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الخرافي: حريص على العدالة بين الصحافيين البرلمانيين وال أقبل التهديد

»الصحافيين« تطالب بتسهيل مهام اإلعالميين لتغطية أخبار مجلس األمة

في استجابة مشكورة ملطالبة الصحافيني البرملانيني، أعلن 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي عن اعادة بث اجللسات في 
غرفة الصحافيني، مش���ترطا لبقائها تعاون الصحافيني وعدم 
السماح باستغالل الشاش���ة في أمور غير قانونية، مؤكدا في 
الوقت ذاته رفضه اسلوب التهديد، مجددا ثقته في األمانة العامة 

وادارة االعالم في مجلس االمة.
وقال الرئيس اخلرافي في تصريح رد به على اسئلة الصحافيني: 
»أنا حريص عل���ى العدالة مع جمي���ع الصحافيني البرملانيني 
وأعتقد انكم عرفتموني جيدا، فأنا ال أقبل التهديد واألس���اليب 
غير احلضارية، وال تؤثر مثل هذه األساليب علي، وسأستمر 
في التعامل معكم جميعا بنفس الروح األبوية التي اعتدمت عليها 

طوال الفترة املاضية«.
وأضاف: نحن بشر وإذا حصل اي خطأ فباإلمكان معاجلته، 
ولكن ثقوا باهلل ان التهديد والوعيد س���الح الضعيف الذي ال 
ميلك حجة لرأيه، وال ميش���ي عندي هذا األسلوب، بل سيكون 

رد الفعل عليه سلبيا.
وأك���د اخلرافي ثقته الكبيرة في األمانة العامة ملجلس األمة 
واألخوات واالخوة العاملني في ادارة االعالم والذين يحرصون 
على مساعدة الصحافيني البرملانيني وتسهيل كل ما من شأنه 
مس���اعدتهم على اداء مهام عملهم وفقا للوائح والنظم املعمول 

بها.
وأوضح ان���ه والعاملني في األمانة العام���ة لن ينفع معهم 
التهديد، وقال: ال يعني ذلك اننا س���نعاند »ونركب راسنا«، بل 

نريد التأكيد بعدم جدوى هذا األسلوب.
وشدد الرئيس اخلرافي على ضرورة احلفاظ على املؤسسة 
الشعبية )مجلس األمة(، مؤكدا ان هذه مسؤولية مشتركة والبد 
ان يكون لوس���ائل االعالم دور في احلفاظ على عالقة املجتمع 

بهذه املؤسسة الشعبية.

وردا على مطالبة الصحافيني البرملانيني بإعادة شاشة التلفاز 
الى غرفة الصحافيني والسماح ببث اجللسات فقد استجاب الرئيس 
اخلرافي لهذه الدعوة وقال: »إذا حصل أي سوء استعمال لهذا 
التلفاز كما حصل في جلسة استجواب وزير اإلعالم فسأوقف 
البث نهائيا هذه املرة ولن أعيده« مؤكدا انه كان على الصحافيني 
االضطالع بدور مسؤول جتاه من قام ببث اجللسة عبر هاتفه 
النقال والتدخل للتنبيه الى ذلك، خصوصا ان املسؤولية هنا 
مشتركة، وإذا لم تقبلوا مبحاسبة بعضكم البعض فهذه ليست 

مسؤوليتنا.
وأعرب اخلرافي عن أمله في العمل وفقا لروح العمل اجلماعي، 
وق���ال: »نتمنى أال تطغى الفردية وال ميكن ان يس���تمر العمل 
بالوتيرة السابقة السيما بعد زيادة عدد الصحافيني والتي تتطلب 
مسؤولية مشتركة بيننا وبينكم، فكما نتحمل املسؤولية فإن 

على االخوات واالخوة الصحافيني حتمل هذه املسؤولية.
وردا على مطالبة الصحافيني البرملانيني بعدم حتميل الغالبية 
مسؤولية أخطاء قد يقوم بها األقلية، والتأكيد على ان الصحافيني 
البرملانيني املعتمدين لدى األمانة العامة لم يصدروا أي بيانات 
تهديد، قال اخلراف���ي: انا تربطني عالقة جيدة مع الصحافيني 
مبن فيهم األخ فيصل القناعي والذي تربطني به عالقة قدمية، 
وكان ل���ي حوار معه على هامش املؤمت���ر البرملاني الذي عقد 
في القاهرة اخيرا، وبالتال���ي انا أقدر الظروف التي متت فيها 

كتابة البيان.
وح���ول مطالبة الصحافيني بعدم معاقبة الغالبية بس���بب 
أخطاء األقلية ذكر اخلرافي انه بالنسبة لشاشة التلفاز لو أخطأ 
صحافي واحد فقط فسأرفع الشاشة ولن تعود، خصوصا اذا لم 
يتم إيقافه من قبل زمالئه الصحافيني، أما في مواضيع اخرى 
فإننا سنتعامل بجدية مع أي شكوى بحق أي مخطئ وسنتخذ 

اإلجراء املناسب.

أعرب أمني السر العام جلمعية الصحافيني فيصل القناعي 
عن أسفه ألسلوب تعامل ادارة االعالم مبجلس االمة املتشدد 
مع عدد من الصحافيني الكويتيني الذين يقومون بتغطية 
أخبار مجلس االمة والذين تقدموا بشكوى للجمعية وأصدروا 
بيانا حول ما يتعرضون له من مضايقات واجراءات تعسفية 
تعرق���ل عملهم وتؤثر على أداء واجبهم املهني، خصوصا 
انهم كويتيون وأعضاء في جمعية الصحافيني الكويتية 
من حقهم احلصول على افضل التسهيالت من ادارة االعالم 
واالمان���ة العامة ملجلس االمة ولي���س العكس كما حدث 

ويحدث منذ فترة.
وأكد امني س���ر جمعية الصحافيني ان هذه املضايقات 
واالجراءات التعس���فية ال تعكس توجهات رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي املعروف عنه تشجيعه ودعمه الدائم 

واملستمر للصحافيني الكويتيني في كل املجاالت.

ومتنى فيصل القناعي من رئيس مجلس االمة التدخل 
إلنص���اف الصحافيني الكويتيني والوقوف معهم وإصدار 
تعليماته بتذليل الصعاب أمامهم والتعاون معهم وتسهيل 
أمورهم وتقدير الدور الذي يقومون به. وقال القناعي ان 
ثقتنا كبيرة بالرئيس اخلرافي في هذا املجال كما تعودنا 

منه دائما.
وأبدى أمني الس���ر دهش���ته من البيان الذي أصدره ما 
يسمى بلجنة احملررين البرملانية بالتبرؤ من بيان زمالء 
لهم تعرضوا ملضايقات من حرس املجلس وادارة االعالم 
ووقفوا ضدهم بدال من أن يس���اندونهم مما يؤكد ان هذه 
اللجنة ال متثل احملررين البرملانيني بصورة حقيقية، بل 
هي مجرد جلنة ش���كلية تتبع االمني العام ملجلس االمة، 
والدليل هو ان البيان الذي أصدروه مت توزيعه على الصحف 
من فاكس مجلس االمة وفي يوم السبت وهو يوم عطلة 

رسمية، ومن املؤسف ان يقبل صحافيون ميثلون صحفا 
مستقلة على أنفسهم القيام بهذا الدور الذي يسيء للصحافة 

احلرة ويشوه صورة الصحافي املستقل.
وقال القناع���ي ان جلنة احملررين البرملانية احلقيقية 
هي اللجنة املنبثقة من جمعية الصحافيني الكويتية والتي 
يرأسها عضو مجلس ادارة اجلمعية االخ دهيران أبا اخليل 
ويع���رف أمني عام مجلس االمة االخ ع���الم الكندري هذه 
املعلومة جيدا، وال تعترف جمعية الصحافيني بأي جلنة 

يتم تشكيلها خارج هذا االطار.
واكدت جمعية الصحافيني احقية أي صحافي كويتي 
عضو في جمعي���ة الصحافيني في دخ���ول مجلس االمة 
واحلصول على التسهيالت الالزمة لتأدية واجبه الصحافي 
مادام ملتزم���ا بنظام املجلس والتعليم���ات الصادرة من 
املسؤولني فيه وفي حدود العمل الصحافي واالعالمي الذي 

على اجلميع واجب احترامه وتقديره.
ونطالب هنا مبنح االولوية للصحافيني ممن يحملون 
عضوية جمعية الصحافيني الكويتية في دخول مجلس االمة 
وتغطية اخباره لضمان الوصول ألقصى درجات التنظيم 
واحلفاظ على هيبة مجلس االمة كما هو احلال مع مجالس 
االمة والبرملانات ف���ي جميع الدول العربية التي ال متنح 
هوي���ات الدخول اال للصحافيني املواطنني أو من يحملون 

بطاقات جمعيات ونقابات الصحافيني في هذه الدول.
وأكد أمني س���ر جمعية الصحافيني في ختام تصريحه 
مرة أخرى ثقته الكبيرة ف���ي تدخل رئيس مجلس االمة 
السيد جاس���م اخلرافي لوضع حد حاسم ونهائي ملعاناة 
الصحافيني الكويتيني الذي���ن يواجهون عقبات وعوائق 
متنعهم من تأدية عملهم الصحافي وخدمة بلدهم كمواطنني 

أوال وأخيرا.

أصدر تعليماته لألمانة العامة بإعادة بث الجلسات في الغرفة المخصصة لهم مشترطاً لبقائها تعاونهم وعدم استغالل الشاشة في أمور غير قانونية

فيصل القناعي

العنجري: »المالية« أقرت قانون الخصخصة باإلجماع

عسكر: »الداخلية والدفاع« تتجه
 لتعديل قانون التأمين على السيارات

ناقشت حادث وصلة الدوحة مع ممثلي »الداخلية« و»الصحة« ونادي السيارات

عقدت اللجنة املالية اجتماعا امس بحضور ممثلني 
عن الهيئة العامة لالس����تثمار وع����ن الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية ووزارت����ي التجارة واملالية 

الستكمال مناقشة قانون اخلصخصة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري 
انه مت االنتهاء من مش����روع القانون باملوافقة عليه 
بإجماع أعضاء اللجنة كاشفا عن عقد جلسة خاصة 
في القريب العاجل ملناقشته واقراره الفتا الى ان هذا 
القانون حي����وي وجوهري ويعتبر العمود الفقري 
خلطة التنمية التي تقدمت بها احلكومة وسوف يعيد 
حتى الهيكلة العامة للدولة ويفتح افاقا جديدة في 

كل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية.
وأضاف العنجري ان القانون يتكون من 26 مادة 
ويتمخض عنه إنشاء املجلس األعلى للتخصيص 

وسيكون برئاسة س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
باإلضافة الى ثالثة وزراء وثالثة اشخاص متفرقني ذوي كفاءة اقتصادية 
ومالي����ة. وزاد ان اللجنة راعت في الفص����ل الرابع من القانون حماية 
العاملني الكويتيني وحماي����ة حقوقهم الوظيفية والعمالية وحمايتهم 
من اي ش����يء يهدد مصادر دخلهم مؤكدا ان اقرار القانون يعد اجنازا 

تاريخيا اذ إنه كان حبيس ادراج اللجنة املالية منذ سنوات.
وتقدم العنجري بالشكر اجلزيل ألعضاء اللجنة احلاليني والسابقني 
وخاصة النواب السابقني احمد باقر وعبدالوهاب الهارون وعبدالواحد 
العوضي وغيرهم وكذلك ممثلو الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

وأوضح العنجري انه س����يجمع تواقيع النواب 
لعقد جلس����ة خاصة إلقرار القان����ون لكي تنطلق 
عملية التنمية في البالد، مبينا ان اللجنة وضعت 
تشريعات ونصوصا واضحة فيما يتعلق بالفصل 
الرابع اخلاص بحماية العاملني الكويتيني بحيث ال 
تقل نس����بة الكويتيني في حال حتول الشركة الى 
خاصة عن النس����بة الس����ابقة فضال عن ان يتمتع 
املوظف الكويتي بجميع املزايا التي كان يتمتع بها 
في القطاع العام من رواتب وعالوات وامتيازات على 

فترة 5 سنوات.
وأعطت اللجنة ميزة اخرى وهي منح 3 سنوات 
إضافية للتأمينات االجتماعية وإذا كان هناك بعض 
الفوائض في األيدي العاملة التي تتحول الى القطاع 
اخلاص يك����ون هناك تأهيل وتدريب وهذا ش����رط 
عليهم. وق����ال العنجري ان القانون مت����وازن وراعى حقوق العاملني 
واعطى للمجلس األعلى للتخصي����ص الكثير من املرونة لكي ينطلق 
لتخصيص القطاعات احلكومية ألنه آن األوان ان ترفع الدولة هيمنتها 

على االقتصاد.
واكد ان هذا القانون سيفتح قنوات لالستثمار في القطاع اخلاص 
ويشجع على منو االستثمارات داخل الكويت ويفتح املجال امام فرص 
العمل، مش����يرا الى انه كان هناك نوع من العصر الفكري بني األطراف 
للتوصل الى صيغة توافقية خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملني اذ ان 
جميع األعض����اء كانوا حريصني على أال يبخس حق املواطن الكويتي 

حال حتويل اجلهة أو املؤسسة إلى القطاع اخلاص.

افاد النائب عس���كر العنزي بأن جلن���ة »الداخلية والدفاع« 
البرملانية ناقشت اليوم حادثة وصلة الدوحة املكلفة بالتحقيق 
في موضوعها بحضور فريقي وزارتي الداخلية والصحة للوقوف 

على حقيقة احلادث.
وقال عسكر في تصريح للصحافيني عقب االجتماع ان وزارة 
»الداخلية« قدمت عرضا وثائقيا للحادث منذ حلظاته األولى حتى 
وصول االس���عافات األولية من الفريق الطبي، آسفا ان احلادث 
أودى بحي���اة عدد من األبرياء، فضال عن خمس���ة مت نقلهم الى 

العناية الفائقة.
واض���اف: حاولنا خالل االجتماع مع االط���راف الثالثة ذات 
االختصاص واملمثلة بوزارتي الداخلية والصحة ونادي »السيارات«، 
بلورة صورة واضحة حلماية ابنائنا في املستقبل من احلوداث 
املرورية، مبينا ان اللجنة راهنا بصدد صياغة س���ؤال برملاني 
الى وزير الداخلية بهذا الشأن، السيما بإيجاد آلية جذب الشباب 

الكويتي لاللتحاق بالسلك العسكري في »الداخلية«.
وذكر عس���كر انه ومبباركة اللجنة، يعم���د حاليا الى تقدمي 
اقتراح بقانون يرمي الى تعديل قانون التأمني على الس���يارات، 
مالحظا ان القانون احلالي يعطي للشركات الفرصة إلطالة فترة 
تعويض املتضررين من احلوادث وهو األمر الذي يأتي عكس ما 
ه���و معمول به في دول اخلليج التي تعتمد على انهاء تداعيات 
احلوادث املرورية في مراكز الشرطة بعيدا عن مراجعة احملاكم 

اآللية التي مازلنا نعتمدها في الكويت.

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه للمحررين البرملانيني في مجلس األمة أمس 

عبدالرحمن العنجري


