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عقد مجلس الوزراء اجتماعه األس���بوعي مساء اول من امس 
في مطار الكويت الدولي برئاس���ة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع ان املجلس اطلع في مستهل 
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو األمير من رئيس 
جمهورية سلوڤينيا والتي تضمنت إشادته بالنتائج املثمرة التي 
أسفرت عنها زيارته االخيرة للبالد. كما تضمنت الرسالة توجيه 
الدعوة لصاحب السمو األمير للقيام بزيارة رسمية جلمهورية 

سلوڤينيا.
كما اطلع املجلس ايضا على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو 
األمير من رئيس جمهورية غويان���ا واملتعلقة بزيارته للكويت 

وبالنتائج الطيبة التي أسفرت عنها هذه الزيارة.
ومن جانب آخر، عبر املجلس عن بالغ االرتياح لنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها الرئيس محمد حسني مبارك في جمهورية 
أملانيا االحتادية، س���ائال املولى عز وجل ان مين عليه بالش���فاء 
الكامل وبتمام الصحة والعافية وان يحفظه بكرمي عنايته خلدمة 

الشعب املصري الشقيق ونصرة قضايا األمة العربية.
كما رحب املجلس بالزيارة التي قام بها صاحب السمو امللكي 
االمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء البحرين 
الشقيقة والتي تأتي في إطار العالقات األخوية التاريخية التي 
تربط البلدين الشقيقني متمنيا له والوفد املرافق له طيب اإلقامة 

في البالد.
ثم استمع املجلس الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء 
حول نتائج الزيارة التي قام بها للبالد رئيس مجلس الوزراء في 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة سعد احلريري والوفد املرافق له 
وفحوى احملادثات التي أجراها مع صاحب الس���مو األمير والتي 
تناولت سبل تنمية وتطوير عالقات التعاون القائمة بني البلدين 
الشقيقني في مختلف املجاالت االقتصادية والتجارية وتنسيق 
املواقف حيال التطورات السياسية الراهنة في املنطقة جتسيدا 

للروابط األخوية بني البلدين الشقيقني.
ومت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والتي تستهدف 

حتقيق املصالح املشتركة لشعبي البلدين الشقيقني.
ثم استمع املجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج اجلولة التي 
قام بها مؤخرا لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي شملت 
كال من البرتغال واململكة املتحدة ولوكسمبرغ وبفحوى احملادثات 
التي أجراها مع كبار املس���ؤولني في هذه الدول الصديقة والتي 
استهدفت بحث س���بل دعم عالقات التعاون القائمة بني الكويت 
وهذه الدول ومجمل املسائل اإلقليمية والدولية والقضايا األخرى 

موضع االهتمام املشترك.
كما شرح للمجلس نتائج زيارته للجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية االش���تراكية العظمى ولقائه بقائد اجلماهيرية العقيد 
معم���ر القذافي والتي تناولت االس���تعدادات القائمة لعقد القمة 

العربية في ليبيا.
ومن جانب آخر احاط املجلس علما بنتائج مشاركته في اعمال 
الدورة العادية الثالثة والثالثني بعد املائة ملجلس اجلامعة العربية 
والدورة الرابعة عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي األفريقي 
اللت���ني عقدتا في القاهرة مؤخرا بهدف التحضير للقمة العربية 
املقبلة املقرر عقدها في ليبيا في نهاية الشهر اجلاري والتنسيق 

حول عدد من القضايا املطروحة على جدول أعمالها.
كما بحث املجلس شؤون مجلس األمه واطلع بهذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس األمة واطلع 
بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس األمة املرفق به االستجواب 
املقدم من العضو علي الدقباسي بتاريخ 23 فبراير 2010 واملوجه 
الى وزير النفط ووزير االعالم الش���يخ أحمد العبداهلل الصباح 

وتدارس املجلس اجلوانب الدستورية والقانونية املتعلقة مبادة 
االستجواب واس���تمع املجلس الى شرح من وزير النفط ووزير 
االعالم تناول فيه جميع اجلوانب املتعلقة باالستجواب وما يتصل 

به من بيانات وحقائق مؤكدا استعداده للرد عليها.
وقد ابدى املجلس ارتياحه ازاء استعداد الوزير لهذا االستجواب 
ومجلس الوزراء اذ يس���لم بأن االستجواب حق دستوري يكفله 
الدستور لكل نائب ليؤكد ثقته الكاملة بوزير االعالم ووزير النفط 
وحرص احلكومة على مؤازرته ودعمه ملواصلة جهوده املخلصة 

في عمله وأداء املسؤوليات امللقاة على عاتقه.
وبناء على عرض وزير الداخلية الفريق الركن )م( الش���يخ 
جابر اخلالد فقد قدم الوزير شرحا مفصال تضمن مرئيات وزارة 
الداخلية في شأن مضامني تقرير اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء 
برئاسة الشيخ ثامر اجلابر لدراسة ما شاب املرسوم الصادر مبنح 
اجلنسية الكويتية لبعض األش���خاص من أخطاء والتوصيات 
التي انتهى اليها تقرير اللجنة املشار اليها بسحب اجلنسية من 

االشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق.
وعلى ذات الصعيد فقد أطلع وزير الداخلية املجلس على نتائج 
أعم���ال اللجان التي مت تكليفها بوزارة الداخلية لدراس���ة بعض 
الس���لبيات التي شابت بعض تطبيقات قانون اجلنسية مبجمل 
م���واده املختلفة والتي ترتب عليها حصول بعض االش���خاض 
على اجلنس���ية الكويتية دون استحقاق وذلك اثر تبني الوزارة 
بعض املعلومات واحلقائق بعد قيامها باجراء التحريات الالزمة 
والبحث الدقيق حول بعض احلاالت والتدقيق عليها بعد أن تأكد 
مخالفته���ا للقانون مبا فيها احل���االت التي تقع ضمن اطار نص 
املادة 11 من قانون اجلنسية الكويتية والتي توجب بقوة القانون 
فقدان الكويتي للجنسية اذا جتنس مختارا بجنسية أجنبية مبا 
استوجب مباشرة االجراءات الالزمة لسحب اجلنسية الكويتية 
م���ن جميع هذه احلاالت واتخاذ جمي���ع اخلطوات القانونية في 

هذا الشأن.
وقد ناقش املجلس بصورة مستفيضة جميع اجلوانب واألبعاد 
املتعلقة بهذا املوضوع احليوي مؤكدا أهمية احلرص على اال تكون 
اجلنسية اال ملستحقيها وضرورة احملافظة على مكانة اجلنسية 

الكويتية وشرفها باعتبارها رمزا للهوية الوطنية.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية باس���تكمال اجلهود 
القائمة في هذا اخلصوص وتقدمي تقريرها الشامل للجنة العليا 
للجنسية متهيدا التخاذ جميع االجراءات الالزمة لسحب اجلنسية 
من جميع األشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق وباملخالفة 

للقانون واالجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.
ثم استعرض املجلس مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية 
في مجال األيدي العاملة بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
بنني ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية صربيا للتع���اون االقتصادي والفني وقرر 
املجلس املوافقة على مش���روعي املرس���ومني ورفعهما لصاحب 

السمو األمير.
كما بحث املجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير املتعلقة 
مبجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين 
العربي والدولي وفي ضوء اعالن احلكومة االسرائيلية ضم احلرم 
االبراهيمي الشريف في مدينة اخلليل ومسجد بالل وأسوار القدس 
الى قائمة التراث اليهودي اعرب مجلس الوزراء عن قلقه وادانته 
الش���ديدين ازاء هذا االعالن االستفزازي واس���تمرار االعتداءات 
الوحشية على الشعب الفلسطيني واالنتهاكات االسرائيلية باحلرم 
القدسي والهادفة الى تهويد املناطق احملتلة وطمس الهوية العربية 
واالسالمية داعيا املجتمع الدولي التخاذ خطوات حازمة لوضع 
حد للسياسة االسرائيلية العدوانية على املقدسات االسالمية مبا 
تشكله من خرق سافر للقانون الدولي وجميع املواثيق الدولية 

واألعراف االنسانية.

مجلس الوزراء: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لسحب الجنسية 
من الحاصلين عليها دون وجه حق ومنحها للمستحقين

استمع إلى شرح عما شاب مرسوم منح الجنسية من أخطاء وتوصيات اللجنة

الوزراء الشيخ جابر املبارك واملستشار راشد احلماد والشيخ أحمد العبداهلل سمو رئيس مجلس الوزراء مترئسا اجللسة

)سعود سالم(الزميل سامي النصف وبدر املديرس في مقدمة احلضورأجنيال باورز متحدثة خالل احملاضرة

باورز: »الوقت« تحّد يواجه الصحافي 
في ظل الثورة التكنولوجية لوسائل اإلعالم

بشرى الزين
التزال حدود حرية اإلعالم بني قيود ليس���ت مطلقة بالكامل 
وقوانني ال ميكن جتاوزها وفق املسؤولية اإلعالمية واألخالقية 
والتي ميكن أن تواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده وسائل 
االعالم املختلفة، والذي جعل املعلومات متاحة في كل مكان وزمان 

مع ما رافق ذلك من تنافسية مفرطة. 
رئيس���ة كلية اإلعالم في جامعة كنساس س���يتي األميركية 
د.اجنيال باورز اش���ارت في محاضرة »حول س���لوكيات االعالم 
املس���ؤول في أميركا« أقيمت ظهر امس في جمعية الصحافيني 
بالتعاون مع مكتب العالقات العامة في الس���فارة األميركية الى 
التعقيد املستمر الذي يواجهه الصحافي نظرا النتشار وتوسع 

وسائل اإلعالم الرقمية في العالم كله.
وأضاف���ت باورز ان هذا التطور يزداد عبر التكنولوجيا التي 
تساهم في هذا التغير الفتة الى انه ميكن اعتبار هذه األزمة واقعية 
لكنها وبغض النظر عن مصادرها التي توفر مختلف البرمجيات 
ووس���ائل االتصال تس���اعد على تعزيز التواصل مثال من خالل 
املؤمترات املصورة اضافة الى وسائل أخرى )كمبيوتر، كاميرا... 
الخ( وكذلك عبر املعلومات املتاحة في كل األماكن واملوجودة في 
العربات املتنقلة. وذكرت باخليارات احملدودة س���ابقا من جرائد 
ومحطات اذاعية وتلفزيونية موضحة ان املش���كلة التي تواجه 
اإلعالمي حاليا في ظل هذه الث���ورة التكنولوجية هي »الوقت« 
املتاح الذي يتطلب بذل مزيد من اجلهود وس���ط هذا التزايد في 
وسائل اإلعالم وحتدياتها املرافقة، مبينة ان ذلك يدفع الى حتديد 

اجلمهور املستهدف من خالل التوسع  في وسائل االعالم. 
وتساءلت باورز حول الدور الذي ميكن ان تلعبه الصحف بني 
وس���ائل اإلعالم احلديثة واملتنوعة، مشيرة الى ان اخليار يظل 

هو احلصول على كل وسائل اإلعالم حتى الكالسيكية منها التي 
ميكن ان تتكيف مع املتغيرات. 

وتابعت أن التلفاز يقدم التوعية والكمبيوتر يس���هل احلياة، 
مؤكدة ان التغي���رات التكنولوجية تدفع خللق مجتمعات ميكن 
التكيف معها موضحة ان الكمبيوتر يتيح جمع القصص املثيرة 

واعدادها.
في ملفات مختلفة وترجمتها لنقلها الى الشريحة املستهدفة، 
ما مينح امكانية اشراك اجلمهور بشكل تفاعلي ضاربا املثال مبا 
استخدمه الرئيس األميركي باراك أوباما في التواصل مع ناخبيه 

الشباب عبر اإلنترنت.
وقالت ان ما يتطلب من اإلعالم���ي هو تطوير املهارات للفت 
انتباه اجلمهور، مشيرة الى ان ما تقدمه الصحيفة اآلن ال يعني 
انه عمل س���يتقادم بفعل الزمن لكن ما هو جديد هو جتميع هذه 
املعلومات وفتحها على الش���بكة او ما تقوم به قناة خاصة من 
خالل إعادة عرض هذه املعلومات على الصحيفة. وذكرت ان كل 

شيء جوهره احملتوى الذي يقدم في اإلعالم.
موضحة ان ما يواجه أولياء األمور من تطور إعالمي ومعلوماتي 
الذي يرتب���ط بالبرنامج الرقمي وما فرضت���ه التكنولوجيا من 
جتاوز للحدود وتأثير على األطفال في املجتمع اإلس���المي، هو 
قلق يعم كل املجتمعات ومنها األميركية، مشيرة الى ان النقاش 
ح���ول هذا املوضوع يتجه نحو نقطت���ني تتعلق األولى بتجديد 

املعرفة وإمكانية توفير احلماية.
وأوضحت ان سلوكيات اإلعالم املسؤول في الواليات املتحدة 
تعتمد على عدة مقاربات، منها الكالس���يكية التي تعتمد املعيار 
األخالقي، وكذلك االعتماد على اتخاذ القرار العقالني الذي سيعتمده 

الطلبة الصحافيون في اجلامعات األميركية.

»الصحافيين« استضافتها في محاضرة »حول سلوكيات اإلعالم المسؤول« في أميركا


