قانون املرئي واملسموع ثبت 
وجود ثغرات واآلن نحن بصدد 
معاجلة هذه الثغرات وسنعرض 
عل����ى املجل�����س التعدي����الت 

إلصدارها. 
فقد أعدت الوزارة مشروعا 
القانونني  بقان����ون لتعدي����ل 
املذكورين وأحالتهما ملجلس 
ال����وزراء وأقرتهم����ا اللجن����ة 
القانونية الوزارية ونتمنى من 
املجلس التعاون مع احلكومة 
إلقرارهما، وأؤكد لكم االلتزام 
القانون جتس����يدا  باحت����رام 
لقسمنا العظيم واسأل اهلل ان 
اكون قد وفقت في أداء مهمتي 
وقدمت وخدمت وطني وسيدي 
صاحب السمو األمير والشعب 
الكويتي وال استغنى دائما عن 
نصائحكم وتوجيهاتكم النيابية 

الهادفة.
الرئيس: ترفع اجللسة ملدة 
ربع ساعة للصالة واالستراحة. 

وكانت الساعة 12.25.

والقنوات واملجالت حتى يتسنى 
حساب التكلفة املالية.

وفي 2009/7/20 مت مخاطبة 
رئيس جلنة املناقصات املركزية 
لبيان املركز املالي للمؤسسات 
اخلاضعة بشأن قانوني املرئي 

واملسموع.
< ف����ي 8/16 قام����ت جلنة 
املناقص����ات املركزية باالعالن 
عن املناقصة عل����ى ان يكون 

ميعاد االقفال 9/29.
< وفي 2009/8/25 مت عقد 
اجتماع متهيدي لشراء كراسة 
الشروط وبناء عليه خرجت 

مبالحظات سأرويها الحقا.
< 9/29 طلب وكيل الوزارة 
متديد موعد اقف����ال املناقصة 

ليكون 2009/10/20.
< 2009/10/6 عقد اجتماع 
بني الوكيل املساعد ومسؤولي 

وأود ان اش���ير ال���ى قرار 
احملكم���ة الدس���تورية من ان 
مسؤولية الوزير تنحصر في 
االعمال منذ توليه مس���ؤولية 
وزارته وملا كن���ت قد توليت 
مسؤولية االعالم في 29 مايو 
2009 اي منذ اقل من 9 اشهر اي 
أنه ال يجوز دستوريا ان يشير 
اني تقاعست  الى  االستجواب 
املرئي  في تطبي���ق قانون���ي 
واملس���موع واملطبوع والنشر 
على الرغم من مرور 3 سنوات 
على صدورهما واستكماال فان 
محاس���بتي جتوز منذ صدور 
مرسوم اميري بتعييني وزيرا 

لالعالم.
وملا كان ن����ص املادة 9 من 
قانون املطبوع����ات واملادة 5 
من قانون املرئي واملسموع قد 
نصتا على ان مراقبي احلسابات 

الصحافة والقنوات لالجابة عن 
استفسارات املرخصني.

< وف����ي 27 اس����تعرضنا 
مالحظات املستشارين وضمناها 

في كراسة الشروط.
< وف����ي 10/8 طلب وكيل 
ال����وزارة م����ن رئي����س جلنة 
املناقص����ات اضاف����ة بع����ض 

الشروط.
فإن ما ورد في االستجواب 
يكون على غير سند من احلقيقة 
ويكون على غير واقع املستندات 

املعروضة.
< وفي 2009/10/25 ألغيت 
املناقصة بسبب تقدم مناقصة 

شركة واحدة فقط.
< ف����ي 2009/11/5 قام����ت 
وزارة االعالم بطلب اعادة فتح 

املناقصة.
< في 2009/12/12 مت االعالن 

يجب ان يكون بالتعيني وليس 
بالندب.

وال يج����وز ألح����د مزاولة 
مهنة مراقبي حس����ابات اال اذا 
كان مسجال في وزارة الصناعة 

والتجارة.

مناقصة متخصصة

وقمت باجراءات بعد 10 ايام 
منذ تولي منصبي وطلبت من 
وزي����ر املالية ط����رح مناقصة 
متخصصة لتعي����ني مراقبي 
حس����ابات فنحن نعمل وفقا 
للقانون واللوائ����ح، واعتدنا 
االجراءات السليمة. في تاريخ 
2009/6/23 وافق وزير املالية 
على طلبنا ثم كلفت قطاعات 
وزارة االعالم باعداد اجراءات 
طرح املناقصة وفي 2009/7/2 
مت ارسال كشف بأسماء الصحف 

المطـوع: تعاون السـلطتين ضرورة لتقـدم الوطن وتحقيق اسـتقراره

الطبطبائـي: انحـراف  »اإلعالم« خطـر وعلينا مواجهة اإلعالم الفاسـد
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الرئيس جاسم اخلرافي يهنئ الشيخ أحمد العبداهلل بعد انتهاء االستجوابمرزوق الغامن ود.علي العمير

خلف دميثير

مشاورات نيابية أثناء مناقشة االستجواب صالح عاشور املجلس خالل مناقشة استجواب الدقباسي للعبداهلل

مسلم البراك

الساعة  استؤنفت اجللسة 
12:50 دقيقة.

اخلرافي: الكلمة اآلن للنائب 
املستجوب على الدقباسي.

رد مفلس!

الدقباس����ي: كنت حريصا 
على عدم ذكر االسماء وهناك 
اكثر من قناة استمرأت ضرب 
الوحدة الوطنية، واستمعت الى 
رد الوزير فرده كان مكتوبا مثل 
شاشة نقل االخبار وكان مفلسا 

في الرد على اسئلتي.
اتهمتني بالش����طط ولكن 
كن����ت حريصا اال اش����ط قيد 
أمنلة، وهناك ايد خفية حذفت 
كالم النت، أك����رر لوال اهتمام 
الشارع وحتركات النواب لكانت 
»االع����الم« في س����بات عميق 
والدليل قناة »نبيها حتالف« 
هل اعترفت احلكومة يوما ما 

بخطأ ما؟
الرد كان تخلصا وهروبا الى 
االمام وتراخيت واول ذلك عدم 
البرملانية،  ردك على اسئلتي 
وهي اسرتك اسرة الصباح وهي 
ليست اسرتك بل اسرتنا كلنا 
فسحبتني الى هذه النقطة وانا 
لن أجنر مع����ك فيها هل هناك 
مؤسس����ات مالي����ة اقوى من 
البنوك؟ فهناك من يراقبها هناك 
نيابة االم����وال العامة، فلو لم 
تتابع وزارتك لم تتواجد فيها، 

عدم وجود املراقب املالي.

أين الردود؟

الرس����ائل  اي����ن ردك على 
القصيرة؟ احملافظة على البلد 

ال تقتصر على االحالة.
اي����ن انت من اع����ادة البث 
للبرنامج الذي هز كل الكويت؟ 
ماذا فعلت فيها؟ اين ردك؟ اين 
انت من قناة من دون شعار؟ 
اين ردك على االرش����يف الذي 
سلمته لقناة يوم مرخصة ويوم 
غي����ر مرخصة؟ اين ردك على 
التواري����خ التي ذكرتها وكالم 

الوكيل والوكيل املساعد؟
النظام  تبي وقائع لضرب 
الدستوري؟ حاضر، ابسطها 
كالمك ان����ت؟ فكيف تقول من 
وراء االستجواب، االستجواب 
له سعر، اطلب النواب االستماع 
الى ش����ريط جلن����ة الظواهر 

البرملانية.
لم ترد عل����ى مقولتك انت 
خايف؟ خايف ممن؟ نبي اجابات 
ليست مكتوبة او معدة سلفا 
وزارة االع����الم في غيبوبة ال 
تدري اي ش����يء عن اي شيء 
وألجل ان هذه الوثيقة بها اسماء 
فلن اعرضها، 2009/6/7 يعلن 
فيها مدير قناة يقول »احيطكم 
علما بأني تركت عملي في تاريخ 
9/14 وذلك الخذ ترتيبات وزارة 
االعالم وفوجئ����ت اني الزلت 
اعمل بها، حي����ث تعاقدت مع 

قناة اخرى«.
ال أستغرب ان يقول الوزير 
لي ان كالمي غير صحيح ونفس 
املدير عقد عق����دا مع صحيفة 
اخرى في نفس الوقت، قضية 

وان هناك اطرافا خارجية حترك 
النواب وهناك بعض املسؤولني 

في الدول املجاورة بالكويت.
»ال يقعد غير بطلي هني«.

يقول الوزير ان هناك اطرافا 
خارجية حترك.

اخلراف����ي يقاط����ع: خل����ك 
باحملاور واال سأرفع اجللسة.

أسعارنا أسعار العز المرجلة

البراك: اسمع وخل يسمع 
الوزير كالمي احنا اس����عارنا 
العز واملرجلة ويقول  اسعار 
احد كبار املسؤولني العرب يذكر 
انه قال »تب����ون دميوقراطية 
مثل هؤالء« الن هذا الوزير هو 
املؤمتن على تطبيق القانون مو 

قرارك ارجع للمجلس.
عندما يكون لألمة س����عر 

وللنواب ثمن.
اخلرافي: مسلم خلك باحملاور 

آخر مرة واال بارفع اجللسة.
البراك: مو حقك، وين طلعت؟ 
انا باملوضوع مسؤولياتك التي 
لم حترك شعرة فيك، واعتمدت 
على مس����ؤولني آخرين، انت 
املسؤول امامي عن هذا اخللل، 
انا مالي ش����غل بال����كالم اللي 
قاعد تقوله، انت ما اش����تهيت 
لو اشتهيت كنت جبت الشاشة 
اللي قاعد تقرأ منها كأنك تقرأ 
على »قبر« هل تقتنعون ان من 
يس����رق املال العام من املمكن 
ان يدمر مستقبل امة، اضرب 
الوحدة الوطنية اسيء للنواب 
والشعب، اين وزير االعالم الذي 
يستكثر على االخ علي ان يقول 

عليه متراخ؟
القانونيون  واملستشارون 
ردوا عليه وأوضحوا كل االمور 
لكن االمر لن يهمك امر االعالم، 
انت تخليت عن مسؤولياتك، 
وتخلي����ت ع����ن قان����ون جدا 

حذر.
لن نسمح لكائن من كان ان 
ميزق الوحدة الوطنية الكويت 
فوق اجلميع، عندنا تراث كبير 
نقدره ونحترمه، فمن الذي اطلق 
النار على اجليش العراقي لكي 
يس����مح لزمالئه بان يحاربوا 

العراقيني.
ه����ذا البيت ض����م البدوي 
والسني والشيعي وهو بيت 

القرين من العزل ودافعوا.
ان����ت امامك س����الح، لكنك 
اضعف من ان تس����تخدم هذا 
القانون، شوف  السالح وهو 
من م����دح عدي امللع����ون ابن 
امللعون ومدح عدي وهو اآلن 
مراسل اذاعة الكويت هو ماهر 

مال ابراهيم.
عندما يصل االمر الى هذه 
اخلطورة ومجلس االمة ناقش 
هذا االمر مرتني لتعيني مراقبني 
ماليني، لكن الوزير غير موجود 
وأدى ذلك الى ضرب ومتزيق 
الكالم  الوطنية وهذا  الوحدة 
قال����ه صاحب الس����مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
ومن السهل ان تقدم اموال 
ألي قن����اة من ه����ذه القنوات 
500 أل����ف دينار ويطلب منها 
ضرب الوح����دة الوطنية انت 
آخر واح����د يتكلم عن البحث 

أمن دول����ة، فالوزارة تخاطب 
النياب����ة العام����ة واملتهم هو 
الذي اعل������ن امامكم انه غير 

مسؤول.

دافع عن الشعب وكرامتنا

ثالث دقائق تؤكد ان شرطا 
من شروط الترخيص قد فقد، 
دافع ع����ن الش����عب دافع عن 
كرامتنا، دافع عن الكويت، اريد 

ان احمي البلد.
لكن مواقع املسؤولية تكليف 
ال تشريف فكان البد ان تسحب 
الترخيص ولكننا سندافع عن 
البلد، شخص عليكم بالراحة 

لكن بلدي ال.
الكويت  ف����ي  4 محافظات 
سكانها غير كويتيني، ملاذا ال 
تأخذ اج����راءات؟ ملاذا ال تفعل 
املرس����وم االمي����ري بتعزيز 
املواطن����ة، ول����دي مخالفات 
باالطنان لكني ما اردت تشويه 
هذه اجللسة، كيف تقول »مافي 
وقائع« دعونا نواجه املشكلة 
املوجودة واملشرع الذي شرع 
القوانني كان يستشعر ما نحن 

فيه اآلن.
نحن امام حتد جديد ملواجهة 
االيام املقبلة، لكي ندخل بلدنا 
في اجواء سياسية جديدة، وقيم 
روحية جديدة ومصلحة البلد 
مقدمة على مصاحلنا جميعا 
ومقدمة على اي ش����يء وكل 

شيء.
اريد ردا على »املس����جات« 
اريد ردا على واقعة العام اريد 
الكويت،  ردا عل��ى ارش����يف 
ومل��اذا لم جتب عن اس����ئلتي 

البرملاني��ة؟
القي����ام  ف����ي  اجته����دت 
مبسؤولياتي وحتملت اعباء 
املسؤولية ومن حق الوزير ان 
يرد ولكن����ي اريد ان يرد على 

اسئلتي وشكرا النصاتكم.

مستعد للرد

الوزير أحمد العبداهلل: ابديت 
اس����تعدادي للرد على سؤال 
النائب الدقباسي وذلك مثبت 

في املضبطة.
قانون البنك املركزي اعطى 
البنك احلق في مراقبة البنوك 
في حني قانوني »املطبوعات« 
و»املرئي« في م����ادة 5 تقول 

»تعيني مراقبني«.
ونحن اقسمنا على الدستور 
فهل ميكن بعد هذا القس����م ان 
احدا يق����وم باجراءات تخالف 
القس����م والقان����ون فه����ذا هو 
واجبن����ا تطبيق هذه القوانني 

بحذافيرها.
البنك املركزي تتم  مراقبة 

وفقا للقانون الذي انشئ به.
النائب يقول شيئا ويسوي 
ش����يئا آخر فأترك احلكم على 
ذل����ك لكم انتم ومع ذلك وكيل 
الوزارة صرح تصريحا آخر وانا 
لن اعرض����ه لئال ارتكب نفس 
خطئه، واألخ علي صال وجال 
محاوال تغيير قناعاته، ولكن 
اتخذنا اجراءاتنا وفقا للدستور 
والقانون وباملستندات ما يقدر 
يشار عني بالوطنية، فأسرة 
الصباح هي التي حتافظ على 

العلمي والوحدة الوطنية، انت 
تريد سجن الصحافيني وتكميم 
االفواه، انت انسان غير قادر 
عل����ى التطبي����ق الن ما عندك 

مراقبني ماليني.
الكويت للجميع ونتشرف 
انن��ا دفعنا دماءن���ا وأرواحنا 
ف����داء للبلد خلونا نش����ع��ر 
بالفخ��ر ومن سوء حظ الكويت 
ان وزير االعالم تسلم الوزارة 
ف����ي هذه الفترة س����نقف كيد 

واحدة.
الوزير نائم بالفعل الوزير 
النائم فهو ال يدري عن وزارته 
اي شيء كان من املفترض ان 
يأتي مبجموعة من الش����باب 
الكويتي الغيور، طالعوا الوزير 

شلون قاعد؟
نزل دمي بسبب خنوع ولكن 

بعزة مالك شغل بدمي.
القناة  عدم وضع اش����ارة 
أكد  مخالفة صريحة والوزير 
على ذلك، الوزير لو انه سعى 
وطبق القانون ملا اضطر األخ 
الدقباسي للوقوف على  علي 
املنص����ة، تطبيق القانون فيه 
حماية للكويت واألمور فالته 
لألس����ف، مؤيد اعالمي شمله 
قرار اجتثاث البعث ثم يقول 
محدثكم مراسل اذاعة الكويت 
من بغداد، هل يعقل ان ارشيف 
وزارة اإلعالم يعطى لقناة او اي 
قناة، العملية تريد معاجلة حتى 
بعد اقالة الوزير من منصبه، 
الوزير القادم يجب ان يعرف 
ذلك، الوزير ال يستطيع الدفاع 
عن نفسه وهو اآلن يتكلم عن 

.2007

استجواب قناة

سعدون حماد )معارض(: 
مواد االستجواب هي عن قناة، 
عقدنا عدة اجتماعات من أجل 
احملافظة على الوحدة الوطنية 
وكان آخر اجتم����اع عند األخ 
فيصل املسلم وتطرقنا للقناة 
وقلت ان الكل يجب ان يشارك 
باالستجواب واتفقنا على تأجيل 
املوض����وع ملدة ش����هر، ولكن 
فوجئنا مثل غيرنا باالستجواب، 
اجلماعة لم يشاورونا ونحن كنا 
متفقني كيف تهمشون رأي 19 
نائبا، كان اتفاقنا على حتديد 
واحد من الرابعة واخلامس����ة 

وواحد من الثالثة.
ويعترض صالح املال: كيف 
يكون ذلك األخ الرئيس قاطعت 
مسلم حول االلتزام باحملاور 

هذا خارج احملاور.

تغليظ العقوبات

ويواصل حماد: القناة تدفع 
نحو 3 آالف دينار شهريا لكن 
تطلع 50 الفا شهريا، لذلك لو 
اننا رفعنا الغرامات مثلها الى 
200 الف يك����ون افضل، نحن 
املتقدمة  مع احلريات والدول 
تغلظ العقوبات فلماذا ال نحذو 
حذوها؟ نحن مجموعة النواب 
الذين لم يشاورونا اجتمعنا 
الزمالء  واتفقنا على مقاطعة 
الذي����ن »كش����توا« فينا وعدم 

النائب الدقباسي.
بعد كل ما تقدم من اثباتات 
وأدلة ل����كل ما ورد في احملور 
ولكل ما لم يرد في احملاور ومت 
الرد عليها كافة باملستندات ارجو 
ان أك����ون قد وفقت وارجو ان 
اكون اوضحت الغموض واشكر 
استماعكم ونحن ال ننزعج من 
االستجواب بالعكس فالفرصة 
مواتية الثبات وجهة نظرنا أنا 
واملستجوب واالمر متروك لكم 

في النهاية.
اخلرافي: اآلن دور املتحدثني 

واود ان آخذ موافقتكم.
ش����عيب املوي����زري: مؤيد 
لالستجواب ومؤيد لطرح الثقة 
واتنازل بدوري للنائب مسلم 

البراك.

مداخلة مسلم.. ورفع الجلسة

الب����راك: )مؤي����د  مس����لم 
لالس����تجواب( الكالم الفاضي 

الوحدة الوطنية.

تطبيق القانون بحذافيره

عندما اطلعنا على »املرئي 
واملسموع« وما يتعلق بالشق 
اخل����اص بالوطنية واملواطنة 
وجدن����ا أن النص غير واضح 
لذل����ك، وف����ي تعديالتنا التي 
ستعرض عليكم بعد موافقة 
مجل����س الوزراء س����تعرفون 
املثالب التي تتعلق بالوح��دة 
والتلفزي����ون  الوطني�������ة، 
واالذاع������ة له����ا العدي����د من 
املرئية واملسموعة  البرام���ج 
القن��وات  ولم يبخ����ل عل����ى 
الفضائية االخرى  الكويتي����ة 
تشاركنا في احلرب على الوحدة 

الوطنية.
الى  القناة  متت احالة هذه 
النيابة باملستند ومن دون ذكر 
اسماء وهذا اثبات اننا نطبق 
القانون كم������ا جاء بحذافيره 

النهاية  الذي حتدثت به وفي 
حتتم����ي بأس����رة احلكم فهي 
مسافاتها متساوية مع جميع 
الكويتيني، فأنت قاعد تستدر 

عطف الناس.
استغرب ان الوزير يستكثر 
ان االخ عل����ي يق����ول تراخي، 
النواب  والوزير يقول عل����ى 

الكثير.
اخلرافي مقاطعا: خلك في 

احملاور.
الب����راك: ماذا ق����ال الوزير 
وامتن����ى ان تس����معوا قال ان 
االس����تجواب بثمن والسؤال 
بثمن وان هناك امواال من خارج 

الكويت.
اخلراف����ي مقاطع����ا: خلك 

باحملاور.
البراك: اهلل أكبر.

البراك: انا باحملاور ولكنها 
تبدو انها متس الوزير قال ان 
االستجواب يثمن والسؤال يثمن 

وبع����د املطالعة وجدنا مثالب 
كثيرة س����تعرض عليكم فيما 

بعد.
القن����اة... ومن دون  مدير 
اسماء للمدير او القناة ولدينا 
كتاب بتعي����ني مدير عام لهذه 
القناة وهناك اجراءات عديدة 
منها التأكد من صفات وشروط 
تعيني ه����ذا املدير وناقش����نا 
ووجدنا اختالفا في الرأي حول 
املستشار القانوني للدولة وهي 
الفتوى والتش����ريع وارسلنا 

كتابا لها ألخذ رأيها.
كل ذلك م����ن أجل ان أؤدي 
اعمالي باألمانة والصدق وليس 

بالصراخ.
كنت واضحا ف����ي املداولة 
التي  املثالب  االولى وبع����ض 
شابت هذا االستجواب وفندت 
ما ورد في احملور االول ولكن 
لم يتطرق احملور في الصحيفة 
ال����ى نقط��ة واحدة مما اثارها 

البـراك للعبداهلل: ال تسـتدرّ عطف النـاس باحتمائك بأسـرة الحكم

دميثير: أرفض تهييج الشـارع وال نريد »جنازة نشـبع فيها لطم«

البقية ص9

تتمة المنشور ص8

واثق الخطوة
دخ���ل وزي���ر اإلعالم الش���يخ أحمد 
العبداهلل القاعة في متام الساعة الثامنة 
و45 دقيقة متوجها مباشرة الى منصة 
االس���تجواب بخط���ى واثق���ة، ووضع 
حقيبته على املنصة ث���م ألقى التحية 

على الصحافيني البرملانيني.

على هذا النهج
حت��دث الدقباسي عن االستجوابات 
مستش���هدا بأن الوزير العب��داهلل ق��ال 
ف���ي تصريح سابق »لكل استج���واب 
ثم���ن« فقاطع�������ه الرئيس اخلراف���ي 
قائال: »انت ماش���ي من أحسن ما يكون 

فخلك على هذا النهج«.

أخالق طيبة
قال النائب د.وليد الطبطبائي ان الشيخ 
أحمد العبداهلل يتمتع بأخالق طيبة وقد 
زاملته من���ذ فترة، ولكني تعرضت إلى 

حملة شرسة من اإلعالم الفاسد.

عدم ذكر األسماء
الدقباسي حرص على عدم ذكر أسماء 
الوسائل اإلعالمية سواء كانت صحفا أم 

قنوات فضائية.

»يطلع برا«
النائب عدن���ان املطوع حتدث عن 

محوري االس���تجواب وع���ن الوحدة 
الوطنية ثم قال: »اللي مو عاجبه يطلع 

برا«.

50 ألف دينار
فيصل الدويس���ان قال: كنت إعالميا 
واعرف ثمن كل برنامج وكم يكلف وهناك 
برنامج يكلف 50 ألف دينار وهناك قناة 

كلفتها 600 ألف دينار شهريا!

اتفقنا على التأجيل
س���عدون حماد قال: لقد اتفقنا على 
تأجيل املوضوع ولكن اجلماعة ما رجعوا 
لنا وانفردوا بتقدمي االس���تجواب رغم 

االتفاق على تقدميه بعد شهر.

لقطات
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سعدون حماد

احلفاظ على الوحدة الوطنية هاجسي وهمي وأشكرك على طرحك الراقي علي الدقباسي حلظة انفعاله خالل مرافعته في مناقشة االستجواب حيث استخدم حركات يديه للتعبير عما ورد في محاور املساءله السياسية عادل الصرعاوي يهنئ الدقباسي على طرحه الراقي بعد انتهاء املناقشة

فيصل الدويسان

5 نواب يقترحون تنظيم الدعاية االنتخابية في »المرئي والمسموع« و»المطبوعات والنشر«
قدم النواب فيصل الدويسان ود.معصومة 
املبارك وشعيب املويزري وصالح عاشور 
ود.روال دشتي اقتراحا بقانون بشأن الدعاية 
االنتخابية في املرئي واملسموع واملطبوعات 
والنشر، مع اعطائه صفة االستعجال وجاء 

في القانون.
امل����ادة 1: يكون للعبارات التالية املعاني 
املذكورة ازاءها حيثما وردت في هذا القانون 

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة اإلعالم.

اإلعالم االنتخابي:

كل مادة تبث في الوسائل اإلعالمية املرئية 
واملس����موعة كنش����رات األخبار والتحاليل 
السياسية والتصريحات واملقابالت واملناظرات 
واحلوارات والتحقيقات واملؤمترات الصحافية 
واللقاءات، تتعلق باالنتخابات بشكل مباشر أو 
غير مباشر، يتم بثها دون مقابل ضمن البرامج 
العادية أو غير العادية لقناة تلفزيونية او 

محطة اذاعية او لصحيفة.

الدعاية االنتخابية:

كل مادة إعالمية تتعلق بأفكار مرشح أو 
أكثر وبحمالته االنتخابية ومواقفه السياسية 
يتوجه بها إلى الناخبني عبر بثها حلسابه 
اخلاص ضمن برامج وسائل اإلعالم املرئي 
واملس����موع والصحف مقابل بدل مادي أو 

بغير مقابل.

اإلعالن االنتخابي:

كل مادة اعالنية ملرشح او اكثر يتم مقابل 
بدل مالي ضمن الوقفات املخصصة لإلعالنات 
التجارية لدى وسائل اإلعالم املرئي واملسموع 

والصحف.

المواد االنتخابية:

هي اإلعالم االنتخابي والدعاية االنتخابية 
واإلعالن االنتخابي.

املادة 2:  يجوز لكل مرشح أو أكثر تنظيم 
املواد االنتخابية باالسلوب والطريقة املناسبني 

مبا ال يتعارض مع القوانني.
املادة 3: تخضع املواد االنتخابية، أثناء 
فت����رة احلملة االنتخابية احمل����ددة في هذا 
القانون، والتي تبث على مختلف وس����ائل 
اإلعالم املرئي واملس����موع والصحف، التي 

تبدأ مع تاريخ الدعوة لالنتخابات وتنتهي 
بنهاية االقتراع، لألح����كام الواردة في هذا 

القانون.
املادة 4: أ � يس����مح بالدعاية وباإلعالن 
االنتخابي املدفوع األجر في وسائل اإلعالم 
الرسمي واخلاص املرخص وفقا ألحكام قانون 
املرئي واملسموع وقانون املطبوعات، وفقا 

لألحكام اآلتية:
� على وسائل اإلعالم الرسمي واخلاص 
املرخص����ة وفقا لقانون املرئي واملس����موع 
واملطبوعات، أن تتقدم من وزارة اإلعالم أو 
أي هيئة تنوب عنها قبل عش����رة أيام على 
األقل من بداية فتح باب التسجيل للترشح 
لالنتخابات بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في 
املشاركة مرفقا بالئحة اسعارها واملساحات 
التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو اإلعالن 

االنتخابي.
وتلتزم وسائل اإلعالم بالئحة االسعار 
واملس����احات التي قدمته����ا وال يحق لها أن 
ترفض أي إعالن انتخابي مطلوب من مرشح 

يلتزم بها.
ومينع على وسائل اإلعالم التي لم تتقدم 
بتصريحها ضمن املهلة احملددة، القيام بأي 
نشاط إعالني، أو دعائي يتعلق باالنتخابات 

وذلك خالل كامل فترة احلملة االنتخابية.
ويج����ب على وس����ائل اإلع����الم املرئية 
واملس����موعة أن توضح صراحة لدى بثها 
إلعالنات انتخابية، ان هذه االعالنات مدفوعة 

األجر، وان حتدد اجلهة التي طلبت بثها.
ومينع على وسائل اإلعالم قبول اإلعالنات 
املجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في 

الئحة االسعار املقدمة من قبلهم.
ويلتزم املرشح أو وكيله القانوني بتسليم 
نسخة من أشرطة الدعاية واإلعالن االنتخابيني 
مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الوزارة 
أو أي هيئة تنوب عنها ووسائل اإلعالم من 
أجل بثها، وذل����ك قبل ثالثة أيام على األقل 

من التاريخ احملدد ألول بث لها.
وتقدم كل وسيلة اعالمية تقريرا اسبوعيا 
الحقا للوزارة أو أي هيئة تنوب عنها يتضمن 
بيانا بالدعايات واإلعالنات االنتخابية التي 
مت بثها خالل االسبوع املنصرم مع مواقيت 

بث كل منها والبدل املستوفي عنها.
وال يجوز ألي مرشح تخصيص وسيلة 
إعالم واح����دة ضمن املرئي واملس����موع أو 

الصحف بأكثر م����ن 50% من مجمل إنفاقه 
الدعائي أو اإلعالني.

ب � على وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
والصحف الراغبة في املش���اركة في تغطية 
عمليات االقتراع والفرز، استخراج تصاريح 
خطي���ة لهذه الغاية وذل���ك وفقا ألحكام هذا 

القانون.
ج � ال يجوز منح تصريح لتغطية عمليات 
االقتراع والفرز إال لإلعالم الرسمي واإلعالم 
املرئي واملسموع املرخص وفقا الحكام قانون 
املرئي واملس���موع وللصحف الصادرة وفقا 

ألحكام قانون املطبوعات.
املادة 5: يلتزم اإلعالم الرسمي موقف احلياد 
في جميع مراحل العملية االنتخابية، وال يجوز 
له أو ألي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي 
نشاط ميكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا على 

حساب مرشح آخر.
املادة 6: يتوجب على جميع وسائل اإلعالم 
احترام حرية التعبير عن مختلف اآلراء خالل 
فترة احلمل���ة االنتخابية، مبا يتضمن تأمني 
العدالة والتوازن واحلي���اد في املعاملة بني 

املرشحني.
وتطبق الفقرة األول���ى أعاله على جميع 
برامج االعالم االنتخابي والبرامج االخبارية 
السياسية والعامة مبا في ذلك نشرات االخبار 
السياس���ية واملقابالت  املناقش���ات  وبرامج 
والتحقيقات واللق���اءات واحلوارات والنقل 

املباشر للمهرجانات االنتخابية.
وال يجوز ألي وسيلة من وسائل اإلعالم 
اخلاص إعالن التأييد والترويجية ألي مرشح 
مع مراعاة مبدأ  االستقاللية. على وسائل اإلعالم 
املش���ار إليها خالل فترة احلملة االنتخابية 
التفرقة بني الوقائع واحلقائق من جهة وبني 
اآلراء والتعليق���ات من جهة أخرى وذلك في 

مختلف نشراتها االخبارية.
واثناء فت���رة احلمل���ة االنتخابية يجب 
على وس���ائل اإلعالم وعلى املرشحني التقيد 

باآلتي:
� االمتناع عن التش���هير أو القدح او الذم 

عن التجريح بأي من املرشحني.
� االمتن���اع عن بث كل م���ا يتضمن اثارة 
للنع���رات الطائفية او املذهبي���ة أو العرقية 
أو حتريض���ا على ارتكاب اعم���ال العنف او 
الشغب أو تأييدا لالرهاب او اجلرمية أو االعمال 

التخريبية.

� االمتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل 
وس���يلة من وسائل الضغط او التخويف او 
التخوين أو التكفير او التلويح باملغريات او 

الوعد مبكاسب دينية.
� االمتناع عن حتريف املعلومات او حجبها 

او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
� االمتناع عن انتقاد اي مرشح آخر محدد 
باالس���م من قبل مرشح او محلل او من يدير 
احلوار أو يقدم البرنامج ويجوز ذلك فقط في 
املناظرات أو اللقاءات واحلوارات التي جتمعهم 

معا ضمن حدود القانون واآلداب العامة.
املادة 7: تخصص وس���ائل اإلعالم املرئي 
واملسموع، خالل فترة احلملة االنتخابية، ما 
ال يقل عن خمس وعش���رين دقيقة اسبوعيا 
على األقل ألجل بث برامج تثقيفية انتخابية 
تنتجها وزارتا اإلعالم والداخلية بالتنسيق 

مع وسائل اإلعالم املعنية.
املادة 8: ابتداء من ساعة االنتخابات ولغاية 
اقفال صنادي���ق االقتراع، يحظر على جميع 
وس���ائل اإلعالم املرئي واملس���موع الرسمي 
واخلاص بث أي اعالن او دعاية او نداء  انتخابي 
مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت 
او صورة او كالهما معا لدى التغطية املباشرة 

ملجريات العمليات االنتخابية.
في يوم االقت���راع، تقتصر التغطية على 

نقل وقائع العملية االنتخابية.
وال يجوز للصحف نشر اعالنات انتخابية 

في نفس العدد الصادر يوم االقتراع.
امل���ادة 9: حتدد وزارة اإلعالم او اي هيئة 
تنوب عنها شروط القيام بعمليات استطالع 
الرأي اثناء احلملة االنتخابية، كما حتدد االصول 
الواج���ب اتباعها لتأمني م���دى صدق عملية 

االستطالع ونزاهتها وطابعها احليادي.
وحت���دد وزارة اإلعالم او اي هيئة تنوب 
عنها الشروط واألصول التي يخضع لها نشر 
أو بث او توزيع نتائج استطالع الرأي اثناء 
احلملة االنتخابية، وتكون لها كامل الصالحيات 
ألج���ل التحقق من مطابقة اس���تطالع الرأي 
للقوانني واألنظمة ولقرار الوزارة، كما يعود 
لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية ألجل 
وقف املخالف���ات او تصحيحها، وذلك بوجه 
وسائل اإلعالم املرئي واملسموع او الصحف او 
بوجه مؤسسات استطالعات الرأي او بوجه 

أي شخص آخر.
ويجب ان يرافق اعالن نتيجة اس���تطالع 

الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيح 
لألمور اآلتية على األقل وذلك على مسؤولية 

املؤسسة التي قامت باالستطالع:
اسم اجلهة التي قامت باالستطالع.

واسم اجلهة التي طلبت االستطالع ودفعت 
كلفته.

وتواريخ إجراء االستطالع ميدانيا.
وحجم العينة املس���تطلع رأيها وطريقة 

اختيارها وتوزيعها.
والتقنية املتبعة في االستطالع.

والنص احلرفي لألسئلة املطروحة.
النتائج ونسبة هامش  وحدود تفس���ير 

اخلطأ فيها عند االقتضاء.
وخالل األيام الس���بعة التي تس���بق يوم 
االنتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق االقتراع 
يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطالعات 
الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من 

األشكال.
املادة 10: تتحقق وزارة اإلعالم او اي هيئة 
تنوب عنها من التزام وسائل اإلعالم املرئي 
واملس���موع والصحف في الكويت باألحكام 
املتعلقة بالدعاية االنتخابية املنصوص عليها 

في هذا القانون.
وتتولى وزارة اإلعالم او اي هيئة تنوب 
عنها التحقيق الفوري في اي ش���كوى تقدم 
من قبل املرشح املتضرر وتتخذ قرارها بشأن 
اإلحالة الى احملكمة املختصة خالل 24 ساعة 

من تاريخ تقدميها.
املادة 11: مع مراعاة احكام قانون العقوبات 
وقان���ون اإلعالم املرئي واملس���موع وقانون 
املطبوعات، للوزارة ان تتخذ ما تراه مناسبا 
م���ن اإلجراءين اآلتيني بحق اي من وس���ائل 
اإلعالم املرئية واملسموعة والصحف املخالفة 
ألحكام هذا الفصل املتعلق باإلعالم واإلعالن 

االنتخابيني:
أ � توجيه تنبيه الى وسيلة اإلعالم املخالفة 
او الزامها ببث اعتذار او التزامها متكني املرشح 

املتضرر من ممارسة حق الرد.
ب � احالة وس���يلة اإلع���الم املخالفة الى 
احملكمة املختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما 

تراه مناسبا من التدابير اآلتية:
فرض غرامة مالية على وس���يلة اإلعالم 
املخالفة تتراوح قيمتها بني خمسمائة دينار 

وثالثة آالف دينار.
ووقف وسيلة اإلعالم املخالفة عن العمل 

جزئيا، مدة ال تتعدى ثالثة ايام بحيث يشمل 
هذا الوقف جميع البرامج والنشرات واملقابالت 

والندوات السياسية واإلخبارية.
وفي حال تكرار املخالفة وقف وسيلة اإلعالم 
املخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها 

اقفاال تاما ملدة أقصاها ثالثة أيام.
تالحق النيابة العامة الوس���يلة املخالفة 
امام احملكم���ة املختصة، تلقائيا او بناء على 
طلب املتضرر، ولوسيلة اإلعالم املشكو منها 
ان تقدم الى احملكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة 

من وقت تبليغها.
املادة 12: على وس���ائل اإلعالم بث ونشر 
التصحيحات والردود التي تردها من املرشحني 
ضمن مهلة 48 س���اعة من بث اخلبر املشكو 

منه.
ويحق لوسائل اإلعالم رفض بث الرد اذا 

كان مخالفا للقوانني.
املادة 13: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في املذكرة اإليضاحية للقانون: يهدف 
االقتراح الى تنظيم عملية االعالن والدعاية 
االنتخابية عبر وسائل إعالم املرئي واملسموع 
والصحف بحيث ميكن القضاء على التمييز 
احلاصل في بعض الوسائل االعالمية التي تقدم 
دعما غير عادل لبعض مرشحي مجلس االمة 
او البلدي بينما ترفض نشر وبث اعالنات بقية 
املرشحني املنافسني دون مبرر مقنع، األمر الذي 

يخل مببدأ املساواة واحلياد في اإلعالم.
ومبوجب هذا االقتراح مينع بث ونش���ر 
اعالنات املرشحني في يوم االقتراع، كما مينع 
ان يخص املرشح جهة اعالمية معينة بأكثر 
من 50% من نفقات االعالن في املرئي واملسموع 
او في الصحيفة وعليه توزيع نصف النفقات 

الى وسائل اعالمية اخرى.
كما مين���ح هذا االقتراح ميزة للوس���ائل 
االعالمي���ة املرخصة مبوج���ب قانون املرئي 
واملسموع بتغطية مباشرة وشاملة للعملية 
االنتخابي���ة اضاف���ة الى حق ب���ث اعالنات 

املرشحني.
ويلزم هذا االقتراح وسائل االعالم بتقدمي 
الئحة اس���عار، كما مينع االعالنات املجانية 

للمرشحني.
كما ان هذا االقت���راح ينظم عملية قياس 
الرأي بحيث تعتمد على الصدقية وابعادها 

عن محاولة التأثير على ارادة الناخبني.

املوافقة على طرح الثقة بالوزير 
ونحن من ضمن ال� 19.

اللحمة الوطنية

الدويسان )مؤيدا(:  فيصل 
كم كن����ت أمتن����ى ان تترجم 
احلكومة النطق الس����امي الى 
واقع عملي، ماذا فعلت وزارة 
االعالم لتأكيد اللحمة الوطنية، 
الوزير جل اهتمامه  هل أولى 
لعمل الوزارة؟ ليس كافيا ان 
يك����ون عمل الوزارة من خالل 
فالش قصير ب����ل بدعم اركان 
واهداف الدولة، ولألسف غاب 
ملف الوحدة الوطنية عن عمل 
ال����وزارة، وحتى ف����ي الدراما 
الوزارة لم حتافظ على قضية 
اللحمة الوطنية في هذه االعمال 
وال حتى في السينما، هل داوم 
وزير اإلعالم في الوزارة؟ كم 
يوم����ا داوم هناك؟ هو يعرف 
الكلمة التي قالها هنا فإنه لم 
يستطع ذلك بسبب انشغاله 

بوزارة النفط.

غياب عن الوزارة

أسأل الوزير كم شهرا تغيبت 
عن وزارة اإلعالم مع ان املوظف 
يفصل من عمله حسب قانون 
اخلدم����ة املدنية اذا انقطع عن 
عمله اسبوعني؟ أنا كنت اعالميا 
وأعرف ثم����ن كل برنامج كم 
يكلف، احلسبة بسيطة برنامج 
واحد فقط يكلف 150 الف دينار 
يعني 600 الف دينار بالسنة 
من اين تأتي بذلك املبلغ وهي 
رأس����مالها 500 ال����ف دينار؟! 
من أي����ن تأتي ه����ذه القنوات 
باألموال، هن����اك كالم خطير 
مس بعض ش����رائح املجتمع 
وطوائف وشخصيات ونواب، 
ملاذا لم تلج����أ للقضاء؟ وأين 
دور وزارة اإلعالم في تطبيق 
املرئي واملسموع؟ هناك ملف 
سحبناه من االستجواب، لكن ما 
دور وزارة اإلعالم حول الوحدة 
الوطنية وايجاد التكافل وهل 

التشريعات لكن أرفض تهييج 
الشارع ولبس الوحدة الوطنية 
بلباس خاص، والكالم البذيء 
السيئ. هذا ليس اسلوب حوار 
أنا يؤس����فني أتكلم والرئيس 
طايح في س����والفه وإمنا أي 
أحد يشق الوحدة فنحن لدينا 
الدس����تورية ولكن ال  أدواتنا 
تستفزنا كلمة واحد ليس له 
قيمة وليس املفروض أن ننزل 

لهذا املستوى كنواب.
على أي منطق نحاسب وزير 
اإلعالم على مقابلته من شهر 
6 وأشفق على األخ الدقباسي 
فزج به هذا االستجواب الهزيل، 

اجلماعة زجوا به.
صدمنا م����ن كالم اجلويهل 
في قناة السور فهذا رجل غير 
طبيعي ولكن ال تكون املعاجلة 
باالثارة والهياج للمشاعر هل 
تقبلون هذا الكالم؟ نحن »نبي 
ضحية« و»نبي جنازة نشبع 
فيها لطم« فهم يريدون رأس 
الوزير بحق أو باطل وهذا أمر 

ال نقبله.
والنائ����ب الدقباس����ي قدم 
استجوابا غير متكاملة أركانه 
وأن املس����تجوبني تأخ����روا 
في تقدمي اس����تجوابهم. وكل 
أيدها  الش����يوخ  استجوابات 
الدقباسي وطرح  النائب علي 
ان  املمكن  الثقة فيه����م. م����ن 
نس����تفيد من هذا االستجواب 
مبعرفة كيفية معاجلة اخللل 
الذي يحدث في الوزارة ونعاجله 

بطريقة سطحية.

أسئ لة ونصيحة

علي الدقباسي
احساسا مني باملسؤولية 
لم أذكر اسم أحد واتهمني بأني 
ضد وزراء االس����رة ولم يذكر 
اني كنت مع كثير منهم. فأنا 
وجهت اسئلة ونصحت واألمر 
بعد ذلك للمجلس وقناعاتهم 
وأرف����ض اتهامي بعدم الوالء، 
نحن مواطنون في دولة واملهم 

مصلحة الدولة والشعب.

تريد الوزارة انقسام املجتمع 
اركان وزارتك هم  وانا اعرف 

عاجزون عن تطبيق ذلك.

الحاجة لإلصالح

عدنان املطوع )معارضا(: 
استجواب اليوم كان مبحورين 

لكن ما أراه شيء آخر.
 اذا نريد بناء وطن الواجب 
التعاون بني السلطتني  علينا 
اما اذا نريد وضع العثرات مع 
بداي���ة برنامج عمل احلكومة 
وتغيي���ر وزير ونف���ع وزير 
فهذا ليس بعمل، كل الوزارات 
بحاجة الصالح وكلنا نعرف 
ان هذا البرنام���ج الطموح ال 
تس���تطيع اي وزارة تنفيذه 
وحدها، اذا لم نعمل مع بعضنا 
البعض يج���ب ان نخرج من 
املربع األول، الشعب الكويتي 
يتطلع لالجناز، االستجواب 
نعم لتحقي���ق الفائدة وليس 
الوزير إلرضاء غاية  لتغيير 
في نفس يعق���وب ثم نختار 
واحدا يقدم االستجواب بالقرعة 
والي���وم احمد العبداهلل وغدا 
واحد آخر، نعم احمد العبداهلل 
عمل ما لم يقم غيره به وقام 
بتسكير القناة، سأقرأ فقرة من 
اس���تجواب السنعوسي الذي 
قدمه فيصل املسلم حيث طلب 

اإلحالة للنيابة.
 واآلن ال يري���د االحال���ة 
واملالحقة أمنيا. واحمد العبداهلل 
قال لهم سوف اقدم تعديال على 
القانون وقال���وا ال نريد هذا  
تقييد للحريات. هل تريدون 
أحمد العبداهلل أن يكون وزير 
اإلعالم والداخلية وكل الوزارات 

حتى يكون األمر متام.
وتأك�����دت ان الوزي���ر بدأ 
في إجراءاته منذ أول ش���ه���ر 
تسل���م في���ه الوزارة وعارف 
شغل���ه، هل يعق���ل ان واحد 
يقول احن���ا ما عندن���ا وحدة 
وطنية، الل������ي يقول وحدة 
وطنية يطلع ب���را، الزم تشتغل 
حق الديرة، أحمد العبداهلل مو 

اخلرافي: تعقيب األخ الوزير 
في ربع ساعة؟

حديث االخوة

أحمد العبداهلل
تابعت باهتمام بالغ ما دار 
في هذا االس����تجواب وحديث 
االخ����وة مؤي����دي ومعارضي 
االس����تجواب وأؤك����د على ما 
تناولته في الرد على محاور هذا 
االستجواب على الرغم من قصر 
املدة التي تقلدت فيها حقيبة 
االعالم وهي 9 اشهر، سأعمل 
جاهدا على معاجلة املالحظات 
التي تفضل به����ا النواب لكي 
يكون اإلعالم مسؤوال ونزيها 
وملتزما مقروءه ومسموعه وفق 

نصوص القانون.
دعونا نعلنها صريحة أن 
الكويت حكومة وش����عبا مع 
احلرية املسؤولة لإلعالم وأنه 
يكرس جوهر املواطنة احلقة، 
وأي مسؤول يتقبل النقد مهما 
كان مريرا، طاملا لم ميس ثوابتنا 
الوطنية واحلفاظ على الوحدة 
الوطنية مسؤوليتنا جميعا. 
الرأي فإن  مهما اختلفنا ف����ي 
نظامنا الدميوقراطي كفيل بحل 
هذا اخلالف وإننا في سفينة 
واحدة ال سبيل الى ترسيتها 
الى بر األمان إال التعاون بروح 

االسرة الواحدة.
الرئي����س: أود أن أب����ني أن 
تقدم عشرة بطلب طرح الثقة 
في وزير اإلع����الم والن����واب 
ه����م فيص����ل املس����لم وخالد 
ود.جمع����ان  الطاح�������وس 
احلربش، وشعيب املويزري، 
وفالح الص���واغ وضي���ف اهلل 
بورمي������ة ومب���ارك الوعالن 
وسالم النمالن ومبارك اخلرينج 

وأحمد السعدون.
ووفق�������ا للم����ادة 144 من 
الالئحة ال يجوز أن ينظر في 
ط����رح الثقة اال بعد 7 أيام من 
تقدميه وينظر في جلسة 25 

مارس 2010.
ترفع اجللسة وكانت الساعة 

تشير إلى 3.35.

الفتن����ة والفضائيات  صحف 
الرخيصة واحلكومة هي املخرب 
األول للوحدة الوطنية، فدخل 
في كنفها عناصر تخرب الوحدة 
الفنت، مالك  الوطنية وتثي����ر 
وممول قناة السور البغيضة 
أعلن عن املضامني الس����اقطة 
لهذه القناة.. ولوال املظاهرات 
واملس����يرات الس����تمر في بث 
س����مومه البغيضة، أين وزير 
اإلعالم من الصحف التي ال شأن 
لها إال إثارة النعرات، واألكاذيب 
وسمحت الوزارة بنشر أغاني 
االنق����الب على  حتض عل����ى 
الدستور مثل أغنية »حلوه.. 

حلوه«.
م����ن أين يأت����ي لصحيفته 
بأموال لتصرف 50 ألف دينار 
شهريا بدون اعالنات، وهناك 4 

يسوي���لك وح���دة وطنية حقك 
وحق غيرك.

شراء قنوات

وليد الطبطبائي )مؤيدا(
أمتن����ى أن يتس����ع ص����در 
الوزير للنقد من أجل الكويت 
فإذا انحرفت وس����ائل اإلعالم 
انحرفت األمة وسقطت دولة. 
وكن����ت أول من تعرض للنقد 
والتجري����ح م����ن اإلعالم غير 
املسؤول، شراء قنوات وحصص 
من قنوات وشراء إعالميني عن 
طريق هدايا وس����يارات حتى 
إلى  الدعوة  إل����ى  وصل األمر 
تعطيل الدستور ليخلو اجلو 
الى معازيبهم، حتول اإلعالم 
الفاسد بفضل املتنفذين حتى 
فاحت رائحته كمحطة مشرف. 

صحف ميلكها مالك واحد وميلك 
أيضا 9 قنوات فضائية.

ممارسات ضيقة

خلف دميثير )معارضا(
نخش����ى ان نصل الى مثل 
تلك املمارسات الضيقة، الوحدة 
الوطنية جزء ال يتجزأ من كل 
كويت����ي ونح����اول ونحرص 
عليها بكل وسيلة، وإمنا أرفض 
تضخيم األش����ياء، فاجلويهل 
تصرف تصرفا أرعن، وبذيء 
لك����ن هل املعاجل����ة ملثل هذه 
الشارع  املمارس����ة أن نخرج 
فماذا يكون موقفنا إذا اصطدمت 
الشرطة بالش����عب، فهل هذا 
ان����اس مخضرمني،  تص����رف 
احل����ق الدس����توري يتيح لك 
تق����دمي االس����تجواب ومن ثم 

خ����رج علينا عدد من القنوات 
والصح����ف أثناء اس����تجواب 
رئيس الوزراء وتخرج صحيفة 
تقول الطبطبائي ينفذ باخالص 
أما في االنقالبيني على الدستور 
ووص����ل األم����ر إل����ى وصفنا 
باخلائن����ني لبالدهنا ومن هنا 
بدأت احلرب، وامتد األمر إلى 
البقية وأخيرا وصل األمر إلى 

الزميل مسلم البراك.

الحكومة ودور المتفرج

وكان����ت احلكوم����ة تكتفي 
بالتفرج ووزارة اإلعالم كانت 
متفرجا جيدا لوسائل االعالم، 
وهن����اك اط����راف يحاول����ون 
تصوير هذا االستجواب بأنه 
قبلي وحضري وسني وشيعي 
وداخل����ي وخارج����ي من قبل 

الدويسان: هناك قصور من قبل وزارة اإلعالم في التعامل مع الوحدة الوطنية

حمـاد: مقدمـو االسـتجواب تخلـوا عنا ونحـن ضد المسـاءلة

تتمة المنشور ص9


