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وبالنس����بة لترس����يم احلدود 
بني الكويت والعراق، قال محافظ 
البصرة ان ه����ذا االمر يبحث بني 
قيادة البلدين وهو امر موجود فعال 
لكن ال توجد حدود مشتركة بني 
دولتني في العالم ال يوجد بينهما 

خالف حدودي«.
وختم محافظ البصرة حديثه 
بالقول »نحن سائرون في حلحلة 
كل القضايا مع الكويت واذا تقدمتم 
نحونا ذراعا فس����نتقدم نحوكم 

كيلومترا«.

االيران����ي في الع����راق وحتديدا، 
البصرة قال محافظ البصرة »بكل 
صدق وصراحة نري����د ان نطور 
عالقاتنا وننمي بلدنا ونحن نتعاون 
مع كل شعوب وحكومات املنطقة 
من تركيا والكويت واالردن وايران 
والسعودية وال يوجد أي تأثير او 

تغلغل ولن نرضى به«.
وتابع قائ����ال »نحن ال نرضى 
ألي دولة ان تتغلغل او تسيء لنا 
واحلكم على الكويت وايران واي 

دولة سواء«.

وهي فترة كان يستجمع فيها الكثير 
من امللفات في احملافظة.

وشدد على ان اجواء االستثمار 
في البصرة آمنة، خاصة من الناحية 

االمنية.
وع����ن موعد مغ����ادرة القوات 
االجنبية في الع����راق قال »هناك 
موعد محدد وهو 2011 حيث ستخرج 
القوات االميركية وهؤالء القوم عند 
عهدهم واالدارة االميركية احلالية 

بقيادة اوباما متعهدة بذلك«.
وردا على سؤال حول التغلغل 

الى االستثمار في البصرة وخاصة 
الفن����ادق والصناعات  في بن����اء 

النفطية وغيرها.
وقال محافظ البصرة انه ذهب 
ال����ى دب����ي ورأى 100 فندق وفي 
الكوي����ت 1000 فن����دق وليس في 
محافظته »ربع فندق«، مشيرا الى 
ان رجال االعمال والشركات الكبرى 
في مجاالت النفط وغيرها تتوافد 
الى بالده يوميا، وسيكون مربحا 
ان يبني املستثمرون الكويتيون 

فنادق في البصرة.
البص����رة  ان  ال����ى  ولف����ت 
ستستضيف في العام 2014 كأس 
اخلليج العربي، وهو حدث يحتاج 
فقط الى اكثر من 100 فندق اضافة 
الى بناء املستش����فيات واملصانع 

واجلامعات وغيرها.
وردا على س����ؤال ع����ن امالك 
الكويتيني في البصرة، قال احملافظ 
د.املياح »نحن متدينون بالفطرة 
الكويتي وليست لدينا  كالشعب 
أي نزع����ه عدواني����ة كغيرنا من 
شعوب العالم لكن لعنة الشيطان 

اصابتنا«.
واضاف قائال »االمالك الكويتية 
مصونة كأي حق عراقي وهي حق 
في اعناقنا«، مشيرا الى انه لم ميض 
على عمله اكثر من 6 اش����هر فقط 

دعوته لزيارة الكويت التي يزورها 
للمرة الثانية بعد 40 عاما، مؤكدا ان 
لديه طموح كبير لتوطيد العالقات 
ومسد جسور احملبة والتعاون بني 

البلدين الشقيقني.
وش����دد على ان م����ا حدث بني 
الكويت والعراق كان حلظة سوداء 
من غراب حط على املنطقة واندثر 
حتت الت����راب، واصفا صدام بأنه 
حلظة س����وداء في تاريخ العراق 
العراق  واملنطقة، حيث استهدف 
وايران والكويت واصفا ما قام به 

بأنه كان عمال وحشيا.
وردا على س����ؤال عن زيارته 
احلالي����ة للكويت وم����ا يتضمنه 
برنامج الزيارة، قال »الزيارة اخوية 
ولها بعد سياس����ي واقتصادي«، 
مؤكدا ان مدينة البصرة هي مدينة 
النخيل والنفط ومدينة ال� 3 ماليني 
نسمة، مشيرا الى ان البصرة تنتج 
اليوم اكثر من مليون برميل نفط 
وخالل عام ستنتج 3 ماليني برميل 
بعد التعاقدات اجلديدة مع الشركات 
العاملية مثل شل وغيرها ومتوقعا 
ان يصل االنتاج الى 5 ماليني برميل 

خالل سنوات قليلة.
البلد  العراق  ان  وش����دد على 
االكثر تدميرا في العالم ويحتاج الى 
االعمار داعيا املستثمرين الكويتيني 

شماله، معربا عن متنياته باخلير 
واالستقرار للعراق.

وتاب����ع د.الدعي����ج بالق����ول: 
»باالم����كان ان نتعاون معا لنبني 
مس����تقبال زاهرا البنائن����ا، نعم 
نس����تذكر احداثنا وكل ش����عوب 
العال����م تس����تذكر ما ح����دث لها، 
وانصافا للتاريخ فإننا نرى اليوم 
كل الدول الصديقة واحلليفة التي 
بينها تعاون مثل الوضع في االحتاد 
االوروبي بني فرنسا واملانيا كيف 
كانت العالقات بينهما منذ 100 عام 

وكيف هي اآلن«.
واك����د انه اذا وج����دت الرغبة 
واالرادة تس����تطيع الشعوب ان 
تقفز على جراحاتها وآالمها، ومن 
هذا املنطلق نتطلع للتعاون بني 
الكويت والعراق وحتديدا البصرة 
العزي����زة التي لديه����ا االمكانات 

العديدة لالستثمار والنمو.
وكش����ف محافظ االحمدي ان 
القيادة  البصرة سيلتقي  محافظ 
السياسية ورئيس مجلس االمة 
وسيزور غرفة التجارة والصناعة، 
متمنيا ان تكون الزيارة فاحتة خير 

للمزيد من التعاون بني البلدين.
من جانبه، اعرب محافظ البصرة 
د.شلتاغ املياح عن شكره العميق 
الدعيج على  للش����يخ د.ابراهيم 

وصحبه الكرام لزيارتنا في الكويت، 
وباسمي كمحافظ االحمدي أرحب 
بالضيف العزيز ترحيبا خاصا«.

وتابع الشيخ د.الدعيج قائال: 
»نعلم جميعا انه وبعد سقوط نظام 
الطاغية متت الكثير من االتصاالت 
الشقيقني، حيث زار  البلدين  بني 
العراقي ونائب  الرئيس  الكويت 
الرئيس العراقي ورئيس الوزراء 
وبعض رؤساء الوزراء السابقني، 
وتأتي زيارة محافظ البصرة امتدادا 
لتلك الزيارات من منطلق االخوة 

وحسن اجلوار«.
واضاف قائال »نحن نتطلع الى 
عالقات تؤس����س على الكثير من 
الوض����وح والصراحة وعلينا ان 
نتخطى العقبات لنبني مستقبال 
زاه����را وس����عيدا البنائنا جميعا 
وللمنطقة ككل«، مش����يرا الى ان 
املنطق����ة حتتاج ال����ى الكثير من 

االستقرار.
وشدد محافظ االحمدي على ان 
العراق وحتديدا محافظة البصرة 
غنية بأهلها وبثرواتها التي منحها 
اهلل اياها، سواء في باطن االرض 
كالنفط والثروات املعدنية املختلفة 
او فوق االرض من االنهار والتنوع 
اجلغرافي الذي يتميز العراق به 
ككل من البصرة جنوبا الى اقصى 

أسامة أبوالسعود
دعا محافظ االحمدي الش����يخ 
الى تأس����يس  الدعيج  د.ابراهيم 
مرحلة جديدة من التعاون املثمر 
بني الكويت والعراق، مشيرا الى ان 
من حقنا ان نستذكر احداثنا وكل 
شعوب العالم تستذكر ما حدث لها، 
لكنه اكد ان العالم يتغير، مشيرا الى 
الوضع الراهن بني فرنسا واملانيا 
اليوم وكيف كانت العالقات بينهما 

منذ 100 عام.
من جانبه، اعلن محافظ البصرة 
د. ش����لتاغ املياح ان جميع امالك 
الكويتيني مصونة في  املواطنني 
البصرة. جاء ذل����ك خالل مؤمتر 
صحافي عق����ده محافظ االحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج ومحافظ 
البصرة د.شلتاغ عبود املياح ظهر 
امس بفندق الشيراتون مبناسبة 
زيارة محافظ البصرة الى البالد 
بدعوة من محافظ االحمدي، حيث 
يترأس وفدا يضم عددا من قيادات 
احملافظة ورجال االعمال لتوطيد 

العالقات بني البلدين.
البداية، رح����ب محافظ  ف����ي 
االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
بضيف الكويت بالقول »يسعدني 
شخصيا ورسميا ان ارحب باالخ 
د.ش����لتاغ املياح محافظ البصرة 

العبداهلل: التعديالت على »المرئي والمسموع« أمام مجلس الوزراء
وزير اإلعالم التقى رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور الدعيج والمالك وبهبهاني

الشيخ فيصل املالك والزميالن أحمد بهبهاني وعبداحلميد الدعاس

)هاني الشمري(محافظ األحمدي الشيخ إبراهيم الدعيج ومحافظ البصرة د.شلتاغ املياح خالل املؤمتر الصحافي أمس

جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحافي

حديث يجمع الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ مبارك الدعيج والشيخ فيصل املالك والزميل أحمد اجلاراهلل وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل مرحبا بنائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ويبدو الزميل عماد بوخمسني

المس�تضاف مس�اءل قانونيًا عن أي حدي�ث أو رأي يطرحه ف�ي البرنامج 
وترتيب المدونات اإللكترونية كي تس�تطيع »اإلعالم« حظر المخالفة والمسيئة

إدخ�ال الش�ريك األجنبي بنس�بة ال تتع�دى 49% وال� 51% للش�ريك 
األجان�ب الش�ركاء  يخ�ص  فيم�ا  »التج�ارة«  لقان�ون  اس�تناداً  الكويت�ي 

محافظ األحمدي: علينا تأسيس مرحلة جديدة
من العالقات بين الكويت والعراق

خالل مؤتمر صحافي عقده محافظا األحمدي والبصرة بالشيراتون

محاف�ظ البص�رة: جمي�ع أم�الك الكويتيي�ن ف�ي البص�رة مصون�ة وه�ي ف�ي أعناقنا
ندعو الكويتيين لالس�تثمار عندنا في قطاعات  الفنادق والنفط والجامعات والمستشفيات

الشيخ أحمد العبداهلل مستقبال شامخ الرشيدي

الى سنتني كما تطرقت التعديالت الى املادة 
20 بإضاف���ة كلمة »فعل« على القانون الذي 
ينص على عدم نسب قول الى صاحب السمو 
األمير اال بإذن خطي من الديوان االميري كما 

اضافت »ولي العهد بعد اسم أمير البالد«.
كما تضمنت التعديالت على بنود القانون 
املرئي اضافة بند بضرورة وجود نائب للمدير 
العام في غياب املدير العام وعدم اجازة تغيير 
اس���م وش���عار وتردد القناة اال بعد موافقة 

وزارة االعالم.

واقترحت الوزارة ايضا حذف فقرة »عبر 
حمالت اعالمية« من الفقرة التاسعة من القانون 
حول االساءة الى الدول العربية والصديقة 
والش���قيقة، موضحة انه عند تقدمي شكوى 
بإساءة الى دولة ستقوم الوزراة ببحث وتقييم 
املوضوع ومن ثم ستبت في ان كان ذلك االمر 

فيه اساءة من عدمها.
واقترحت التعديالت تعديل املادة 19 والتي 
تنص على معاقبة كل من اساء الى الذات اإللهية 
بالسجن سنة كاملة لتصبح بعد التعديالت 

قامت بعض املطابع بطباعة بعض النشرات 
املسيئة.

كما اقترحت الوزارة تعديل غرامة الفصل 
الثاني من قانون املطبوعات والذي تتراوح 
غراماته من 500 وحتى ال� 1000 دينار والتي 
ارتأت ان هذه الغرامات بس���يطة جدا مقابل 
العائد الكبير الذي ق���د يحققه املخالف من 
جراء تلك املخالفات ولذلك اقترحت الوزارة 
ان تصبح تلك املخالفات من 20 الى 50 الف 

دينار.

أكد وزير االعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 
العبداهلل )امس( انه سيتم ارسال التعديالت 
على قانون املرئي واملس���موع )مساء امس( 
ملجلس الوزراء ملناقشتها وابداء الرأي بتلك 

التعديالت.
وأوضح الش���يخ احم���د العبداهلل خالل 
لقائ���ه برئيس مجلس االدارة املدير العام ل� 
»كونا« الشيخ مبارك الدعيج ووكيل وزارة 
االعالم الشيخ فيصل املالك ورئيس جمعية 
الصحافيني احمد بهبهاني ورؤس���اء حترير 
الصحف احمللية انه سيتم اخذ النقاط املقدمة 
من رؤساء الصحف بعني باالعتبار قبل تقدمي 

التعديالت ملجلس الوزراء.
وأشار الوزير الى ان التعديالت على قانون 
املرئي واملس���موع ستتطرق لعدة مواضيع 
منها اجل���زاءات والغرامات والعقوبات التي 
مت تعديلها لتتوافق مع املخالفة التي ارتكبت 

بشأنها.
وأشار الى ان من التعديالت املقترحة لهذا 
القانون اعتبار الضيف املستضاف مساءال 
قانونيا عن أي حدي���ث او رأي يطرحه في 
البرنامج الذي يتم استضافته فيه موضحا ان 
في القانون السابق كانت املساءلة القانونية 

تقع على عاتق القناة املستضيفة.
وأكد الشيخ العبداهلل ان الوزارة ستقوم 
باعداد مسودة لقانون لتنظيم بعض البنود 
التي س���يتم عن طريقها ترتي���ب وتنظيم 
املدونات االلكترونية حتى تستطيع الوزارة 

حظر املدونات املخالفة واملسيئة.
وستتطرق التعديالت اجلديدة املقترحة 
من الوزارة الى ادخال الشريك االجني بنسبة 
ال تتعدى 49% فيما تخصص نسبة ال� %51 
للشريك الكويتي اذ مت االستناد في ذلك الى 
قانون وزارة التجارة والصناعة مبا يخص 

الشركاء االجانب.
وستشمل التعديالت على قانون املطبوعات 
اضافة عقوبات عل���ى صاحب املطبعة التي 
تطبع أي مطبوع من دون موافقة مس���بقة 
لوزارة االع���الم حيث ان في اآلونة األخيرة 

اكد وزير النفط ووزير اإلعالم الش��يخ احمد العبداهلل على حرصه الش��ديد على 
الدف��ع بإقرار الكادر ملوظفي وزارة اإلعالم، ووعد الش��يخ احمد العبداهلل خالل لقائه 
رئيس نقابة العاملني بوزارة اإلعالم ش��امخ الرش��يدي مبتابع��ة مراحل اقرار الكادر 
والتباح��ث في جميع التفاصيل املتعلقة به، كما مت خالل اللقاء بحث الهيكل التنظيمي 
للوزارة، واشار شامخ الرشيدي الى ان الوزير طلب من ديوان اخلدمة املدنية تزويده 
بالهي��كل التنظيمي املعتمد، مش��يرا الى ان بعض قطاعات ال��وزارة حتتاج الى اعادة 
تنظيم وهيكلة وتطوير للقطاعات األخرى. كما اش��ار الرش��يدي ال��ى ان الوزير قد 
وعد ايضا بالنظر في املكافآت االش��رافية وتنظيم آلية صرفها بالش��كل الذي يحفظ 
حقوق العاملني بالوزارة. وأكد الرشيدي على ان وزير اإلعالم قد أبدى تفهما وجتاوبا 
كبيري��ن جلميع القضايا التي طرحت خالل اللقاء، واش��ار الى ان الوزير قد دعا الى 
ضرورة وجود قناة اتصال مفتوحة معه بشكل مباشر للعمل على حل جميع املشاكل 
التي تواجه موظفي الوزارة، ومن جانبه اش��اد الرش��يدي بالتفه��م الكبير الذي أبداه 
الوزير، مؤكدا ان ذلك جاء ثمرة جهود رئيس وأعضاء النقابة. وأعرب شامخ الرشيدي 
ع��ن تقديره وامتنانه ملا يلقاه م��ن جتاوب وتفاهم كبيرين من وكيل الوزارة والوكالء 

املساعدين في أي مشكلة يتم اللجوء اليهم فيها.

وزير اإلعالم: بعض قطاعات الوزارة 
بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة

جانب من الزمالء رؤساء التحرير وممثليهم خالل اللقاء مع وزير االعالم

إضاف�ة عقوبات على صاح�ب أي مطبع�ة تقوم بطب�ع أي مطبوع دون 
موافقة مس�بقة م�ن وزارة اإلعالم ورفع قيمة الغرامات م�ن 20 إلى 50 ألفاً


