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الشيخ فهد سالم العلي خالل حضوره الندوة

فيصل الدويسان خالل حديثه في الندوة 

الدويسان: ما تبثه بعض الفضائيات الخاصة
كارثة حقيقية وتفتيت لفئات المجتمع

الس����نوي وربع الس����نوي وهذا 
يختلف عن الرقابة املالية املتعارف 
عليها، مستفسرا من النائب فيصل 
الدويسان عما تطرق اليه من أن 
القنوات اخلاصة تبث الفنت، وأما 
بالنسبة للصحافة فقد مت استدعاء 
رؤساء حترير الصحف ومخاطبتهم 
بشأن احلرص على عدم شق صف 
الوحدة الوطني����ة، إضافة إلى ان 
الهيئة تشرف على العمل اإلعالمي 

بشكل كامل.
ولفت العلي الى ان املادة 8 من 
قان����ون 2007 ال ُتخضع الصحف 
ألي رقابة وتستطيع عمل تقارير 
واستبيان وريبورتاجات، الفتا الى 
ان هناك تفاوتا كبيرا بني الصحافة 
املرئي واملسموع ويجب  وقانون 
تطبيق العدل واملس����اواة بحيث 
يس����تطيع من يش����عر بأن كاتبا 
صحافيا قد مس����ه بسوء اللجوء 
الى القانون الن اغلب من ميلكون 
القنوات ويجب  اجلرائد ميلكون 
االنتباه له����ذه النقطة قانونا الن 
كتابة موضوع بجريدة تكون جنحة 
وعند قراءته من خالل شاشة قناة 
فضائية تصب����ح جناية، متمنيا 
التعام����ل مع اجلميع بسواس����ية 
ومبسطرة واحدة وان يكون القانون 
اجلديد منصفا وع����ادال للجميع 

وتطبيقه على اجلميع.
وقال العلي انه في أواخر شهر 
فبراير املاض����ي نوقش موضوع 
ما تناولته الساحة الكويتية من 
مظاهر للفنت في القنوات والصحف 
وأيضا الطرق األخرى فماذا اتخذمت 
جتاه ذلك من إجراءات تنفيذية في 
القانون اجلديد حيث ان أس����اس 
العمل يج����ب ان يكون من خالل 

الكفاءات وعدم االنتقاء؟
وبني الش����يخ فهد سالم العلي 
ان القانون خفض شروط رأسمال 
إلى  الصحف املطبوع����ة ورفعها 
نصف مليون بالنس����بة للقنوات 
ف����ي حني انه يرى في الوقت ذاته 
ان االثنتني تقدمان خدمة إعالمية 

ومن هنا يكمن التفاوت.

عادل الشنان 
أكد النائب فيصل الدويس����ان 
ان كثيرا من السياسيني يجهلون 
دور اإلعالم إال في وقت االنتخابات 
ويتناس����ون أن هناك دورا كبيرا 
يقع على عاتق اإلعالم، الفتا الى 
ان هذا الدور يتمثل في تصحيح 
القضايا  أفكار املجتمع وخدم����ة 
املجتمعية وتوضيح الصورة في 

توحيد أطياف املجتمع.
اللقاء  ف����ي  الدويس����ان  وقال 
التشاوري الثالث الحتاد القنوات 
العربية اخلاصة ملناقشة قانون 
املرئي واملسموع 2007 والتعديل 
املقترح وميثاق الشرف اإلعالمي 
الكويتي والذي عقد مس����اء أمس 
األول في صالة الشيخ سالم العلي 
في منطقة قرطبة، ان االستجوابات 
املتكررة واملتتالية لوزراء اإلعالم 
تدل على أهمية هذا املرفق وأهمية 
تنظيمه، وجتارب الدول في مجال 
اإلعالم غير الرسمي شهدت قيام 
مجلس أعل����ى لتنظيمه وإعطائه 
ال����دور خلدم����ة املجتم����ع فلماذا 
أليس  الترخيص؟  الدولة  تعطي 
لتقوية أهداف الدولة وانس����جاما 

مع مسارها؟
وبني الدويس����ان ان ما يحدث 
بالكويت من خالل اإلعالم اخلاص 
كارثة حقيقية باالنشغال باملصالح 
الشخصية، ناهيك عن ان الدولة 
تريد انسجام املواطنني بعضهم مع 
بعض والقنوات اخلاصة تضرب 
إلى  بعض فئات املجتم����ع، الفتا 
الدولة في تنظيم اإلعالم  تراخي 
اخلاص، خصوصا ان قانون املرئي 
واملس����موع ولد خديجا حيث لم 
يكتم����ل منوه بع����د، موضحا ان 
بعض وسائل اإلعالم باتت تهدم 

في املجتمع وال تبني.
وكش����ف الدويس����ان انه عمل 
باجتهاد شخصي لصياغة قانون 
يهدم أركان القانون السابق ويبني 
قانونا جديدا من خالل هيئة مشكلة 
من أفراد لهم باع طويل في املجال 
اإلعالمي ليعملوا على تقدمي خطة 

املراقب املالي وأنه ال يجوز للقنوات 
ان تتاجر بأي ش����يء إال اخلدمات 

اإلعالمية.
بدوره تساءل رئيس مجلس 
العربية  القن����وات  إدارة احت����اد 
العلي  اخلاصة الشيخ فهد سالم 
عن تدخل اجله����از احلكومي في 
الشركات اخلاصة من خالل التقرير 

الفرنسية ليخرج مبظهر متحضر 
لفرنسا، مبينا انه ستجتمع اللجنة 
مع أركان وزارة اإلعالم بشأن وضع 
القانون في هيكلة جديدة وإبعاد 
الوزارة عن القنوات والتعامل معها 
من خالل هيئة خاصة، السيما ان 
اجلودة ال تتحقق إال من خالل رأس 
املال الكبير وذلك يتحقق من خالل 

عمل اإلعالم اخل����اص، باإلضافة 
إلى مزايا خاصة للقنوات التي مت 
ترخيصها من قبل وزارة اإلعالم 

بحق التواجد مبجلس األمة.
وذكر الدويس����ان ان التجربة 
الفرنس����ية تنص على ان بإمكان 
أي شخص إنش����اء محطة ولكن 
ش����ريطة تدعيم الثقافة باألخبار 

الخرافي استقبل رئيس وأعضاءالسالم: نتمنى أن يكون قانون المرئي والمسموع الجديد عادالً ومنصفاً
جمعية تقييم األداء البرلماني

المويزري: قانون يعاقب رفع أسعار السلع

مجلس األمة أقام ورشة عمل
»الثقافة الدستورية« لإلعالميين البرلمانيين

أكد النائب ش����عيب املويزري انه سيبذل اجلهد 
لتشريع قانون يعاقب بشدة التجار اجلشعني الذين 
يحاولون اس����تغالل حاجة املستهلكني برفع أسعار 
السلع االساسية التجارية والغذائية. وقال املويزري 
في تصريح صحافي: ان حتديد ساعتني في جلسة 
يوم 11 مايو املقبل يأتي كخطوة أولى من التحركات 
النيابية ملواجهة غالء االسعار الذي اصبح فاحشا 

وغير مبرر، وملواجهة طمع بعض التجار الذي صار 
جشعا يجب ان يقف عند حده. وطالب وزارة التجارة 
والصناعة بالقيام بدورها بتفعيل دور إدارة حماية 
املستهلك وفرض الرقابة على االسواق ووقف االرتفاع 
اجلنوني غير املبرر في اس����عار السلع االساسية، 
محمال وزارة التجارة املس����ؤولية ع����ن هذا الغالء 

الفاحش لتقاعسها عن أداء دورها.

اختتمت أمس في مجلس االمة ورشة عمل الثقافة 
الدستورية لالعالميني البرملانيني التي أقامتها ادارة 
التدريب باالمانة العامة في مجلس األمة بالتنسيق مع 
ادارة االعالم وحاضر فيها أستاذ القانون الدستوري 
بجامع����ة الكويت د.محمد الفيل����ي. وتناولت ورقة 
العمل التي عق����دت يومي االحد والثالثاء محاضرة 
حول دستور الكويت ومحاضرة أخرى حول الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة ش����اركها فيه����ا االعالميون 
البرملانيون املعتم����دون لدى االمانة العامة ملجلس 
االمة. وفي نهاية عمل الورشة، قام االمني العام باالنابة 
أنور العبيدان واالمني العام املساعد لشؤون التطوير 
االداري والتدريب عبدالعزيز الساعي ومدير ادارة 
التدريب مهدي املطيرات ومدير ادارة االعالم مظفر 

عبداهلل راشد بتوزيع الشهادات على املشاركني.

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
امس رئيس مجلس ادارة اجلمعية الكويتية ملتابعة 
وتقيي����م األداء البرملاني ناصر الش����ليمي واعضاء 
اجلمعية مطلق العبيسان وبدر الدويلة وفايز النشوان 

ود.فوزي اخلواري.
واثنى اخلرافي على الدور التوعوي الذي تقوم به 
اجلمعية، مشيرا الى حاجتنا جميعا الحترام الرأي 

والرأي اآلخر ونشر هذه الثقافة فيما بيننا.

الرئيس جاسم اخلرافي خالل استقباله رئيس وأعضاء جمعية تقييم األداء البرملاني

الرومي يدعو الشركات الكورية
لالستفادة من الفرص االستثمارية في البالد  

الزلزلة: نحترم ونقّدر المواقف
العربية األصيلة للشعب السوري

وناج����ي العبدالهادي اضافة الى 
رئيس قس����م الش����ؤون الدولية 
العامة للمجلس شهاب  باألمانة 
العنزي ورئيس قس����م الشؤون 
العربية باألمانة مشعل العنزي.

من جانبه أك���د عضو الوفد 
النائب الصرعاوي حاجة البلدين 
الى تكثيف العالقات البرملانية مبا 
الرؤى  يصب في صالح توحيد 
واجلهود وااله���داف في احملافل 
الدولية اضافة الى تنسيق املواقف 

في مختلف القضايا.
وفي سياق متصل أعرب عضو 
الوفد النائب العنجري عن األمل 
في ان تستفيد الكويت من التجربة 
الكورية في مجال التعليم داعيا 
الى تعاون ثقافي كويتي - كوري 

على مستوى عال.

في مداولته االولى.
وذكر ان الكويت تزخر مبجاالت 
عمل كثي���رة في القطاع النفطي 
التحتي���ة والصناعات  والبنية 
البترولي���ة وفى مجالي التعليم 

والصحة.
واش���ار الى قول النائب جني 
ان ب���الده تقدر ح���رص القيادة 
الكويتية عل���ى تنمية العالقات 
مع ال���دول الصديقة ودعمها كل 
ما من ش���أنه الدفع بهذا االجتاه 
ومتنياته مبزيد من التعاون في 
الثقافي���ة والصناعية  املجاالت 

واالقتصادية والتجارية.
ويضم وفد مجموعة الصداقة 
املراف����ق كال من النواب حس����ني 
احلريت����ي وصالح امل����ال وعادل 
الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري 

متنياته بأن تكثف الش����ركات 
الكورية الس����يما املتخصصة 
منها أعمالها خصوصا بعد اقرار 
التنمية وقانون تنظيم  خطة 
برام����ج وعمليات التخصيص 

دعا وف���د مجموعة الصداقة 
الكويتية - الكورية الذي يزور 
كوريا حاليا الشركات الكورية الى 
االستفادة من الفرص االستثمارية 
التي تزخر بها الكويت واملساهمة 
في املشاريع املختلفة السيما في 
القطاع النفطي والبنية التحتية 
والصناعات البترولية ومجاالت 

التعليم والصحة.
وقال نائب رئيس مجلس األمة 
رئيس الوفد عبداهلل الرومي في 
اتصال هاتفي أجرته معه »كونا« 
عقب لقائ����ه والوفد املرافق له 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
والتج����ارة والوحدة بالبرملان 
الكوري النائب باك جني ان هناك 
العديد من الش����ركات الكورية 
العاملة في الكويت معربا عن 

دمشق � كونا: قال رئيس وفد 
جلنة الصداقة البرملانية الكويتية 
� السورية النائب د.يوسف الزلزلة 
ان الهدف من زيارة س����ورية هو 
الرائعة بني  التأكيد على العالقة 
الشعبني والبلدين الشقيقني مشيرا 
الى انها عالقات اكد عليها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
في الكثير من اللقاءات الرسمية.
ف����ي تصريح الزلزلة   واك����د 
ل� »كونا« ان »سورية من الدول 
التي لدينا معها وشائج من احملبة 
واالخ����وة وبلد ش����قيق نحترمه 
ونحترم مواقفه العربية«، مشيرا 
الى ان سورية اكدت في اكثر من 
موقع املواقف العربية االصيلة التي 
تنطلق منها السيما موقف الرئيس 
السوري جتاه القضايا العربية. 
واضاف »موقف س����ورية من كل 
ما تقوم ب����ه االيادي الصهيونية 
اخلبيث����ة التي تري����د ان تعرقل 
العربية  الدول  العيش في  صفو 
من خالل ما تفعله في فلس����طني 
من اعتداءات مس����تمرة يؤكد ان 
الشعب السوري وعلى رأسه فخامة 
الرئيس االس����د لديه من املواقف 

للقاءات البرملانية العربية � العربية 
ألن هناك الكثير من القضايا التي 
يجب البحث فيها وفى مقدمتها ما 

يجري لشعبنا في فلسطني.
من جانب����ه، أكد نائب رئيس 
جلنة الصداقة البرملانية الكويتية � 
األردنية د.محمد احلويلة ان زيارة 
وف����د اللجنة ل����أردن املكون من 
د.يوسف الزلزلة رئيسا واألعضاء 
خالد العدوة وسالم النمالن وفالح 
الصواغ ومب����ارك الوعالن كانت 
مثمرة وإيجابية، حيث التقى الوفد 
ال����وزراء األردني ووزير  رئيس 
اخلارجية، ومت التأكيد خالل اللقاء 
على تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل دعمها، اضافة الى 
املصالح الكويتية باألردن، خاصة 
االستثمارات الكويتية التي تعتبر 
ناجحة بكل املقاييس، كما تطرق 
لأوضاع بالع����راق، حيث أكدنا 
أهمية اس����تقرار وسيادة العراق 
التدخل في ش����ؤونه  ورفضن����ا 
الداخلية من كل األطراف اإلقليمية 
وان استقرار األوضاع في العراق 
سيكون له انعكاس إيجابي على 

الوضع األمني للدول املجاورة.

عزيز الديحاني س����نلتقي اليوم 
برئيس مجلس الشعب السوري 
د.محمود االبرش ورئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية باملجلس وجلنة 
الصداق����ة الس����ورية � الكويتية 
ال����ى لقائن����ا برئيس  باالضافة 
مجلس الوزراء السوري م.محمد 
ناجي عطري. من جهته قال عضو 
مجلس الشعب السوري ورئيس 
اللجنة االخوية السورية � الكويتية 
ابراهيم عل����ي في تصريح  علي 
ل� »كونا«: »نتطلع بش����كل دائم 

املش����رفة التي نفتخر بها ونعتز 
نحن ككويتيني عندما نراها«.

واوضح ان زيارته الى سورية 
الس����ورية  املواقف  تأكيد عل����ى 
 � الس����ورية  وتأصي����ل للعالقة 
الكويتية وان شاء اهلل كما كانت 
ومازالت وستستمر هذه العالقة 
املتميزة باحملبة واملودة وعالقة 
االش����قاء املخلص����ني ببعضه����م 
البع����ض«. وحول برنامج زيارة 
الوف����د ق����ال انه بالتنس����يق مع 
الس����فير الكويتي لدى س����ورية 

عبداهلل الرومي

د. يوسف الزلزلة خالل حديثه للزميل عماد العسكر


