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5 وجهت النائبة د.سلوى اجلسار سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه: باالشارة 
الى ما نش����ر في الصحف االس����بوع املاضي خالل مؤمتر 
جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بخصوص 
الفراغ االداري وتبعات����ه القانونية واملالية في اجلامعة، 
والرأي القانوني للدكتور عبيد الوس����مي أستاذ القانون 
بكلية احلقوق بجامعة الكويت بهذا الشأن. يرجى افادتي 

عن اآلتي: تزويدي بالس����ند القانوني التخاذكم االجراءات 
الالزمة فيما يتعلق بالفراغ االداري والذي نشأ بسبب انتهاء 
فترة مدير اجلامعة ونوابه. وهل هناك سند قانوني رسمي 
يجيز مثل هذا العمل؟ وهل قمتم باتخاذ ما يلزم نحو طلب 
الرأي القانوني بهذا املوضوع من أي جهة كانت )سواء من 
ادارة الفتوى والتشريع او مستشاريكم؟( نرجو تزويدنا 

بنسخة من هذا الرأي ان وجد.

الجسار: هل هناك سند قانوني للفراغ اإلداري في الجامعة؟

مساعٍ إلحياء الطلب الذي قدمه 10 نواب في دور االنعقاد الماضي.. والخرافي وعد بالتنسيق نيابياً لعقدها

جلسة خاصة وسرية لتعزيز الوحدة الوطنية
دعا تس����ارع االحداث األخيرة 
العدي����د من الن����واب الى التحرك 
بش����كل عاجل وجدي للمحافظة 
على مقوم����ات املجتمع والوحدة 
الوطني����ة خصوصا بعد احلادثة 
املتمثلة في االعتداء الذي طال قناة 
»سكوب« وتداعيات هذا األمر على 
الساحة احمللية، وفي هذا االطار 
اعلن النائب علي الراشد انه طلب 
من رئيس مجلس االمة جاس����م 
اخلرافي اعادة بحث امكانية عقد 
جلسة سرية ملجلس االمة ملناقشة 
تعزيز الوحدة الوطنية، وذلك بناء 
على الطلب املقدم من عشرة نواب 

خالل دور االنعقاد املاضي.
واضاف في تصريح مقتضب ان 
التطورات املتسارعة وغير املفهومة 
التي حتدث في الكويت تزيد من 
احلاجة الى عقد مثل هذه اجللسة 
من اجل املصارحة واملكاشفة بني 
أعضاء السلطتني، معربا عن قلقه 
من االحداث التي قد تقود الى فتنة 
ال حتمد عقباها اذا لم يتم تدخل 

العقالء واحلكماء في هذا البلد.
وقال الراشد انه طلب من رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي خالل 
لقائه به امس تفعيل الطلب الذي 
تقدم به في دور االنعقاد املاضي 
لعق����د جلس����ة خاصة ملناقش����ة 
موضوع الوحدة الوطنية على ان 
تكون اجللسة سرية، مشيرا الى 
ان اخلرافي وعده بالتش����اور مع 

بقية االعضاء بهذا الشأن.
وبني الراش����د ان الس����بب في 
اش����تراط س����رية اجللس����ة هو 
ان تك����ون هناك  احلرص عل����ى 
شفافية ومصارحة في مناقشة هذه 
القضية ومصلحة البلد، ومن اجل 
االتفاق على آلية او ميثاق شرف 
يتم على اساسه االبتعاد عن اطالق 
التصريحات التي تسبب فتنة في 
البلد، مؤكدا ان اجللس����ة السرية 
تضمن االبتعاد ع����ن »اخلطابة« 

واالستعراض االعالمي.
وأضاف بقوله: اننا لن نخسر 
ش����يئا من عقد هذه اجللسة، فإن 
خرجنا بنتيجة نكون بذلك قدمنا 
خدمة كبيرة للوطن، وان لم نصل 
الى نتيجة فإننا على االقل نكون 
أدينا ما علينا، معربا عن أمله في ان 
يحدد موعد لعقد هذه اجللسة بعد 
بداية دور االنعقاد املقبل باالتفاق 
بني االعضاء من اجل معاجلة الوضع 
السيئ الذي يعيشه البلد من فنت 

واثارة للعديد من القضايا.
وبسؤاله إن كان يؤيد تفعيل 
املرئي واملسموع من اجل  قانون 
حماية الوحدة الوطنية قال الراشد: 
نحن مع تفعيل أي قانون بحذافيره 
ولي����س فقط املرئي واملس����موع، 
مشددا على ان املشرع وضع هذه 

القوانني لكي تطبق.
من جانب����ه، بني النائب محمد 
هايف: انن����ا حذرنا أكثر من مرة، 
وفي غير مناسبة من اخلطر الذي 

الكرمية لم يصبر ع لى ما أصاب 
أسرته من جتن وأذى بليغ وعبر 
عن رأيه بالطريقة التي يراها، فهناك 
قبائل عديدة وعوائل كثيرة مازالت 
صابرة على مسلسل االساءة البالغة 
الفاض����ح على كرامتها  والتعدي 

وسمعتها وتاريخها من.

قصور المرئي والمسموع

من جهته، قال النائب سعدون 
حماد ان ما حدث لقناة سكوب هو 
الذي كنا نخش����اه نتيجة لوجود 
قصور في قانون املرئي واملسموع 
لضب����ط العالق����ة ب����ني القنوات 
الفضائية كجه����ات إعالمية وبني 
املشاهدين، مؤكدا ضرورة االسراع 
في تعديل القانون من خالل دراسة 
متأنية حتفظ حقوق اجلميع ومتنح 
وزارة االعالم الصالحيات الكافية 
ف����ي اتخاذ اإلج����راءات القانونية 
وتضع خطوطا ملا تبثه القنوات 
اسوة بالدول املتقدمة لتأكيد مبادئ 

احلريات املسؤولة.
واض���اف حم���اد ان تأخي���ر 
املادية وفقا  العقوبات  استخدام 
القنوات واجلهات  للقانون على 
االعالمي���ة الت���ي تخالف ثوابت 
املجتمع اصبح امرا ملحا تفرضه 
القوان���ني في ال���دول املتحضرة 
كبديل حلجز احلريات حتى يعرف 
كل طرف حدوده والسقف الذي 
يتعامل به الفت���ا الى ان معادلة 
فرض العقوبات املادية التي قدمت 
في القانون جرى جتاهلها اثناء 
البت فيه بعد احتجاج نواب على 
حجم هذه الغرامات بحجة ضمان 

احلريات.
التطاول على  ورفض حماد 
األس����رة احلاكم����ة بالق����ول أو 
باللمز وأن م����ا حدث هو محل 
استغراب ليس في الكويت وامنا 
في دول املنطقة داعيا الحترام 
ابناء األس����رة، مش����يرا الى ان 
املالك الصباح  الش����يخ فيصل 
سفيرنا في س����لطنة عمان ثم 
في اململكة األردنية من الرجال 
االفاضل وينتمي ألسرة فاضلة 
من األسر احلاكمة وال ميكن ان 
تصدر عنه مثل هذه التصرفات 
ملعرفتنا به وبإخوانه وأسرته. 
وزاد حماد بقول����ه ان التطاول 
على ابناء االسرة مبدأ مرفوض 
والبد من دور مستعجل للحكومة 
وملجلس األم����ة لتعديل قانون 
املرئي واملسموع في دولة القانون 
واملؤسسات ملنع إثارة النعرات 
والفنت، فاإلعالم مسؤولية خطيرة 
وليست مجرد ميكروفون وكاميرا 
كما انه ليس لتصفية احلسابات 
واإلضرار بسمعة الكويت وتالحم 
ش����عبها والتفافه حول قيادته 
والتي اثبتها خالل فترة الغزو 
وفي كل الصعوبات والعقبات 
واحلروب الت����ي واجهت البالد 

على مر العصور وااليام.

تبثه بعض قنوات الفتنة واالعالم 
الفاسد.

الفتا الى ان احدى الفضائيات 
التي دأبت على اثارة الفتنة حصدت 

أشواك ما زرعت.
وق����ال هاي����ف ف����ي تصريح 
للصحافيني: ان ما حدث ليلة االول 
من أمس ردة فعل متوقعة في ظل 
متادي بعض الفضائيات، وجرأتها 
على األمن الوطني، خصوصا ان 
احلكومة لم تطبق القانون في أكثر 

من مناسبة مشابهة.
وذكر هايف ان استمرار إحدى 
القن����وات في التش����كيك في والء 
بعض الفئ����ات، حتى وصل االمر 
الى التشكيك في والء بعض أفرع 
األس����رة احلاكمة، أم����ر ال ميكن 
جت����اوزه، وال ميكن أن يصل الى 
هذا احلد م����ن التطاول والتمادي 
لو ان القان����ون طبق منذ الوهلة 

االولى.
ودعا هايف الى ضرورة التعامل 
بحزم مع الفضائيات التي تسعى 
الوطنية،  الوح����دة  الى تقويض 
ومتس س����معة الكويت، ألن ترك 
االمور على عواهنها، ستكون له 

عواقب وخيمة.

فلتان إعالمي

وأب����دى مراق����ب مجلس االمة 
النائب د.محمد احلويلة استياءه 
الشديد من الفلتان االعالمي الذي 
تش����هده الساحة احمللية منذ مدة 
ليس����ت بس����يطة، بحيث أصبح 
التطاول على كرامات الناس ورموز 
الدولة والوحدة الوطنية سمة من 
سمات بعض وسائل االعالم املرئية 

واملقروءة.
وقال احلويلة: كنا قد حذرنا وفي 
أكثر من مناس����بة من هذا الفلتان 

االعالمي الذي سيؤدي في النهاية 
اذا ما مت ضبطه وردعه الى تهديد 

استقرارنا وأمننا الوطني.
وطالب احلويلة وزير االعالم 
بإحداث ثورة شاملة وفورية في 
معظم قيادات وزارة االعالم التي 
توقف عطاؤها منذ مدة ولم تعد 
قادرة على مواكبة ومتابعة الشأن 
االعالمي، وقد حان وقت رحيلها 
غير مأسوف عليها، ولعل مالحظات 
دي����وان احملاس����بة االخيرة على 
الوزارة وفقدان االذاعة والتلفزيون 
الرسمي للدولة لبريقهما السابق 
ودورهما ف����ي تنوير الرأي العام 
وترجمة اهداف ومشاريع احلكومة 
أس����باب جوهرية لرحيل معظم 

قيادات وزارة االعالم.
وبخص���وص ما بثت���ه قناة 
س���كوب في احد برامجها أخيرا 
وما جاء في تلك احللقة من جتن 

واضح وإساءة بالغة لعائلة املالك 
الصباح الكرمية، فإننا نستنكر 
هذا االسلوب الذي ال نرضاه لهذه 
االسرة الكرمية ورموزها التي نكن 
لها كل احترام وتقدير وتربطنا 
بها عالقات وثيقة وأزلية. كما ال 
نرضى أي تعد أو اساءة ألي فئة 
من فئات الشعب كافة، كما أننا 
نستنكر أيضا وبكل شدة االسلوب 
الذي جلأ اليه البعض في التعبير 
عن رأيه وقيام���ه بالتعدي على 
قناة س���كوب وحتطيم أجهزتها 
والتعدي بالضرب على العاملني 
فيه���ا. فهذه طريق���ة ال ميكن ان 
نقرها وإال أصبحنا في غابة وكل 
يأخذ حقه بيده مبعزل عن الدولة 

والقانون.
واختتم احلويلة تصريحه بأن 
الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها 
واذا كان بعض افراد أسرة املالك 

عبداحملسن القطان

روضان الروضان

د. محمد احلويلة محمد هايف  علي الراشد سعدون حماد

  الراش�د: التطورات المتس�ارعة وغي�ر المفهومة تتطلب المكاش�فة والمصارحة
  هايف: حّذرنا أكثر من مرة من خطر ما تبثه بعض الفضائيات التي حصدت أش�واك ما زرعت
  الحويل�ة: نرف�ض الفلت�ان اإلعالم�ي الذي تش�هده الس�احة منذ فت�رة طويلة
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فوزية الصباح

مهما اختلفنا في وجهات النظر يجب اال نخرج عن احترام اي مواطن

فوزية الصباح تطالب بعدم تجريح أبناء األسرة 
وبإصدار قانون يعاقب على جرائم الكراهية

 الدستور لم يفرق بين أبناء األسرة الحاكمة والمواطنين في الحقوق والواجبات 
وها ه�م اآلن يتعرض�ون في وس�ائل اإلعالم وبش�كل جماعي الى س�ب وتجريح

»الخريجين«: علل الدولة
مصدرها غياب هيبة القانون

أص��درت جمعية اخلريجني بيانا قالت في��ه: تعبر جمعية اخلريجني عن 
امتعاضها الش��ديد من التط��ورات األخيرة التي تعرضت لها قناة س��كوب 
الفضائية بدءا من تطرف وزارة اإلعالم في مخاصمة وسائل اإلعالم وتوسعها 
في توجيه االتهامات املثيرة للجدل، مرورا بنش��ر القناة وترويجها املستمر 
خلطاب الكراهية والبغض االجتماعي وتطاولها على كرامات فئات عديدة من 
أبناء الش��عب الكويتي وانتهاء بتجاوز مؤسس��ات الدولة واستخدام العنف 
اجلس��دي من قبل بعض املتضررين مما تبثه القناة لتحصيل احلقوق بدال 
من اللجوء الى القضاء وهذه جميعها أجواء تعكس حالة الفوضى السياس��ية 
واالجتماعي��ة الت��ي تعاني منها الكويت في الس��نوات األخي��رة. ان جمعية 
اخلريج��ني وهي تتابع هذه األحداث املؤس��فة فإنها تطال��ب احلكومة القيام 
بواجبها للكشف عن اجلناة في حادث االعتداء على قناة سكوب ومحاسبتهم 
حتت مظلة القانون بش��كل يعيد للدولة هيبتها ويحفظ للمواطنني الشعور 
باألمن واالستقرار، ألن التمادي في االستهتار وغض النظر عنه يفتح الباب 
واس��عا لتفكك املجتمع وتفتيته. وفي اخلتام تطالب جمعية اخلريجني نواب 
األمة باالستعجال في مراجعة وتعديل قانون املطبوعات والنشر مبا يضمن 
عدم مساس��ه باحلريات التي كفلها الدس��تور، كما تطالبهم بسن تشريعات 
جديدة متنع نش��ر وترويج خطابات الكراهية والبغض االجتماعي ألي فئة 
من فئات املجتمع، ام��ا احلكومة ممثلة في وزارة اإلعالم فإنها مطالبة بعدم 
توجيه تهم خطيرة في غير محلها مثل تهمة التحريض على قلب نظام احلكم 

التي وجهتها احلكومة لقناة سكوب.

طالبت احملامي����ة فوزية 
الصب����اح بعدم جتريح أبناء 
األس����رة احلاكمة في وسائل 
اإلعالم، وبض����رورة اصدار 
قانون يعاقب عل����ى جرائم 
او  ازدراء  او  الكراهي����ة 
اهان��������ة او تكفي���ر اي فئة 
من فئ����ات املجتمع الكويتي 
في وس����ائ��ل اإلع����الم حتى 
نحد من املجاهرة بالكراهية 
ونخل����ق جي����ال متس����امحا 
ومؤمن����ا مببادئ الدست����ور 

والدميوقراطي��ة.
وأكدت انها مع زيادة حرية 
التعبير ومن اجلائز نقد اي 
شخص بصفته حتى لو كان 
النقد جارحا في بعض األحيان 
وأيا كان منصبه أو أسرته أو 
قبيلته ولكن بحدود القانون 
والعادات والتقاليد، اما توجيه 
السباب والش����تائم لألسرة 
أمر مرفوض  احلاكمة فه����و 
أخالقيا قبل ان يكون مجرما 
قانونا ومخالفا لعادات وتقاليد 

أهل الكويت.
وذك����رت احملامية فوزية 
الصباح انه بسبب احالة قناة 

»سكوب« الى القضاء فوجئنا 
مبقدم البرامج طالل السعيد 
يوجه عبارات جارحة وغير 
حقيقية متس األسرة احلاكمة، 
رغ����م ان وزارة اإلع��������الم 
طبق���ت القانون واحترمت���ه 
الى  القناة  وطلب���ت احال���ة 
القضاء ولم تق����م بإغ���الق 

احملط��ة.
القضاء  اننا نحترم  ومبا 
وجنله فيجب ان تكون الكلمة 
األخيرة للقضاء، اما ان يتبرم 
مق����دم البرامج م����ن تطبيق 

القانون ويكيل السباب لوكيل 
اإلعالم بش����خصه واألسرة 
احلاكمة وكأنها هي املسؤولة 
عن احالة القناة الى القضاء، 
فهذا أمر في غاية الغرابة وغير 

مقبول.
وأكدت احملامي����ة فوزية 
الصباح ان الدستور الكويتي 
ل����م يفرق بني أبناء األس����رة 
احلاكم����ة واملواطن����ني ف����ي 
احلقوق والواجبات، وها هم 
اآلن يتعرضون في وس����ائل 
اإلعالم وبش����كل جماعي الى 
س����ب وجتريح دون س����بب 
من بع����ض اإلعالميني الذين 
يعتقدون ان هذا األس����لوب 
هو األجنح للبروز وكس����ب 

املشاهدين.
اننا نؤكد انه مهما احتدمت 
اخلالفات في وجهات النظر بني 
اي طرف يجب اال نخرج عن 
احترام اي مواطن مهما كان 
جنس����ه او مذهبه او قبيلته 
وانه يجب ان نضع امام اعيننا 
سمعتنا كمواطنني كويتيني 
وان تك����ون الكويت فوق كل 

اعتبار.

الروضان: الحكومة تستنكر ما بثته قناة سكوب وتصرف البعض الصبياني تجاه مبنى القناة
صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ل� »كونا« مبا يلي: استنكر 
مجلس الوزراء ما بثته قناة سكوب الفضائية 
مس���اء الس���بت املاضي 2010/10/16 في احد 
برامجها من مواد تنطوي على مساس مرفوض 
باألسرة وكذلك ما قام به البعض من تصرف 
صبياني مرفوض جتاه مبنى القناة مساء االحد 
العنف واالتالف  2010/10/17 وممارسة اعمال 
الجهزة القناة ومحتوياتها موضحا ان اجلهات 
املعنية تتولى التحقيق في هذه الواقعة بكل 
تفاصيلها وابعادها متهيدا التخاذ االجراءات 

القانونية املناسبة في هذا الشأن.
وإذ يعرب مجلس الوزراء عن بالغ استيائه 

وادانته ملثل هذه املمارسات التي يجرمها القانون 
ويرفضها املجتمع ليؤكد ب���أن املرجعية في 
التعامل مع أي جت���اوز دائما الحكام القانون 
الذي حترص احلكومة عل تطبيقه على اجلميع 
دون متييز ولن تتهاون في التصدي ملثل هذه 
املمارس���ات البغيضة واالعمال الغريبة على 

مجتمعنا الكويتي.
وس���تتخذ احلكومة جميع االجراءات التي 
تس���تهدف احلفاظ على االمن واالستقرار في 
البالد داعيا وسائل االعالم املختلفة الى التزام 
مقتضيات احلرية املسؤولة والعمل على جتسيد 
روح املسؤولية الوطنية واملمارسة االيجابية 

لرسالتها االعالمية السامية.

النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار فيصل 
وعبداهلل الحمود ومحاميهما يعترض: 

كان المفترض توجيه طلب استدعاء 
مؤمن المصري

في تطورات القضية 
ق���ررت النيابة العامة 
»نيابة العاصمة« ضبط 
واحضار عدد من افراد 
اس���رة املالك الصباح 
وابرزهم السفير الشيخ 
املالك  فيصل احلمود 
والرائد الشيخ عبداهلل 
املالك وآخرون  حمود 
بتهمة التعدي بالضرب 
والتهديد واطالق نار 
على مقر قناة »سكوب« 
املقرر ان ميثلوا  ومن 
النيابة  ام���ام  الي���وم 

العامة برفقة احملامي عبداحملس���ن القطان، وكان وكيل 
النيابة قد اصدر امر ضبط واحضار بحق جميع من وردت 

اسماؤهم في قضية التعدي على مقر قناة سكوب.
واس���تمعت النيابة العامة امس االول الى شهادة كل 
من العاملني في قناة »س���كوب« املذيع س���عود الورع 
ونايف شاهر وفهد السالمة وفاطمة العبداهلل وكذلك الى 
شهادة الوكيل املساعد في وزارة الداخلية لشؤون االمن 
العام اللواء خليل الشمالي. يذكر ان وكيل النائب العام 
توجه مس���اء امس االول الى مخفر شرق عقب االحداث 
التي وقعت ملقر قناة »سكوب« الفضائية والهجوم الذي 
اس���تهدف مقر القناة والقيام بتحطيم االجهزة واالثاث 
والكاميرات عقب لقاء في القناة استضاف احد مسؤولي 
القناة وحتدث خالله حديثا نال من بعض افراد االسرة 

احلاكمة.
وقام وكيل النائب العام بسؤال عدد من قيادات وافراد 
الش���رطة، الذي تواجدوا في موقع احلدث مباشرة في 

اعقاب الهجوم على مقر القناة، عما شاهدوه.
فيما اس���تغرب احملامي عبداحملسن القطان بصفته 
محاميا عن املشكو في حقهم من ابناء اسرة املالك الذي 
»وجهت لهم النيابة العامة تهمة التعدي بالضرب والتهديد 
واطالق نار على قناة »سكوب« والعاملني فيها من سرعة 
اتخاذ اجراءات ضبط واحضار بحق بعض االشخاص 
من ابناء االس���رة كون ان االجراءات املتبع اتخاذها في 
مثل هذه الش���كاوى التي تعرض ام���ام النيابة هي انه 
البد من توجيه كتاب استدعاء او تكليف باحلضور اال 
ان النيابة العامة اصدرت اوامر بضبط واحضار بعض 
املشكو في حقهم. وبني القطان ان هناك اشخاصًا منهم 
يعملون في مناصب حساس���ة في الدول���ة وان هذا ال 
يجعل النيابة العامة تخشى هروبهم خارج البالد حيث 
ان اماكن عملهم معروفة ومن ضمن املش���كو في حقهم 
هم قانونيون ولو مت استدعاؤهم من قبل النيابة لكانوا 
حضروا من تلقاء انفس���هم وهذا ما يعد تعديا صارخا 
على القانون. واشار القطان الى ان اخلالف موجود بني 
اصحاب القناة واحد افراد اسرة املالك وهو في منصب 
حكومي وقام باتخاذ اجراءات من ضمن إطار عمله ولو 
كان هناك خالف فليكن شخصيا وليس التطرق بعبارات 

مسيئة الى جميع ابناء االسرة.
وقال القطان: ان بعض وسائل االعالم ضخمت القضية 
وبدأت بفبركة املوضوع واتهام ابناء االسرة ممن يعملون 
في اماكن حساسة في البلد بغرض النيل منهم وتشويه 

سمعتهم امام وسائل االعالم والشعب الكويتي.


