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أكد رئيس تيار املسار األهلي 
»متاه���ي« م.عبداملانع الصوان 
ان التعدي���ات التي تطالب بها 
احلكومة إلضافتها على قانون 
املرئي واملسموع تنذر بدخول 
حقبة جديدة من الادستورية 
والاحرية وان���ه ألمر مخجل 
ان ينه���ج مثل ه���ذا االنحراف 
بع���د هذا التاري���خ احلافل من 
الدميوقراطية، ما  املمارس���ات 
ينبئ بدخول املجتمع في مرحلة 
جديدة من تكميم األفواه وسلب 

احلريات.
وأضاف الصوان: في حني ان 

الش���عب الكويتي يتطلع ال���ى مزيد من احلريات 
والشفافية في إبداء الرأي في شتى القضايا نرى 
ان تلك التعديات تعتبر هروبا من قبل احلكومة 
ال���ى اخللف والتي لم تعد قادرة على حتمل اآلراء 
املخالفة لها او حتى النقد ملا تقوم به من ممارسات 
وأفعال خاطئة، بل ان التعديات تعد تناقضا مع 
دعواتها املتكررة نحو رعاية دميوقراطية متفردة 

شاملة متكاملة.
وش���دد الصوان في تصريح صحافي على ان 
مش���اريع التنمية الكبرى ال ميكن لها ان تتحقق 
إن لم تسلط عليها األضواء اإلعامية حتى يكون 
الشارع الكويتي على اطاع بكل خطواتها التنموية، 
مبينا ان الصحافة واإلعام ش���ريكان في الرقابة 
الشعبية والتش���ريعية وانهما يعتبران السبيل 
نحو حتقيقها بش���كل ش���فاف وواضح على مدار 

مراحل التنفيذ.
واستغرب الصوان دعوة احلكومة الى إنشاء 
مش���اريع تنموية كبرى مثل املركز املالي ومدينة 
احلرير في حني تري���د احلكومة ان حتطم األقام 

احلرة وتلجم األصوات املعبرة 
إرادة الشعب، وذلك ملجرد  عن 
إخفاء أخطائها وحجبها عن أعني 
الرقاب���ة البرملانية واإلعامية، 
مؤكدا ان اإلعام احلر والنزيه 
يعتبر الوجه اآلخر من العملة 
للرقابة الشعبية بل والشريك 
األول ف���ي التنمية االقتصادية 
وان اإلعام والصحافة والقائمني 
عليهما يس���تحقون تسميتهم 
باملجالس الرديفة ملجلس األمة 
يش���ارك عبرها الشعب بأكمله 
من خ���ال التعبير ع���ن آرائه 
وانتقاداته ألي أداء حكومي يراه 
غير مناسب. وقال ان الدول املتقدمة تتيح املجال 
أمام اإلعام لس���بر كل خفايا املشاريع ومتابعتها 
ورصد كل شاردة وواردة بهذا الشأن للوصول الى 
ملتقى من اآلراء يعكس الرغبة الش���عبية ملا يراد 
تصحيحه ومواكبته من خطوات وتوصيات تعالج 
مثالب املرحلة منها ما هو مؤثر على البيئة ومنها 
ما يتضمن أخطاء كامنة ال يدركها إال املتخصصون 

والغيورون على أوطانهم.
ودعا الصوان الفعاليات السياسية واإلعامية 
والبرملانية الى الوقوف صفا واحدا ملواجهة هذه 
التعديات احلكومية التي جاءت ملجرد منع وإعاقة 
الشعب من استخدام أدواته وصاحياته عن مراقبة 
السلطة التنفيذية وكشف ما تتستر عليه من أخطاء 
متراكمة ومتكررة، مشيرا الى ان التعديات لن تكون 
إال خطوة أولى للتخلي عن املمارسة الدميوقراطية 
سيتبعها خطوات الستبدالها بدميوقراطية صورية، 
وذلك لاستياء على مكتسبات الشعب وثرواته 
بعد غياب اإلعام احلر واألقام املناضلة عن ردع 

املتجاوزين وكشف أساليبهم امللتوية.

»السكنية« توزع بطاقات قرعة الدفعة الثالثة من مشروع شمال غرب الصليبخات
بدأت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
عملية توزيع بطاق���ات قرعة الدفعة الثالثة من 
قسائم مشروع ش���مال غرب الصليبخات لعدد 
214 قس���يمة ألصحاب التخصيص حتى تاريخ 

17 مايو 1993.
وقالت مديرة ادارة العاقات العامة واالعام 
في املؤسس���ة تهاني العازمي ان عملية التوزيع 

ستستمر يومني فيما س���تقوم بتوزيع بطاقات 
االحتياط االح���د املقبل، مضيفة ان موعد اجراء 

القرعة سيكون 26 يناير اجلاري.
وأضافت العازمي ان مساحة املشروع تقدر ب� 
236.51 هكتارا وحتتوي على 1736 وحدة سكنية 
مقسمة الى 1030 قسيمة و396 بيتا و310 شقق 

مبساحة 400 متر مربع.

جلني الصالح تتوسط لؤي أصفهاني وميشيل بركات وتيري سافاجتيري سافاج متحدثا

أعضاء اجلمعية الدولية لإلعالن مع بعض ممثلي الشركات

م. عبداملانع الصوان

أصفهاني: نسعى لتطوير صناعة اإلعالن في الكويت ووضعها على خارطة العالم

الجمعية الدولية لإلعالن استضافت الفائزين
بـ »Cannes Lions« في »سينسكيب«

رندى مرعي
لم ينتظر زوار صالة سينما شرق اول من امس فيلما سينمائيا 
بل كانوا على موعد مع ساعتني من عرض العانات فازت بجوائز 
عاملية وذلك ضمن نشاطات اجلمعية الدولية لاعان التي استضافت 
ممثلني عن جائزة »Cannes Lions« التي تنظمها االخيرة بالتعاون 
 Lions حيث مت عرض االعانات الفائزة بجائزة ،»Dubai Lynx مع«
للعام 2009 بحضور ممثلني عن املسابقة الدولية وحشد من ممثلي 
ش���ركات االعان. وعن الهدف من تنظيم هذا املهرجان الفريد، قال 
االمني العام للجمعية الدولية لؤي اصفهاني ان اجلمعية تس���عى 
لتطوير صناعة االعان في الكويت ووضعها على اخلارطة الدولية 
من خال فتح املجال امام شركات االعان العربية، خاصة في الكويت 

.Cannes Lions املشاركة في مسابقة
وان ه���ذا احلدث هو االول في الكوي���ت خاصة بحضور تيري 
 Dubai Lynx وستيف الين ممثا عن Cannes Lions سافاج ممثا عن
اللذين حتدثا عن املسابقة، مش���يرا الى ان هذا النوع من اللقاءات 
لن يكون االخير لدعم وتطوير صناع���ة االعان في الكويت التي 
تثبت وجودها في املجال االعامي واالعاني، مشيدا بتعاون شركة 
السينما الكويتية التي تساهم بهذه املهمة من خال رعايتها للحدث 

الى جانب شركة باراغون.

بدوره، حتدث رئيس مجلس ادارة Cannes Lions تيري سافاج عن 
آلية تطور مجال االعانات في العالم في ظل التطور التكنولوجي 

احلاصل الذي يطول كل املجاالت واالختصاصات.
وقال ان اهمية تخصيص جوائز لاعانات هي لتفعيل هذا القطاع 
ملا فيه من اهمية، مشيرا الى انه ال توجد عوائق امام هذا التطوير 
وليس���ت هناك عوامل مؤثرة، حيث ان كبر الدولة او انتاجيتها او 
حتى هويتها ال تؤثر على امكانياتها، وعما اذا كانت تخولها الفوز 

بجوائز ام ال، فاالبداع واالبتكار ال يرتبطان ال مبكان وال بزمان.
واش���ار س���افاج الى انه في العام 2009 حصلت اليابان على 31 
جائزة Lions والصني حصلت على 14، في حني ان لبنان حصل على 
جائزة واحدة و6 جوائز لامارات العربية املتحدة ما يشير الى ان 
حتى دول الشرق االوسط واخلليج لديهم مؤهات احلصول على 

جوائز تقدر ابداعاتهم.
وتابع س���افاج قائا انه منذ العام 2003 اعتادت كل من الفلبني 
واندونيس���يا وڤيتنام الفوز بجوائ���ز Lions، وهنا يجب القول ان 
حث القدرات الصغيرة على املشاركة في املهرجانات يعبد الطريق 

لكسب اخلبرات وصقل املهارات.
وشدد على ان التمسك بالثقافات ونقلها ونشرها من خال االعانات 

له دور كبير واثر في انتاج اعانات جديدة وفريدة ومتميزة.

تنذر بدخول حقبة جديدة من الالدستورية

الصوان: التعديالت الحكومية على قانون المرئي 
والمسموع خطوة نحو »الديموقراطية الصورية«

الصحافـة واإلعالم شريكـان في الرقابـة الشعبيـة 
والتشريعية ويعتبران السبيل الوحيد نحو تحققها بشفافية


