
تقدم النواب د. وليد الطبطبائي واحلميدي السبيعي 
وعبدالوهاب البابطني الى رئيس مجلس االم��ة بصحيفة 
استجواب وزي��ر اإلع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ، وتناولت الصحيفة 4 محاور هي :
احملور األول، ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت. 
واحملور الثاني: التفريط باألموال العامة وهدرها ووجود 
شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانني 
املنظمة ألوج��ه الصرف للمال العام في وزارة الشباب 
والهيئات التابعة لها. واحملور الثالث: التجاوزات املالية 
واالدارية التي وقعت حتت مسؤولية الوزير املستجوب في 
وزارة االعام واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
والتي ما زال��ت قائمة ومستمرة حتى اآلن من دون اتخاذ 
اي اج��راء بحقها او اع��ادة االم��وال العامة التي مت االعتداء 
عليها. و احملور الرابع: جتاوز الوزير املستجوب على حرية 
الصحافة وماحقة املغردين والناشرين من خال السعي 

بإصدار قرارات وتشريعات مقيدة حلرية الرأي والنشر.
 ونص محاور االستجواب كالتالي :

 احملور األول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت
أوال: إخال الوزير املستجوب مبسئولياته وذلك ملخالفته 
توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله وعدم استفادة 

الوزير من جتارب الدول في التعامل مع اإليقاف.
لقد عانت الرياضة الكويتية منذ ع��ام -2007 2012 
كثيرا حتى تدخل صاحب السمو أميرالباد بكتابه املرسل 
في تاريخ 9 يوليو 2012 الذي أكد على أن دولة الكويت هي 
جزء من املنظومة الرياضية الدولية، وأن الكويت ملتزمة 
دائما باتخاذ اإلج��راءات الضرورية لتطوير قوانينها مبا 
يتفق مع امليثاق األومل��ب��ي، وس��وف يتخذ صاحب السمو 
التعديات الضرورية املطلوبة لقوانني الرياضة بإصدار 

مرسوم بقانون وفقا للمادة 71( من الدستور.
وفعا صدر املرسوم بقانون ) 2012/26 ( ومت رفع 
اإليقاف ومتكن شباب الكويت من املشاركة بأوملبياد لندن 

حتت علم دولة الكويت.
ث��م ول��أس��ف ق��ام ال��وزي��ر وبصفته املسئول األول عن 
الرياضة في الكويت مبخالفة توجيهات صاحب السمو 
حفظه الله مما أعاد كابوس اإليقاف مرة أخرى للرياضة 
الكويتية، ثم أن الوزير املستجوب لم يحسن التعامل مع 
ملف اإليقاف بالرغم من وج��ود ح��االت مشابهة للموقف 
الكويتي  إال إن��ه ل��م يستفد م��ن جت��ارب تلك ال���دول التي 

تعرضت لإليقاف.
ونحن هنا نوجه أسئلة مشروعة للوزير املستجوب 

ونقول له:
- هناك العديد من الدول واجهت نفس مشكاتنا الرياضة 
مثل الهند وروسيا ونيجيريا واليونان وأوقفت تلك الدول 
لنفس سبب إيقاف الكويت وهو التدخل احلكومي عن طريق 
الوزير املختص أو عن طريق هيئات الشباب والرياضة 
هناك، فلم لم تستفد من جتاربهم وتخطو خطواتهم وتقوم 

بتجنب اإليقاف كما جتنبوه؟
 - وملاذا تقدمتم مبشروع تعديل على قانون 2012/26 
الذي أصدره صاحب السمو وصادق عليه مجلس األمة ورفع 

على إثره اإليقاف عن الرياضة الكويتية.
- ومل���اذا ل��م تستشروا اللجنة األوملبية الدولية قبل 
إصدار قوانني )2013/134 – 2014/117 – 2015/25 
– 2016/34 ( علما إن تلك القوانني جميعها أدت لوقف 

النشاط الرياضي والذي تتحمل أنت مسئوليته؟
- ومل��اذا وافقتم على وض��ع امل��ادة رق��م 30 من القانون 
2016/34 والتي تنص على تطبيق عقوبة سجن الرياضيني 
املتطوعني، وأنت تعلم أن هذه املادة تخالف ليس فقط امليثاق 
األوملبي وإمن��ا تعدت ذلك مبخالفة امل��ادة 30 من الدستور 
الكويت، وكذلك تخالف العهد الدولي للحقوق السياسية 

واملدنية؟
ثانيا: إخ��ال الوزير املستجوب مبسئولياته من خال 

جتاهل نداء اللجنة األوملبية الكويتية للتعاون؟
ملاذا لم يتجاوب الوزير مع نداء اللجنة األوملبية الكويتية 
لتشكيل جلنة مشتركة بينها وبني احلكومة لوضع النظم 
األساسية للقانون رقم 2012/26، وسرعة اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لتشكيل جلنة مشتركة إلعداد مشروعات النظم 
األساسية للجنة األوملبية الكويتية واإلحت��ادات واألندية 
الرياضية تفاديا ملا قد يترتب على التأخير في ذل��ك من 
مشاكل على احلركة الرياضية األمر الذي قد يدفع اللجنة 
األوملبية الدولية واالحت��ادات الرياضية الدولية إلى إعادة 
إيقاف الرياضة الكويتية من جديد بعد أن بذل اجلميع وعلى 
رأسهم صاحب السمو أمير حفظه الله الباد جهودا مضنية 
في سبيل رفع اإليقاف عن الرياضة والرياضني في دولة 
الكويت، خصوصا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
حتت إش��راف الوزير املختص حسب القانون وهي اجلهة 
احلكومية املختصة واملنوط بها تطبيق القانون وحتقيق 
الرغبة السامية حلضرة صاحب السمو أمير الباد الذي 
بارك هذا القانون وأكد على احترام دولة الكويت إللتزاماتها 
وتعهدادتها الرياضية والدولية أمام املنظمات الرياضية 
الدولية مبا يضمن بقاءها عضواً في األس��رة الرياضية 

الدولية ومينع تعرضها مرة أخرى لإليقاف؟.
ثالثا: إخال الوزير املستجوب مبسئولياته من خال عدم 

طلب مهلة لتفادي اإليقاف.
سبق وأن ذهب الوزير املستجوب إلى لوزان كرئيس لوفد 
دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2015 للتفاوض مع اللجنة 
األوملبية الدولية قبل اإليقاف بخصوص قانون 2014/117 
و 2015/25، ملاذا لم تطلب املهلة املناسبة لتعديل القانون 
بشرط تعليق العمل بالبنود املتعارضة من القانون كما 

اقترحت عليك اللجنة األوملبية الدولية؟
رابعا: إخال الوزير املستجوب مبسئولياته من خال 

إنفاق أموال عامة على قضايا خاسرة خارجيا ومحليا.
الوزير املستجوب يعلم إن أي مخالفة للقوانني الدولية 
من قبل أي دولة سيكون حتما لصالح املنظمات الدولية في 
حال الدخول في نزاعات وخصومات قضائية، فكيف يذهب 
الوزير وهو يعلم إنه مخالف للنظم والقوانني الرياضية 
الدولية ويقاضي تلك املنظمات واإلحت����ادات الدولية، 
خصوصا وه��و على علم ب��أن حكومة بنما خسرت جميع 
قضاياها أمام الكاس لنفس األسباب التي أدت إليقاف دولة 
الكويت، وكذلك عندما يتعلق األم��ر بصدام التشريعات 

احمللية مع األنظمة الرياضية الدولية وامليثاق األوملبي.

خامسا: إخال الوزير املستجوب مبسئولياته من خال 
تعقيد حل مشكلة اإليقاف من خ��ال قيامه بحل الهيئات 

الرياضية.
ات��خ��ذ ال��وزي��ر املستجوب ق���رارات منها ح��ل الهيئات 
الرياضية مما أدى إلى تعقيد حل املشكلة من خال فرض 
املنظمات الدولية للمطلب الثاني وهو ) إعادة مجالس إدارات 
الهيئات املنحلة ( لرفع اإليقاف، علما أن الوزير املستجوب 
على علم ب��ق��رار محكمة ال��ك��اس بتاريخ 2016/6/13  
ال��ذي أك��د على وج��ود مجالس اإلدارات القائمة بتاريخ 

.2015/10/16
سادسا: إخال الوزير املستجوب مبسئولياته من خال 
استعانته بأطراف خارجية وإقحامهم بالقضايا املرفوعة 
من الكويت ضد املنظمات الدولية مما تسبب بإساءة كبيرة 

للعاقة ما بني دولة الكويت واملنظمات الدولية.
- استعان الوزير املستجوب في بعض قضاياه املرفوعه 
على املنظمات والهيئات الدولية في محكمة الكاس ببعض 

الرياضيني من إحدى اجلنسيات األسيوية، فما هو سبب
استعانة ال��وزي��ر املستجوب بالرياضيني م��ن إح��دى 
اجلنسيات اآلسيوية واستخدامهم في ن��زاع قضائي مع 
منظمات دولية مثل األوملبية الدولية واالحت���اد الدولي 

للرماية، ونحن نسأل:
- مل��اذا رف��ض الرياضيون م��ن دول مجلس التعاون 
اخلليجي والرياضيون العرب الدخول معكم في نزاع مع 
املنظمات الدولية واحتاد الرماية ولم جتدوا سوى أولئك 

اآلسيويني؟
- مل��اذا أُدخ��ل��ت الكويت مبثل ه��ذا ال��ن��زاع مع املنظمات 

ال��دول��ي��ة واستعنت برياضيني م��ن اجلنسية اآلسيوية 
وتعمدت اإلس��اءة لسمعة الكويت التي أك��د فيها صاحب 

السمو أمير
الباد حفظه الله بكتابه املوجه للجنة االوملبية الدولية 
بأن الكويت دائما ملتزمة باحترام القوانني الدولية وملتزمة 

فيها؟.
سابعا: قيام الوزير املستجوب بتضليل أعضاء مجلس 

األمة والتدليس عليهم.
ق��ام ال��وزي��ر املستجوب من خ��ال البيان ال��ذي ت��اه في 
اجللسة اخلاصة ملناقشة إيقاف النشاط الرياضي بتاريخ 
21/ ديسمبر 2016 بتضليل أعضاء مجلس األمة والشارع 
الرياضي من خال اإلدالء مبعلومات مغلوطة وغير صحيحة 

حول ملف اإليقاف.

احملور الثاني: التفريط باألموال العامة وهدرها ووجود 
شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانني 
املنظمة ألوج��ه ال��ص��رف للمال ال��ع��ام ف��ي وزارة الشباب 
والهيئات التابعة له.إن للمال العام مكانة كبيرة حرص من 
خالها املشرع على تأكيدها من خال املادة )17( من الدستور 
والتي تنص على إن ) لأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب 
على كل مواطن( فلقد تعددت املخالفات  املالية واإلدارية في 
اجلهات التابعة للوزير املستجوب واملشار إليها، ومن هذه 

املخالفات على سبيل املثال ال احلصر:
  Winter Land جتزئة أعمال تشغيل وإدارة فعاليات -

واملاحظات التي شابت إبرام تنفيذ عقدها.
- التعامل مع امللف الرياضي من خال الوفود الرسمية 

التي مت إرسالها في مهمات رسمية.
- املخالفات املالية واإلداري��ة املذكورة في تقرير ديوان 
احملاسبة عن الهيئة العامة للرياضة ومكتب وزير الدولة 

لشئون الشباب والهيئة العامة للشباب.
احملور الثالث: التجاوزات املالية واإلداري��ة التي وقعت 
حتت مسئولية الوزير املستجوب في وزارة اإلعام واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، والتي الزال��ت قائمة 
ومستمرة حتى اآلن دون اتخاذ أي اج��راء بحقها أو إعادة 

األموال العامة التي مت االعتداء عليها.
أوال: التجاوزات املالية:

لقد قام الوزير باحلنث في قسمه الذي أقسم عليه مرتني، 
مرة أمام صاحب السمو أمير الباد حفظه الله ومرة أمام 
مجلس األم��ة املوقر باحلفاظ وال��ذود عن مصالح الشعب 
وأمواله، إال إن الوزير املستجوب قد وقعت حتت مسئوليته 
في وزارة اإلعام العديد من التجاوزات واملخالفات املالية 
التي الزال بعضها قائما ومستمرا حتى اآلن والبعض اآلخر 
مت التغاضي عنه من قبل الوزير املستجوب ولم يتم اتخاذ أي 

إجراء حتى اآلن بحق املتجاوزين  
رغ��م علمه بهذه التجاوزات، ويتمثل ذل��ك بالعديد من 

الشواهد التي ال تعد وال حتصى ومنها:
1 -  قام الوزير بتنفيع عدد من القياديني في الوزارة من 
خال إب��رام عقود جتارية وبرامج تنفيعية مببالغ كبيرة 
على حساب املال العام، والزال كل املتجاوزين مستمرين في 

أعمالهم إلى يومنا هذا.
-2  تعيني ع��دد من الوافدين بعقود خاصة برواتب 
ومزايا مالية عالية رغم إن شهادات وخبرات بعضهم ال 
تستحق مثل هذه الرواتب واملزايا وذلك ألجل التنفيع على 

حساب املال العام.
3 -  االتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر مع شركات أو 
مؤسسات أو أفراد بغرض تلميع صورة الوزير املستجوب 

ومهاجمة خصومة.
4 - التفريط باألموال العامة للدولة املستحقة من خال 

قانون املطبوعات والنشر وتعدياته.
-5  التعاقد مع أحد األف��راد لعمل فقرة فنية في ختام 
مهرجان الكويت عاصمة الثقافة اإلسامية والذ ي أقيم في 
مركز جابر الثقافي في مساء 2016/12/22 بقيمة 328 

ألف دوالر مبا يعادل 98.860  الف دينار
ثانيا: التجاوزات واملخالفات اإلداري��ة التي وقعت في 
عهد الوزير املستجوب في وزارة اإلعام واملجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
وقعت م��ن ال��وزي��ر املستجوب الكثير م��ن التجاوزات 
واملخالفات اإلدارية في وزارة اإلعام وفي املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الواقعة حتت مسئولية الوزير 
املستجوب ولم يتخذ إج��راء بحقها حتى ساعة تقدمي هذا 

االستجواب، ومنها:
1 -  عدم اتخاذ أي إجراء بحق بعض الوكاء املساعدين 
ال��ذي��ن ق��ام��وا مبخالفات إداري���ة خطيرة برغم علمه بذلك 

والتنبيه عليه أكثر من مرة.
2 -  قيام عدد كبير من املوظفني في وزارة اإلعام بتقدمي 
تظلمات من القرارات والترقيات والتقارير السنوية ورفع 
العديد منهم قضايا أم��ام احملاكم اإلداري���ة، مما ي��دل على 
الفوضى العارمة والفشل اإلداري الكبير ال��ذي شاب عمل 

الوزير املستجوب.
 احمل��ور ال��راب��ع: جت��اوز ال��وزي��ر املستجوب على حرية 
الصحافة وماحقة املغردين والناشرين من خال السعي 

إلصدار قرارات وتشريعات مقيدة حلرية الرأي والنشر.
ق��ام الوزير املستجوب بإصدار ق��رارات إداري��ة وسعى 
إلصدار تشريعات عدة أدت إلى االعتداء على احلريات العامة 
وخاصة حرية الصحافة وحرية الرأي والنشر اإللكتروني، 
وسمح بالقانون ال��ذي سعى لتشريعه مباحقة املغردين 
والناشرين وضيق عليهم، كما الحق الصحافة احلرة وهي 
السلطة الرابعة وقيد عملها في العديد من ال��ق��رارات التي 
أصدرها، والزال��ت هذه ال��ق��رارات السيئة مستمرة وقائمة 
إلى اآلن، مما يدل على إصرار الوزير املستجوب على انتهاك 
احلريات العامة ومخالفة نصوص الدستور، ومثال على ذلك 
ما أوردت��ه »جريدة اجلريدة« حتت عنوان ) احلمود يعتدي 

على حريات الصحافة:
- أصدر قرارا يحظر تغطية أخبار الفرعيات أو ما يتعلق 

بها.
- أعاد الصمت االنتخابي رغم صدور أحكام قضائية بعدم 

قانونيته.
- محظورات مطاطية حتت أفعال اإلساءة واإلخال دون 

حتديد أشكالها.( انتهى.
وتأكيدا على ذلك ما أورده تقرير منظمة مراسلون با حدود 
الذي أكد على تراجع مؤشرات حرية الصحافة في الكويت 
على م��دار الثاث سنوات األخيرة حيث سجلت عام 2014 
املرتبة 91 وعام 2015 املرتبة 90 وعام 2016 أي بعد صدور 
قانون جرائم النشر اإللكتروني حلت الكويت في املرتبة 
103، وطوال هذه السنوات كان الوزير املستجوب على رأس 
ال��وزارة. كما أدت سياسة الوزير ضد حرية الرأي والتعبير 
إلى قيام اللجنة املعنية حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة في 
اجللسة رقم 117 لسنة 2016 إلى إص��دار توصيات تلزم 
الكويت بإلغاء أو تعديل القوانني التي حتتوي على أحكام 
تقيد احلق في حرية التعبير وحرية اإلع��ام. وانطاقا من 
كل ما سبق فإننا وأداًء لأمانة التي حملنا إياها الشعب 
الكويتي بالذود عن حرياته ومصاحله وأمواله نتوجه بهذا 
اإلستجواب إلى وزير اإلعام ووزير الدولة لشئون الشباب 

بصفته الستمرار وقف النشاط الرياضي.
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اجل���������ب���������ري: ال�����ك�����وي�����ت 
اإلره��اب  خطر  أدرك��ت 
ف���������ج���������س���������دت وح�������������دة 

6املجتمع

قدمه الطبطبائي و البابطني و السبيعي

4 محاور عن اإليقاف  استجواب ثالثي للوزير احلمود من 
الرياضي وجتاوزات »الشباب« و »اإلعالم« ومالحقة املغردين

النواب املستجوبون في طريقهم لتقدمي االستجواب

ال����وزي����ر  وم���خ���ال���ف���ة  ال���ك���وي���ت  دول�������ة  ف����ي  ال����ري����اض����ي  ال���ن���ش���اط  إي����ق����اف  األول:  احمل�������ور 
اإليقاف مع  التعامل  في  ال��دول  جت��ارب  من  االستفادة  وع��دم  األمير  سمو  لتوجيهات 

احمل������������������ور ال����������ث����������ان����������ي: ال��������ت��������ف��������ري��������ط ب���������������األم���������������وال ال���������ع���������ام���������ة وه�������������دره�������������ا ووج���������������ود 
ل�����ه�����ا ال���������ت���������اب���������ع���������ة  وال����������ه����������ي����������ئ����������ات  ال�����������ش�����������ب�����������اب  وزارة  ف�������������ي  ت�������ن�������ف�������ي�������ع  ش��������ب��������ه��������ة 

احمل����������������ور ال���������ث���������ال���������ث: ال�����������ت�����������ج�����������اوزات امل��������ال��������ي��������ة واإلداري����������������������������ة ال��������ت��������ي وق��������ع��������ت حت����ت 
ال�����وط�����ن�����ي  وامل������ج������ل������س  االع����������������الم  وزارة  ف��������ي  امل������س������ت������ج������وب  ال���������وزي���������ر  م������س������ؤول������ي������ة 
وم������س������ت������م������رة ق�������ائ�������م�������ة  زال�����������������ت  م�����������ا  وال�����������ت�����������ي  واآلداب  وال����������ف����������ن����������ون  ل������ل������ث������ق������اف������ة 

احمل����ور ال���راب���ع: جت����اوز ال���وزي���ر امل��س��ت��ج��وب ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة وم��الح��ق��ة امل��غ��ردي��ن 
والنشر الرأي  حلرية  مقيدة  وتشريعات  ق��رارات  بإصدار  السعي  خالل  من  والناشرين 


