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فزعة نيابية لنصرة األقصى ودعوة للفصائل الفلسطينية لنبذ الخالفات
في مهرجان خطابي تقدمه رئيس مجلس األمة الخرافي بمشاركة كتل برلمانية

الخرافي: »من أمن العقوبة أس�اء األدب« وعلى األش�قاء توحيد الصف الفلس�طيني وال توجد إجراءات رادعة بحق من يتصرف بهذه الوحش�ية

)متين غوزال(الرئيس اخلرافي متوسطا النواب علي الراشد وفالح الصواغ وعدنان عبدالصمد وخالد السلطان ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي

مجلس األمة يستنكر اغتيال المبحوح
استنكر مجلس األمة اجلرمية النكراء التي اغتالت املجاهد 
الفلسطيني محمود املبحوح على يد شرذمة من عمالء الكيان 

الصهيوني.
جاء ذلك في بيان هذا نصه: ان مجلس األمة في دولة الكويت 
املمثل للشعب الكويتي يدين االجراء غير املسؤول الذي اعلن 
عنه الكيان الصهيوني بضم احلرم االبراهيمي الشريف ومسجد 
بالل الى قائمة اآلثار اليهودية سعيا منه الى تهويدها وطمس 

واقعها االسالمي واحلضاري.
ومجلس األمة وهو يدين هذا التصرف غير املسؤول الذي 
يضيف جديدا الى الرصيد االجرامي الذي يستهدف به الكيان 
الصهيوني تهويد معالم التراث العربي واالسالمي، يدعو جميع 
الدول االسالمية والعربية واملنظمات الدولية ومنظمة اليونسكو 
للقيام مبسؤولياتهم في مواجهة هذا االعتداء والعمل على احباط 
احملاوالت املس���تمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني بهدف 

تهويد التراث االسالمي واحلضاري بالقدس الشريف.

كما يس���تنكر مجلس االمة اجلرمي���ة النكراء التي اغتالت 
املجاهد الفلسطيني محمود املبحوح على يد شرذمة من عمالء 
الكيان الصهيوني بهدف تصفية كوادر املجاهدين الفلسطينيني، 
كما يدين هذا العمل االرهابي الذي يتنافى مع تعاليم األديان 
السماوية على اختالفها وميثل حلقة في سلسلة اجلرائم التي 
ترتك���ب في حق من يدافعون عن حقوقهم املش���روعة ويقف 
ش���اهدا جديدا على نزعة بربرية وال انسانية يجب الوقوف 

أمامها ومحاسبة مرتكبيها.
ويؤكد املجلس ان ما يقوم به الكيان الصهيوني في ساحة 
املسجد األقصى وما يرتكبه من جرائم القتل واالغتيال، تقف 
دليال على محاوالته عرقلة كل جهد نحو الوصول الى السالم 
العادل والشامل باملنطقة، األمر الذي يجب معه ان تقوم دول 
العالم احملبة للسالم واملنظمات الدولية بدور فاعل وجاد لوقف 
الكيان الصهيوني عن االستمرار في خرق القوانني واألعراف 

الدولية ووقف األعمال غير املسؤولة التي يقوم بها.

سامح عبدالحفيظ
طالب املشاركون في املهرجان 
اخلطابي النيابي الذي احتضنه 
مجل����س األمة أم����س الفصائل 
الفلسطينية كافة بنبذ اخلالفات، 
كم����ا ش����ددوا عل����ى اضطالع 
املنظم����ات الدولية بدورها في 
حماية املقدسات اإلسالمية في 
القدس بفلس����طني، مؤكدين ان 
اجلهاد ه����و اللغة التي يفهمها 
الصهاينة، وهو املطلوب من أجل 
وقف عربدة احملتلني في األقصى 

وفلسطني.

من أمن العقوبة أساء األدب

وتقدم رئيس مجلس األمة 
جاس����م اخلرافي بالش����كر الى 
منظمي هذا املهرجان الذي نأمل 
ان ُنشعر به إخواننا في فلسطني 

بأننا معهم«.
وق����ال: »من أم����ن العقوبة 
أساء األدب« مبينا ان احملتلني 
أساءوا األدب، وأكد ان العدوان 
على مقدساتنا واخواننا العزل 
ناجت عن ع����دم اتخاذ اجراءات 
رادعة بحق من يتصرف بهذه 

الوحشية والهمجية.
وجدد اخلرافي دعوته لوحدة 
صف األشقاء في فلسطني، مؤكدا 
ان هذا اخل����الف أدى الى ردود 
فعل سلبية، سائال اهلل حترير 
األرض الفلسطينية وعاصمتها 

القدس.

رسالة الشعب الكويتي

النائ����ب  ب����دوره أوض����ح 
د.جمعان احلربش ان هذه الوقفة 
النيابية املتجددة لنصرة املسجد 
األقصى واحل����رم اإلبراهيمي 
وأرض اإلسراء والتي تتعرض 
النتهاكات غير مسبوقة، بغية 

إيصال رسالة الشعب الكويتي 
احلر الذي يأبى استمرار الطغيان 

اليهودي.
وأك����د ان الكويتيني كافة يد 
واحدة ويقفون مع املجاهدين 
الذين يتولون شرف الدفاع عن 
االمة في القدس، منتقدا تواطؤ 
بعض العرب املهني للمسلمني.

وهاج����م توج����ه الس����لطة 
الفلسطينية بإعادة املفاوضات، 
ف����ي وقت يتف����رج فيه رئيس 
السلطة ابومازن على ما يحدث 
الق����دس واالقصى. ووجه  في 
رسالة من الكويت الى املجاهدين 
في األقص����ى قائال »كلنا معكم 
وننتظر الوعد اإللهي بالتمكني 

في االرض ان نشاء اهلل«.

لغة البطش والقوة

الى ذل����ك قال النائب محمد 
هاي����ف املطيري نش����كر كتلة 
التنمي����ة على ه����ذه املبادرة، 
لنص����رة املس����جد األقص����ى 
الذي يعتبر من اهم مقدس����ات 
املسلمني، ونحن جنتمع لنحيي 
ابطال فلسطني الصامدين امام 
التعنت الصهيوني واملمارسات 
القمعي����ة والهمجية، ما يفعله 
رسالة واضحة للعالم بأسره، 
فالكيان الصهيوني ال يعترف 

بالقوانني الدولية.
وذك����ر هاي����ف: »ان الكيان 
املغتص����ب ال يفه����م اال لغ����ة 
البطش والقوة، وعلى الصامدين 
ان يس����تمدوا قوتهم بعد اهلل 
م����ن الداخل ع����ن طريق رص 
الصفوف، فاسرائيل ال تعرف 
لغة السالم التي مارسها العرب 
على مدى ال� 50 عاما املاضية، 
بالثبات  وندعو للفلسطينيني 

والنصرة«.

من جهته ابدى النائب خالد 
السلطان استغرابه من االعمال 
الوحشية التي يقوم بها الكيان 
الصهيوني في املسجد االقصى، 
مس����تغربا في الوقت ذاته من 
اس����تخدام وثائق سفر رسمية 
من قبل عدد من الدول من اجل 
القيام بأعم����ال ارهابية، مؤكدا 
ان ذلك خرق للقوانني واالعراف 

الدولية.
الس����لطان مخاطبا  وق����ال 
الفلسطيني »استمروا  الشعب 
بالثبات،  في جهادكم، وعليكم 
وان شاء اهلل النصر قادم حلركة 

اجلهاد االسالمي«.

توحيد المقاومة

من جانبه قال النائب عدنان 

عبدالصمد نش����كر االخ رئيس 
مجلس االمة عل����ى رعاية هذا 
املهرجان ونش����كر االخوة في 
كتلة التنمي����ة واالصالح على 
اقامة ه����ذا املهرجان، مش����يرا 
الى انه ال ميكن ان تكون هناك 
وحدة للفلسطينيني اال من خالل 

املقاومة.
واستغرب عبدالصمد أننا ال 
نرى اي نتائج للمباحثات بني 
فلس����طني والكيان الصهيوني 
واالمر املس����تغرب ان البعض 
يطلب باس����تمرار املباحثات، 
موضحا ان التقارير داخل الكيان 
الصهيوني وما يتحدث فيها عن 
ضرورة وجودة دولة اسرائيل، 
وكذلك م����ا يتعل����ق بالعقلية 
االسرائيلية عندما تفكر في زوال 

الكيان الصهيوني وان املفكرين 
االسرائيليني بدأوا في الوصول 
الى حقيقة ان هذا الكيان كيان 
عابر ولن يس����تمر ولالس����ف 
نحن نبحث عن املباحثات مع 

اسرائيل.
واضاف عبدالصمد انه حتى 
الداعمون السرائيل يشعرون اآلن 
بان الكيان الصهيوني يتجه الى 
الزوال ولن يستمر، متمنيا ان 
يزول الكيان الصهيوني بأسرع 

وقت.
من ناحيته قال النائب علي 
الدقباسي اننا ال نقبل املهانة التي 
يتعرض لها االقصى، مناش����دا 
املنظم����ات الدولية والبرملانية 
وق����ف العربدة االس����رائيلية، 
والتدخ����ل بفاعلي����ة لوق����ف 

السياسات التعسفية.
ودعا املجاهدين الفلسطينيني 
الى التوحد والتخندق ملواجهة 
الكيان الصهيوني، ووضع األمة 
في موق����ف موحد يوقف عبث 

احملتلني.
وأك����د ان الكويتي����ني كانوا 
ومازالوا يتبنون قضية األقصى 
الذي يس����تباح، مشيرا الى ان 
الشعب الكويتي مستمر في دعم 
هذه القضية التي تتطلب توحيد 

الفصائل الفلسطينية.
من جانبه، قال النائب د.ضيف 
اهلل ابورمية: »نحن ندعم إخواننا 
في األقصى بكل قوة، وندعم جهاد 
الفلسطينيني، وال تكفي بيانات 
االستنكار والشجب، فالعدو لم 
تقم قائمته إال بالسالح والقوة، 

واالقتصاد قوة، والعالم العربي 
ميتلك مقوماتها، وتفعيل أدواتها 
بوقف العربدة اإلسرائيلية، وان 
املفاوضات لم تفعل شيئا، وإمنا 
الدعم، وحق  تقدم إلس����رائيل 

الوجود في األرض املباركة«.
ودعا أبورمية: »إلى اجلهاد، 
وعدم الذهاب الى املفاوضات التي 
متنح القوة للكيان الصهيوني، 
أفعاله املشينة، وما  وتبرر له 
يحدث من تشرذم عربي وإسالمي 
أعطى الكي����ان القوة، فالبد ان 
تتوحد صفوف املسلمني، وال ريب 
ان الضغط من خالل املنظمات 
العاملية واألمم املتحدة سيضع 

حدا للعربدة اإلسرائيلية.
وحض أبورمية: أبناء الشعب 
الفلسطيني على رص الصفوف، 
ومقاومة العدو الذي ال يفرق بني 
الفلسطينيني، فعليكم ان تهبوا 
جميعا لنصرة املسجد األقصى 
من شرذمة تريد طمس معالم 

املقدسات اإلسالمية.

قضية إسالمية

وحتدث النائب فالح الصواغ، 
مثنيا على رئيس مجلس األمة 
لرعايته لهذا املهرجان، مؤكدا ان 
القضية الفلسطينية هي قضية 
إسالمية، وعلى شعوب العالم 
االسالمي الوقوف بجانب الشعب 
الفلسطيني، فاملسجد األقصى 

هو اولى القبلتني.
وناش����د األمتني اإلسالمية 
والعربية الوقوف صفا واحدا 
حلماية املس����جد األقصى من 
الكي����ان الصهيوني، كما متنى 
على وس����ائل اإلع����الم تغطية 
القدس، وش����دد على  أخب����ار 
أهمية حترك اجلانب الكويتي 
على كل املس����تويات لنصرة 

الشعب الفلسطيني، ومتنى على 
الشعب الفلسطيني االستمرار 

في اجلهاد.
النائب د.وليد  بدوره ق����ال 
الطبطبائي ان األعمال البرملانية 
لن تش����غلنا عل����ى أهم قضية 
للعالم اإلسالمي وهي القضية 
الفلس����طينية، مستنكرا أفعال 
الكيان الصهيون����ي اإلجرامية 

جتاه املسجد األقصى.
الن����داءات  واس����تغرب من 
املتك����ررة بع����ودة املفاوضات 
بني اجلانبني، مطالبا اجلامعة 
العربية بسحب قرارها بشأن 
إعادة املفاوضات، مش����يرا الى 
انه مت س����حب س����ف�ير بسبب 
مب����اراة كرة ق����دم، في حني ان 
املسجد األقصى يهان وال أح�د 

يتحرك.
وش����دد د.الطبطبائي على 
ان املسجد األقصى سيظل في 
قلوب املس����لمني، مطالبا بدعم 
الفلسطينيني وعدم  املجاهدين 
طعنهم في ظهورهم، والتفاوض 

من ورائهم.
العمير  النائب د.عل����ي  أما 
فقال: إذا تنازلنا عن املس����جد 
األقصى فإننا بذلك س����نتنازل 
عن مكة التي بناها إبراهيم گ، 
مشددا على ضرورة أال نأمن لهم 
هؤالء األعداء الذين ال يعرفون 

إال السطو والسالح.
وأضاف د.العمير ان اليهود 
ضموا احلرم اإلبراهيمي ومسجد 
ب����الل وتفاعل م����ع ذلك بعض 
اإلخوان ذوي الضمائر احلية، 
الفتا الى ان الكيان الصهيوني 
استهدف املآذن وأسقط بعضها، 
مشيرا الى ان ذلك من أهم أهداف 
العدو من خ����الل طمس اآلثار 

اإلسالمية.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

االثنني املوافق 2010/3/15م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - 

وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/81 بيوع/1.

املرفوعة من:    بدرية يعقوب عبدالنبي اللوغاين

�شـــــــــــــــــد:   1- فاطمة يعقوب عبدالنبي اللوغاين  

                             2 - �شربيه يعقوب عبدالنبي اللوغاين

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطة �سباح ال�سامل  قطعة 13 ب�سارع الأول جادة 11 منزل 71 ق�سيمة 233 وم�ساحته 300.125 م2 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 8637 ل�سنة 1993.

العقار عبارة عن منزل �سكن خا�ص مكون من دور اأر�سي واأول يقع على بطن وظهر والتكييف عادي مع وحدات 

والتك�سية اخلارجية حجر ال�سناعات ا�سفر.

الدور الأر�سي: ديوانية + �سالة + غرفة طعام + حمام + مطبخ + ملحق.

الدور الأول: 5 غرف + 3 حمامات - امللحق: غرفة + حمام.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 125000 د.ك » مائة وخم�سة وع�سرون األف دينار كويتي«، وي�سرتط للم�ساركة 

يف املزاد �سداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب 

خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص اجلل�سة على  ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً 

اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة 

فوراً على ذمته على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء 

غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة 

الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

قانون  للمادة 277 من  باحلكم طبقاً  النطق  تاريخ  اأيام من  �سبعة  لال�ستئناف خالل  قابل  املزاد  ر�سو  2 - حكم 

املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي 

فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

البيوت  اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جميع  على  يحظر  ملحوظة هامة: 

املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 

9 ل�سنة 2008.

 جوهر يسأل الهارون عن اإلجراءات
لوقف انتخاب نصف أعضاء غرفة التجارة

وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون بشأن غرفة التجارة.

وق����ال جوهر: كان من ضمن ما جاء في تصريح 
لكم تناقلته وسائل االعالم الكويتية في شأن وضع 

غرفة جتارة وصناعة الكويت، ما يلي:
»انني أقسمت... على احترام الدستور وقوانني 
الدولة، وقانون غرفة جتارة وصناعة الكويت هو احد 
قوانني الدولة السابقة على صدور الدستور، والتي 
ألزمنا الدستور في املادة 180 بالعمل بها واحترامها 
طاملا انها ال تتعارض مع نصوصه، وقد حتقق علم 
الكافة بهذا القانون بنشره في اجلريدة الرسمية في 
عددها رقم 229 من سنتها اخلامسة )1959( واستمر 
تطبيقه أكثر من نصف قرن«. مضيفا: وتنص املادة 
1 مما يسمى ب� »قانون غرفة جتارة الكويت« الذي 
أشرمت اليه واملنش����ور في العدد 229 من اجلريدة 
الرسمية يوم االحد 22 من ذي احلجة 1378 املوافق 

10 من يونيو 1959 على ما يلي.
مادة 1: الغرفة التجارية مؤسس����ة ذات نفع عام 
غايتها تنظيم املصالح التجارية والصناعية ومتثيلها 
والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون انشاؤها 
بناء على طلب ما ال يقل عن ثالثني عضوا من أرباب 
التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم جلنة حتدد 
مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد اعضاء مجلس 
ادارتها مبن فيهم الرئيس املسؤول على ان يكون عدد 

اعضاء مجلس االدارة اثني عشر عضوا فقط.
وعلى الرغم من ان ما سمي ب� »القانون« املشار 

اليه لم يعدل بأي قانون آخ����ر، فإن »غرفة جتارة 
وصناعة الكويت« أصدرت كتيبا تضمن ما أسمته 
ب� »قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت« والنظام 
الداخلي، حيث نصت املادة 1 مما أس����مته الغرفة ب� 

»القانون« على ما يلي:
مادة 1: »غرفة جتارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات 
نفع عام غايتها تنظيم املصالح التجارية والصناعية 
ومتثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون 
انشاؤها بناء على طلب ما ال يقل عن ثالثني عضوا 
من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم 
جلنة تهيئ انتخابات مجلس االدارة االول مبن فيهم 
الرئيس املسؤول على ان يكون عدد اعضاء مجلس 

االدارة اربعة وعشرين عضوا فقط«.
وقال جوهر: واستنادا الى ما أسمته ب� »القانون« 
الوارد في كتيبها، نش����رت غرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت في جريدة القبس العدد 13196 الصادر يوم 
االثنني 8 من ربيع االول 1431ه� املوافق 22 من فبراير 
2010، دعوة حلضور الهيئة العامة تضمنت حرفيا 

ما يلي:
»دعوة النتخاب نصف أعضاء مجلس االدارة«.

»طبق����ا لقانون غرفة جت����ارة وصناعة الكويت 
ونظامها الداخلي، يسر رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت ان يوجه الدع����وة النتخاب نصف اعضاء 
مجلس ادارتها )أي اثني عش����ر عضوا( في دورته 
اخلامس����ة والعش����رين نظرا النتهاء املدة احلالية 

لعضويتهم...«.

واكد جوهر: وم����ن ضمن ما جاء في تصريحكم 
لوسائل االعالم الكويتية الس����الف بيانه ما نصه 
حرفي����ا: »وليس من حقي أو ح����ق أي وزير أو من 
حق اي س����لطة أو جهة ايقاف العمل بهذا القانون 
اال بحكم من احملكمة الدس����تورية بعدم دستورية 
هذا القانون أو بتش����ريع الحق ينص على الغائه، 
وذلك اعماال للمادة 2 من القانون املدني التي تنص 
على انه ال يلغى التشريع اال بتشريع الحق ينص 
صراحة على الغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه«. 
مضيفا: وملا كانت غرفة جتارة وصناعة الكويت قد 
اس����تبدلت »بالقانون« � كما أطلقتم عليه � »قانونا 
آخر« أسمته الغرفة »قانون غرفة جتارة وصناعة 
الكويت« عدلت مبوجبه بني أمور اخرى عدد اعضاء 
مجلس ادارة الغرفة من اثني عشر عضوا الى اربعة 
وعشرين عضوا، وكان هذا التصرف مشوبا بعدم 
املشروعية، من وجهة نظر تصريحكم السالف بيانه 
مما يستوجب ايقافه، متسائال عن االجراءات التي 
اتخذمتوها أو تنوون اتخاذها فورا لوقف اجراءات 
انتخاب نصف اعضاء مجلس ادارة الغرفة )أي اثني 
عشر عضوا( املعلن عنه وااللتزام بنص املادة االولى 
مما أس����ميتموه ب� »قانون غرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت« املنشور بالعدد 229 من اجلريدة الرسمية 
بتاريخ 10 من يوليو 1959 التي تنص في صيغتها 
االصلية املنشورة في العدد 229 من اجلريدة الرسمية 
بتاريخ 10 من يوليو 1959 على ان عدد اعضاء مجلس 

االدارة اثني عشر عضوا فقط.

أكد النائب فيصل الدويسان 
ان مقترح���ه الذي أقرته جلنة 
الش���ؤون التش���ريعية بشأن 
إنشاء املجلس األعلى لإلعالم 
املرئي واملسموع أفضل بكثير 
من التعديالت التي من املقرر 
ان تناقشها اللجنة التعليمية، 
واصفا القانون احلالي للمرئي 
واملس���موع بأنه مجرد »قص 

ولصق« لقانون املطبوعات.
وأوض���ح ان القانون الذي 
أقرته »التش���ريعية« وأحالته 
الى »التعليمية« سيفضي الى 
توجي���ه القن���وات الفضائية 
خلدمة قي���م املجتمع وتعزيز 

أركان الدولة.
وأض���اف ان االس���تثمار � 
طبقا ملقترحه � س���يكون عبر 
شركة مس���اهمة وهذا خالف 
للوضع الراه���ن الذي اعتبره 
غير ذي جدوى، مشيرا الى ان 
املقترح حدد فترة سماح ملدة 
عام لتقوم الفضائيات املرخص 

لها بتصحيح أوضاعها.
وتوقع الدويس���ان ان تتم 
مناقشة مقترحه جنبا الى جنب 
مع التعديالت احلكومية على 
»املرئي واملسموع« ليصار الى 
التوصل الى الصيغة املثلى حول 

هذا املوضوع.

الدويسان: إنشاء »األعلى 
لإلعالم المرئي والمسموع« 

أفضل من التعديالت


