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الميع لعدم إقحام المؤسسات األكاديمية 
في الخالفات السياسية

مخلد إلنشاء جسر للمشاة 
بمنطقة السالمية

المويزري يسأل الشمالي عن أسس 
التعيين في مجالس إدارات الشركات

المال يثمن قرار مجلس الوزراء
إنشاء مراكز ثقافية متكاملة

مزيد: وزير الداخلية سيدعم
منح المحققين العالوة القضائية

مش���يرا الى ان شهاداته العليا 
التي حص���ل عليها وإخالصه 
ف���ي العمل جتعلن���ا مطمئنني 
لكفاءته وقدرته على قيادة الهيئة 
بجناحيها الى مراحل متقدمة في 

التعليم العالي.
وأكد امليع ان وزيرة التربية 
والتعليم العالي موضي احلمود 
فندت االتهامات التي ثبت انها 
بال سند مجددا مطالبته زمالءه 
النواب بعدم التس���رع بإطالق 

التهم.

وينص االقتراح على قيام 
وزارة االشغال العامة باملبادرة 
الى التنسيق مع بلدية الكويت 
إلنشاء جس���ر علوي للمشاة 
يربط ب���ني القطعت���ني 11 و12 
عند نقطة الفصل بينهما على 
الدائري الرابع مبنطقة الساملية. 
م���ع تزويده مب���ا يحتاجه من 
وس���ائل األمن احملققة لسالمة 
عبور املش���اة واستخدامهم له 
حتقيقا للمحافظة على األرواح 

واملمتلكات.

ادارات الشركات ومدى االلتزام 
بها وعدم تخطيها أو االستثناء 
منها حت���ت أي ظروف كانت، 
والتع���رف عل���ى الظ���روف 
واملالبسات املسببة لالستثناء.  
وتساءل املويزري: ما األسس 
والضوابط التي وضعتها الهيئة 
والتي حتك���م عملية التعيني 
ادارات الشركات  في مجالس 
اململوكة للهيئة أو التي تساهم 
بنس���ب متفاوتة في رؤوس 

أموالها؟

الثقافية واألدبية، وقاعة إلقامة 
معارض الكتب على مدى العام.

وذك���ر امل���ال ان الدس���تور 
الكويتي في مواده 10 و14 و36 
يحض على إنشاء مراكز ثقافية 
وأدبية على ان تكون هذه املراكز 
حتت مس���مى »املركز الكويتي 
للثقافة والفنون واآلداب« وتكون 

تبعيتها ملجلس الوزراء.

طالب النائب غامن امليع زمالءه 
النواب بعدم إقحام املؤسسات 
األكادميي���ة ومس���ؤوليها في 
خالفاتهم السياس���ية والنأي 
بالعملية التعليمية عن كل ما 
من شأنه ان يؤثر على سيرها 
مؤكدا ان إطالق االتهامات جتاه 
العام���ة للتعليم  الهيئة  مدير 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي والطعن في ش���هادته 

أمر غير مقبول.
وقال النائب امليع في تصريح 
صحافي ان التقدم الذي تشهده 
الهيئ���ة التطبيقية حاليا على 
مختلف املستويات خير دليل 
عل���ى حس���ن األداء األكادميي 
ملديرها العام د.يعقوب الرفاعي 
مؤكدا ان املنصب الذي يتواله 
الرفاعي هو أحد أهم 4 مناصب 
تعليمي���ة وأكادميية في البالد 
وأثبت الرفاعي قوال وفعال أنه 

أهل له.
ان املس���يرة  امليع  واضاف 
الرفاعي  التعليمية للدكت���ور 
تؤكد باألدلة القاطعة انه فوق 
الش���بهات وف���وق االتهامات، 

قدم النائب مخلد العازمي 
اقتراحا برغبة أكد فيه ان كفالة 
األم���ن والطمأنينة حق كفله 
الدس���تور للجميع، حلماية 
النف���س البش���رية من األذى 
ووقايتها م���ن مكامن اخلطر 
التزام  وهي ركن أساسي في 
الدول���ة املختلف���ة،  وزارات 
ووفقا لهذا االلتزام اسند الى 
وزارة االشغال العامة تصميم 
وتنفيذ املشاريع ومنها الطرق 
والكباري واجلسور، مضيفا: 
وبالنظر الى ما يشهده الطريق 
الفاصل بني القطعتني 11 و12 
الس���املية والدائري  مبنطقة 
الرابع بني يوم وآخر من العديد 
من احلوادث املؤس���فة لعدم 
وجود جسر علوي باملنطقة 
والتي ينجم عنها الكثير من 
الضحايا ممن يضطرون لعبور 
الطريق وقد سبق وارتفعت 
العديد من الشكاوى والطلبات 
الى اجلهات ذات الصلة للمبادرة 
بإنشاء جسر علوي للمشاة 
باملنطقة، اال انه ولآلن لم تلق 

هذه الطلبات استجابة لها.

وجه النائب شعيب املويزري 
املالية مصطفى  سؤاال لوزير 
الشمالي اكد فيه ان الهيئة العامة 
لالس���تثمار متتلك العديد من 
املؤسسات والشركات احمللية 
والعربية والدولية والتي على 
أساس���ها تقوم الهيئة بتعيني 
ممثليها في مجالس ادارات تلك 
الشركات. مضيفا: وفي ضوء 
متابعاتنا لقرارات الهيئة بشأن 
تعيني هؤالء املمثلني وما تالحظه 
من اختالف ق���رارات التعيني 
وعدد الشركات التي يتم التعيني 
فيها ملمثلي الهيئة ألكثر من مرة 
وتعدد مرات التمثيل واختالف 
حص���ص التعيني في مجالس 
االدارات فيما بني موظف وآخر، 
مشيرا الى ان ذلك يعكس عدم 
التزام الهيئة بالقرار الصادر من 
مجلس ادارة الهيئة رقم 1 لسنة 
2000 واصدار قرارات استثنائية 

تتجاوز وتتخطى أحكامه.
وقال: ل���ذا كان لزاما علينا 
استيضاح القواعد والضوابط 
التي وضعته���ا الهيئة العامة 
لالستثمار للتعيني في مجالس 

امت����دح النائ����ب صالح املال 
ال����وزراء وزارة  تكليف مجلس 
األشغال بإنش����اء مراكز ثقافية 
متكاملة باحملافظات كافة، معتبرا 
ذلك خطوة في االجتاه الصحيح، 

وان جاءت متأخرة.
وق����ال امل����ال ف����ي تصري����ح 
للصحافيني: ان إنشاء مثل هذه 
املراكز التي تصب في قالب الثقافة 
والفكر واألدب والفن من ش����أنه 
الكويت  اعت����الء  املس����اهمة في 
منصات الري����ادة مجددا، بعدما 
تراجعت في الس����نوات األخيرة 

بشكل واضح.
وأض����اف املال: انن����ي قدمت 
اقتراحا برغبة ف����ي نهاية العام 
املاضي يدعو الى إنشاء مركز ثقافي 
وفني وأدبي في كل محافظة من 
محافظات الكويت على ان يحتوي 
املركز على مسرح مجهز بتقنيات 
فنية عالية اجلودة، باالضافة الى 
قاعات ملعارض الفنون التشكيلية، 
وقاعات لعقد املؤمترات والندوات 

النائب حسني مزيد  أش���اد 
بالتجاوب السريع واملسؤول من 
قبل وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد ورفعه كتابا الى مجلس 
الوزراء ملنح احملققني العاملني 
ف���ي وزارة الداخلي���ة العالوة 
القضائي���ة اخلاصة بالعاملني 
في القضاء، حيث وعد الوزير 
اخلالد مبتابعته هذا املوضوع 

حتى إقراره.
ف���ي تصريح  وق���ال مزيد 
صحاف���ي انه تباحث مع وزير 
الداخلية حول مطلب احملققني 
حيث وج���د الترحيب من قبل 
الوزير اخلال���د وتفاعله اجلاد 
مع هذا املطلب اخلاص باحملققني 
ومس���اواتهم مع نظرائهم في 
الفتوى والتش���ريع والقضاء 
والنيابة، مؤكدا ان الوزير اخلالد 

وعد مبخاطبة مجلس الوزراء 
بهذا اخلصوص ومتابعته حتى 
إقراره، مثنيا على تفهم الوزير 
ملطالبة أبنائه العاملني في وزارة 

الداخلية.

مخلد العازميغامن امليع

شعيب املويزري

صالح املال

حسني مزيد

أسيل: طرق جديدة لتطوير التعليم
العنجري: الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية

تنص على أن حرية الرأي مكفولة 
وانه ال فرق بني اجلنس����ني في 
احلقوق والواجبات وأن الدولة 
ترعى الفنون واإلبداع والرياضة 

وأن حرية االعتقاد مكفولة.
وردا على س����ؤال حول دور 
امل����رأة الكويتي����ة ف����ي احلياة 
االجتماعية والسياسية ذكرت 
النائب����ة د.أس����يل العوضي أن 
املرأة في املجتمع الكويتي تتبوأ 
مراك����ز عليا في جميع املجاالت 
حيث انها تشكل 70% من طالب 
الكويت مقابل 30% من  جامعة 
الرجال كما اعتلت مراكز عليا في 
العمل احلكومي واخلاص وهناك 
نساء يعملن كمدراء بنوك وفي 
إدارة شركات استثمارية ولدينا 
وزي����رة و4 نائبات في البرملان 

وسفيرات.
وقال����ت ان امل����رأة الكويتية 
وعبر نضال اس����تمر نحو 40 
عاما استطاعت أن تنال حقوقها 
السياسية حيث أقر البرملان عام 
2005 تلك احلقوق واستطاعت 
املرأة الكويتية الوصول إلى قبة 
البرملان من خالل انتخابات عام 
2009 بوصول 4 نساء أكادمييات 

الى مجلس األمة.
وأضاف����ت ان ذلك يعد نقلة 
نوعية في وعي املجتمع الكويتي، 
مؤكدة املش����ي بخط����ى ثابتة 
وواضحة ووصول الرسالة: ان 
املرأة الكويتية لها دور ريادي في 
تنمية املجتمع في جميع املجاالت 
ومت جتاوز مرحلة التساؤل حول 

دخول املرأة إلى البرملان أو ال.

للتنمية االقتصادية، حيث تضع 
اللجنة املالية قانونا لتطبيق تلك 

اخلطة التنموية ومراقبتها.
انهما عقدا اجتماعا  واضاف 
أيضا مع العديد من املسؤولني 
في وزارة املالية الفرنسية، حيث 
مت بح����ث العديد م����ن القضايا 
السياسية واالقتصادي ومنها 
الش����رق األوسط  األوضاع في 
وإيران والعراق وإصالح النظام 
االقتصادي بع����د األزمة املالية 

العاملية.
وذكر أن الكويت دولة مدنية 
يسود فيها القانون وفقا للدستور 
الذي يضمن مبدأ سيادة القانون 
ومبدأ تكاف����ؤ الفرص والعدالة 

االجتماعية والسياسية.
وقال إن الدس����تور الكويتي 
الدميوقراطية بجميع  يضم����ن 
نواحيها السياسية واالجتماعية 
ومواده حسمت أن الكويت دولة 
مدنية مبرجعية دستورية حيث 

بو« اليوم.
الكويت  يذكر ان مؤسس����ة 
للتقدم العلمي وقعت اتفاقا مع 
مؤسسة »ساينس بو« منذ نحو 3 
سنوات يتضمن إجراء عدة برامج 
منها منح لألساتذة اجلامعيني 
وعقد ندوات ومؤمترات وإجراء 
أبحاث مشتركة وإقامة حلقات 
دراسة لقياديي الكويت مصممة 

خاصة ملتطلبات الكويت.
م����ن جانب����ه، ذك����ر النائب 
العنجري وهو أمني سر اللجنة 
انهما  املالية في مجل����س األمة 
بحثا م����ع رئيس اللجنة املالية 
الفرنسي جيرومي  البرملان  في 
كاوزاك سبل التعاون البرملاني 

الثنائي.
وقال إنهما استعرضا مشاريع 
الكويتية  القوانني االقتصادية 
املهم����ة ومنها مش����روع قانون 
اخلصخصة وقان����ون األوراق 
املالية وخطة احلكومة الطموحة 

باريس � كونا: بحث نائبان 
في مجلس األمة مع مس����ؤولني 
التعاون  فرنسيني سبل تعزيز 
الثنائي في املجاالت االقتصادية 

والتعليمية.
واستعرض النائبان د.أسيل 
العوضي وعبدالرحمن العنجري 
في مؤمتر صحافي عقد في مقر 
العرب  جمعي����ة الصحافي����ني 
لدى فرنسا الليلة قبل املاضية 
الكويتية  البرملاني����ة  احلي����اة 
 ودور املرأة في املجتمع الكويتي
وحصوله����ا عل����ى حقوقه����ا 

السياسية.
وذك����رت النائب����ة العوضي 
وهي عضو في جلنة الش����ؤون 
التعليمي����ة مبجلس األمة انهما 
بحثا مع مسؤولني في املؤسسة 
الوطني����ة للعلوم  الفرنس����ية 
السياسية )ساينس بو( والتي 
تأتي الزيارة بدع����وة منها في 
إطار اتفاقية مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي التعاون في مجال 

التعليم.
وقالت العوضي انه مت االتفاق 
على تبادل األفكار حول تطوير 
ط����رق جديدة للتعلي����م والتي 
تصب في إص����الح التعليم في 
الكويت حيث أبدى املسؤولون في 
املؤسسة الفرنسية استعدادهم 

ملثل هذا التعاون.
انه����ا والنائ����ب  وأضاف����ت 
العنجري سيعقدان خالل الزيارة 
التي بدأت أمس وتستمر 4 أيام 
محاضرة حول املرأة والسياسية 
في الكويت في مؤسسة »ساينس 

أسيل العوضي عبدالرحمن العنجري

الزلزلة: استجواب العبداهلل مستحق ولكن إسقاطه سياسيًا مرفوض
الدويسان: نجاح وزير اإلعالم بسبب الجهد اإلصالحي لرئيس الحكومة

بالطريقة املثلى لتصويب أخطاء 
وتصحيح األمور.

وتابع: أتى استجواب وزير 
اإلعالم، وكنت أرى ان االستجواب 
مستحقا، كوني كنت اعتقد انه لم 
يطبق القانون، وال ننكر وجود 
أخطاء كبيرة داخل وزارة اإلعالم، 
وقدم الوزير ما لديه من تفنيد 
للمحاور، إال ان إسقاط الوزير 

سياسيا أمر غير صحيح.
الى ان من  الزلزلة  وأش���ار 
طلبوا طرح الثقة في وزير اإلعالم 
وينادوا بالوطنية، هم أنفسهم 
الوطنية  الوحدة  من يضربون 
ويثيروا الطائفية. مشددا على 
القوى لتكون  ضرورة موازنة 
مصلح���ة البلد هي العليا فوق 
كافة املصالح كما ان أغلب من 
صوت���وا مع طرح الثقة هم من 
نتاج رحم االنتخابات الفرعية 

املجرمة من قبل القوانني.

استجواب مستحق

الزلزلة ان سمو رئيس  وأكد 
مجلس الوزراء ميتلك من الذكاء 
و»احلداقة« كيف يختار، وان كان 
ال���وزراء، أحيانا  اختيار بعض 
كثيرة، يكون نتيجة للحفاظ على 
توازن سياسي معني مع االعتقاد 
ان ه���ذا التوازن صائ���ب، وقال: 
يظل الوزراء يخطئون فهم ليسوا 
مبالئكة، وذكرتها وسأذكرها هناك 
في احلكومة على األقل وزيران البد 
من إخراجهما منها، لكن ليس معنى 
ذلك إسقاط احلكومة باحلفر حتتها 
لتسقط ألكملها، موضحا ان التوجه 
ليس فقط إلسقاط احلكومة امنا 
أيض���ا للمجلس كي ال يس���تمر، 
فهناك بعض التيارات السياسية 
التي خسرت الساحة السياسية، 
منها تيارات إسالمية، تعمل على 
تغيير احلالة بإسقاط احلكومة 
واملجلس وإعادة االنتخابات ثانية 
حملاولة إعادة القوى بالنسبة لهم، 
معرب���ا عن تفاؤل���ه في املجلس 
احلالي خاصة لوج���ود أغلبية 
عاقلة متتلك من احلكمة الكثير. 
ودعا الزلزلة الى ضرورة حتريك 
الس���اكن واالندفاع نحو التنمية 
الى ان بعض  والتطوير، الفت���ا 
النواب يستخدمون وسائل اإلعالم 
لالس���تعراض، خامتا: احلكومة 
لديها مثالب وأخطاء، لكن يجب 
التعاون لإلصالح، وتبقى مصلحة 
الكويت هي الكبرى والعليا فوق 

أي مصلحة شخصية.

امنا بتعق���ل، بعيدا عن اإلثارة 
وإسقاط الناس والتعرض بالسوء 
لآلخرين، ويظل الوزراء من أهل 
البلد مت اختيارهم بثقة س���مو 
الرئيس وإقرار صاحب السمو 
االمير، علينا محاسبتهم في كل 
صغيرة وكبيرة دون التعرض 

لألشخاص.

االنتخابات السابقة

وأضاف الزلزلة ان قبل نتائج 
االنتخابات السابقة وكان هناك 
توجه ملشروع استجواب لوزير 
الداخلية وأقسم باهلل العظيم ان 
الوزير لن يظل في وزارته، ومع 
انعقاد املجلس قدم استجواب 
وزير الداخلية، وسمعنا كلمات 
ال تليق ان تقال ألحد، وانتهى 
االس���تجواب دون طرح الثقة، 
وظلت مجموعة األسماء املوقعة 
على طرح الثق���ة في حمالتهم 
ضد الوزراء وبعد ذلك مباشرة 
الوزراء  قدم استجواب رئيس 
ووزير األشغال ووزير الدفاع، 
ولم تنته االستجوابات لشيء، 
وهناك من قدم استجوابا لرئيس 
الوزراء، وكان يتوعد بأن لديه 
ش���يكات ضد سموه، وانعقدت 
ن���دوات انقالبية ض���د رئيس 
الوزراء، لكن عندما دخلنا القاعة 
حتولت نبرات الصراخ الى صوت 
خفيف مدعم »بط���ال عمرك«، 
وقدم طلب ط���رح الثقة بنفس 
األسماء املكررة. مشيرا الى ان 
أداة االستجواب في استجوابي 
وزير األشغال ووزير الدفاع لم 
تس���تخدم باألسلوب الصحيح 
وكان واضحا ان البعض حول 
أداة االستجواب كنوع من الثأر 
من الوزير فلم يخرج االستجواب 

الص���ورة الت���ي أخ���ذت عنه، 
مبحاسبة املسؤولني وتكثيفه 
لدوامه في وزارة اإلعالم، فضال 
عن وضع خطة إس���تراتيجية 
إعالمي���ة ملواكبة خطة التنمية 
التي وضعتها احلكومة. مطالبا 
بض���رورة تكري���س الوح���دة 
الوطني���ة وتعزيزها من خالل 

االعمال االعالمية املختلفة.
اننا مقبلون على فنت  وقال 
ال يعلم مداه���ا اال اهلل، وهناك 
من يضيق بالرأي اآلخر، كما ان 
هناك ردة فكرية غير مسبوقة في 
الكويت من قبل. مشيرا الى ان 
املجتمع الكويتي بني من عرقيات 
ومذاهب وتيارات مختلفة منذ 
نشأته وكانت تسير جنبا الى 
جنب في تناغم وانسجام ولم يكن 
هناك اي تضارب بينها. مؤكدا 
على ضرورة تصحيح األفكار 
الدخيلة على املجتمع  الغريبة 
الكويتي، مبينا ان  وزارة اإلعالم 
ال تعلم ما تريد فاجلالسون على 
كراسيها مشغولون بحروبهم 
اخلاصة ونسوا قضية حتقيق 
األم���ن الداخلي من خالل إعادة 
اللحمة ما بني تيارات املجتمع 
وأطيافه لنعود وحدة واحدة. 
وقد أخذت احلكومة درسا مهما 
في هذا االس���تجواب وهو انه 
على الوزي���ر االهتمام بوزارته 

وبعالقاته بالنواب.

نبرات طال عمرك

النائب  أك���د  وم���ن جانبه، 
د.يوسف الزلزلة انه مع استخدام 
األدوات الدستورية الى النخاع، 
وقال: في أكث���ر من مرة التقي 
بصاحب الس���مو االمير ويؤكد 
على استخدام األدوات الدستورية 

عالقة الوزير بالنواب

الدويسان ان السبب  وتابع 
اآلخ���ر ال���ذي يب���ني ان ه���ذا 
االستجواب مختلف هي عالقة 
الوزير بالنواب، من املعروف ان 
اجلانب االجتماعي في الكويت 
يراعى بشكل كبير، وقد يكون 
إال ان  إنس���ان مقتنعا مبوقف 
مراعاته لهذا اجلانب قد يجعله 
يغير من فكره وموقفه، مشيرا 
الى انه عندما قدم االستجواب 
الى وزير اإلعالم بسبب مواقفه 
من بعض النواب وبسبب عالقاته 
الفاترة م���ع البعض فضال عن 
تصريحه الشهير »لكل استجواب 

ثمن« كان له التأثير السيئ.

المساءلة السياسية

وش����دد عل����ى ان املس����اءلة 
السياس����ية كانت مستحقة الن 
االجراءات الوقائية كانت معدومة، 
والنص����ر الذي حقق هو لس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وليس لوزير اإلعالم، نتيجة 
لعالقات سموه وجهده اإلصالحي 
ودوره البارز الذي يلعبه سموه 
بالدفع جتاه التنمية. كما ان املتأمل 
لنتيجة طرح الثقة يجد ان الفارق 
صوت واحد وهذا ان دل فإمنا يدل 
على ان هناك صوتا مرتفعا باجتاه 
وزير اإلعالم الذي لم يجتهد ومع 
ذلك وجد من يقف معه ويدافع عنه 

وهذا األمر غريب في رأيي.
ولفت الدويسان الى انه في 
الس���ابقة كانت  االستجوابات 
األس���ماء مكررة إال انه في هذا 
االستجواب دخلت أسماء جديدة 
مؤيدة لطرح الثقة. وقال الفرصة 
اآلن أمام وزير اإلعالم ليصحح 

مؤك���دا ان وزارة اإلعالم زودت 
قناة السور مبجموعة من األغاني 
الوطنية وغير الوطنية، وكانت 
تصريحات املسؤولني في اإلعالم 

متناقضة.
الدويسان الوضع  ووصف 
قائ���ال »وزير اإلع���الم وقع في 
حيص بيص« وال يعرف كيف 
يتعامل مع االمور، فكان ضحية 
ألركان وزارته، مشيرا الى انه 
خالل جلسة الرد على اخلطاب 
األميري حذر من قناتني منهما 
قناة السور، وقال أشرت باالسم 
الى قناة السور وحتدثت بأنها 
أركان املجتمع  حت���اول ه���دم 
الكويتي وان الس���ور احلقيقي 
هو س���ور الثاني من أغسطس 
حينما امتزج���ت الدماء وليس 
سور اجلويهل. ولم اسم القناة 
الثانية حتى ال اتهم بالطائفية 
وهي قناة تض���رب على الوتر 
الطائفي وتفرق وحدة املسلمني 
وتضربه���ا في مقت���ل بدال من 
انها قناة  ان جتمعهم، وقل���ت 
كويتية بأموال كويتية وإدارة 
كويتية إال انها تعمل في اخلارج. 
وأضاف: وكانت هذه اجللسة من 
أهم اجللسات إال انني فوجئت 
باحلضور الضعيف للحكومة في 
اجللسة، فتوجهت بالسؤال الى 
الروضان ملعرفة سبب  الوزير 
تعذر احلكوم���ة عن احلضور، 
فأبلغني بتس���جيل اجللس���ة 
وس���تصل للحكومة لالهتمام 
مبا يطرح، إال انني اكتشفت ان 
احلكومة لم تبد أي اهتمام، ما 
يجعلنا نتهم احلكومة بأنها كانت 
في سبات عميق كونها لم تتخذ 

أي اجراءات وقائية.

عادل الشنان
أكد النائبان د.يوسف الزلزلة 
وفيصل الدويسان ان استجواب 
وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ 
أحمد العبداهلل كان مستحقا ألن 

الوزير لم يطبق القوانني.
أول املتحدث���ني كان النائ���ب 
ال���ذي اعتب���ر ان  الدويس���ان 
استجواب وزير اإلعالم مختلف 
عن االستجوابات التي سبقته لعدة 
أسباب أولها ان هناك استجوابا 
كاله���دف الذي يباغ���ت اجلميع 
في بداية املباراة مثل استجواب 
وزير الداخلية، وكان لدينا شعور 
عام بالتصدي لهذا االس���تجواب 
القضية. تلته جملة  رغم أهمية 
استجوابات قدمت بفترات متقاربة 
وكان هناك تكتيك حكومي جلمعها 
في جلسة واحدة مما افقد النظر 
لكل استجواب في ذاته بل أصبح 
هناك نظ���رة ش���مولية وكأنها 

استجواب واحد.
وقال الدويس���ان خالل ندوة 
أقيمت مساء أمس األول بديوان 
ضاري الشمالي بعنوان »استجواب 
وزير اإلعالم.. م���اذا بعد؟« جاء 
االستجواب السادس في ظروف 
مغايرة متاما فهو يأتي بعد أزمة 
اجلويه���ل وما نتج ع���ن قناته 
املسماة ب� »الس���ور« وما قام به 
من التعرض ألبناء القبائل حتت 

مسمى »مزدوجي اجلنسية«.

مزدوجو الجنسية

وتابع: مشكلة اجلويهل انه 
يتحدث عن مزدوجي اجلنسية 
ان���ه يتحدث  واجلمي���ع يعلم 
القبائل بس���بب تاريخه  ع���ن 
قبل االنتخاب���ات عندما طعن 
بأبناء القبائل، وبالتالي تاريخ 
تصريحات املرء يجعلنا نحكم 
عليه مضيفا انن���ا نحتكم الى 
قانون، إال ان تعريض الوحدة 
الوطني���ة للمجتم���ع بحج���ة 
االحتكام للقانون أمر مرفوض 
متاما. مشيرا الى ان وزير اإلعالم 
كان في سبات عميق عن الوزارة 
ولم يزر الوزارة س���وى ألخذ 
التبريكات للمنصب، وفي هذه 
القضية كان على الوزير معاجلة 
هذا املوق���ف وفقا للقانون، وال 
ننكر ان القن���اة غير مرخصة 
بحسب قوانني املرئي واملسموع 
وبالتالي ليست عليه تبعة كأنها 
قناة خارجية، إال انه هناك عبئا 
آخر أخالقيا ولي���س قانونيا، 

تحدثا في ندوة »استجواب وزير اإلعالم.. ماذا بعد؟«

الزلزلة متحدثا للحضور فيصل الدويسان خالل الندوة

العدوة يسأل وزيرة التربية
عن نظام األوفست

وجه النائ���ب خالد العدوة 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
طالب���ا فيه إفادته بالش���روط 
احلالية لنظام األوفس���ت في 
وزارة التعليم العالي اخلاصة 
بالبعثات وسياس���ة االبتعاث 
الش���روط تتناسب  وهل هذه 
م���ع العدد الكبير م���ن أبنائنا 
طالبي البعثات؟ وتزويدنا بعدد 

خالد العدوةاملستفيدين من هذا النظام.

بحثا في فرنسا سبل تعزيز التعاون في المجاالت التعليمية واالقتصادية

الم�رأة تتب�وأ مراك�ز عليا ف�ي المجتم�ع وتش�كل 70٪ من طالب 
الجامع�ة  ولدينا وزيرة و4 نائب�ات في البرلمان وس�فيرات في عدة دول


