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أكدوا أنه أصبح مشروعًا تجاريًا رابحًا وابتعد عن توجيه الرسائل التنموية والتعليمية الهادفة

المشاركون في ديوانية الملتقى الوطني:
اإلعالم في مفترق طرق بعد تحوله عن رسالته الخالدة

حمد العنزي
اكد املشاركون في ندوة »خطر 
االعالم« الت���ي اقامتها ديوانية 
امللتقى الوطن���ي اول من امس 
على حتول االعالم عن رسالته 
اخلالدة الى مفترق طرق ومشروع 
جت���اري رابح بعيدا عن توجيه 
الرس���ائل التنموية والتعليمية 

والصحية الهادفة.
واوضح استاذ احملاسبة في 
جامعة الكويت د.صادق البسام ان 
وسائل االعالم تؤثر على البيئة 
العملية  السياسية وكذلك على 
الدميوقراطية، خصوصا في الدول 
احلديثة، مشددا على ان املنافسة 
الشديدة بني وسائل االعالم على 
االعالنات والرعاية اجبرت البعض 
منها على خلق قصص ترفيهية 
تدغدغ مش���اعر الن���اس ومنها 
املواضيع التي تتضمن االخطار 
واجلرائم والكوارث والفضائح 
بطريقة جتع���ل املتابعني يرون 
العالم على انه مكان اكثر خطورة 

عما هو عليه في احلقيقة.
وبني ان التركيز على هذه االمور 
الدميوقراطي  التطور  تؤثر في 
باجتاه عدم التسامح والتشدد في 
السياسية بشكل  العملية  ادارة 
عام، السيما ان بعض الوسائل 
االعالمية املتنافسة تختار وضع 
املوانع في الطريق مما يصعب 
على النظ���ام الدميوقراطي حل 
الداخلية  املش���اكل االجتماعية 
وكذل���ك الصراع���ات اخلارجية 

بشكل مناسب.
واكد ان الوس���ائل االعالمية 
متثل االرضية املناسبة لتحديد 
رؤي���ة املواطنني ف���ي القضايا 
العيون  انه���ا  االنتخابي���ة، بل 
الساهرة التي نعتمد عليها لتعرية 
وكش���ف االخطاء والفساد الذي 
يقوم ب���ه اصح���اب النفوذ في 
املجتمع، مضيفا انه من املتوقع 
ان يطلب من وسائل االعالم بناء 
ذلك على معايير مقبولة كما ان 
مجتمعنا يبن���ي افتراضه على 
ان وسائل االعالم تقوم بدورها 
الصحيح.وتابع انه من املؤسف 
حقا ان هناك شعورا متزايدا لدى 
الكثيرين بان بعض وسائل االعالم 
ال تقوم باجناز ه���ذه الوظائف 
بشكل سليم، فالكثير من النقاد 
لالعالم يرون ان هناك فئة تسيطر 
على االعالم وجتعله قوة مضادة 

للدميوقراطي���ة لتدعم الوضع 
احلالي املبني على الصراعات.

مصطلح الفاسد

من جانبها، تساءلت الناشطة 
السياسية د.فاطمة العبدلي: ملاذا 
يطلق على بعض وسائل االعالم 
مصطلح الفاس���د؟ وملاذا عندما 
فتح سقف املنافسة االعالمية قلت 
املصداقية؟ وملاذا عندما انتشرت 
مؤسسات حقوق االنسان واتفاقية 
مكافحة الفساد قلت الثقة؟ مضيفة 
ان االجابة عن هذه التس���اؤالت 
تكمن فيها االسباب واحللول الداء 

افضل للسلطة الرابعة.
واضافت د.العبدلي ان وزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
العفاس���ي ذك���ر ان  د.محم���د 
مكافحة الفس���اد ال تقتصر على 
طرف واحد، بل تتطلب تضافرا 
للجهود احلكومي���ة والنيابية 
واملجتم���ع املدن���ي، قائلة نريد 
ان نضيف ملا ذكر ان الس���لطة 
الرابعة يج���ب ان تدخل ضمن 
اجلهود املبذولة السيما ان املال 
والسياسة والتنمية ال تخلو منها 

أي مؤسسة إعالمية. 
وذك���رت أن الكوي���ت حتى 
تستكمل مس���يرتها في مكافحة 
الفس���اد فإن االتفاقية تستلزم 
التش���ريعات  صدور ع���دد من 
وإنش���اء أكثر من جهاز ملراقبة 
تطبيق االتفاقية وحمايتها منطلقة 
من دستور 1962 وبالتحديد في 
املادت���ني 36 و37 اللتني تؤكدان 
على حرية الرأي والبحث العلمي 
وحق التعبير وحرية الصحافة 

والطباعة والنشر وفقا للشروط 
واألوضاع التي يبينها القانون.

وأضافت ان البعض يرى انه 
وبعد توس����ع عالم اإلعالم زاد 
مؤشر الفساد في البالد ليسجل 
عام 2006 املرتبة 46 من مجموع 
163 دولة حول العالم واملرتبة 
اخلامسة من بني دول اخلليج 
العربية الست واملرتبة السادسة 
من بني 19 دولة عربية. وتابعت 
انه مع األسف يرى الكثيرون 
ان اإلعالم حتول من رس����الته 
اخلالدة إلى مفترق طرق على انه 
مشروع جتاري رابح، موضحة 
ان االدهى من ذلك يأتي عندما 
تدخل بعض القنوات اإلعالمية 
املقال في الصراعات  وصحف 
السياسية والتمرد املجتمعي في 
ظل التنافس الفضائي الرهيب 
الذي يهدف إلى حتقيق املكاسب 
املادي����ة واس����تكمال الوجاهة 
االجتماعية والسيطرة اإلعالمية 
لتحقيق أه����داف معينة لذلك 
تدخل الش����عوب في صراعات 
وفنت طائفية وقبلية وطبقية 
تزي����د من اخلالف السياس����ي 
اشتعاال ومن الوعي االجتماعي 
جهال ومن النم����و االقتصادي 

ترهال.
م����ن جانب����ه ق����ال الكاتب 
املال  الزمي����ل محمد  الصحافي 
توقعنا بعد صدور قانون املرئي 
واملسموع ان يهل اخلير علينا 
بحيث تك����ون لدينا قنوات في 
مصاف الدول العربية إال ان ما 
حصل هو دخول من ميلك املال 

ليستخدم سالح اإلعالم. 

وذكر ان الكثير من الوسائل 
اإلعالمية احلالي����ة ال تخاطب 
املجتم����ع اخلارجي فضال عمن 
يخاط����ب الداخل يأتي من اجل 
بناء مصالح خاصة السيما ان 
بعض املتنفذين لم يجدوا وسيلة 
لتوجيه احلكومة إال من خالل 
الوسائل اإلعالمية.ومتنى املال 
أن تكون هناك شركات إعالمية 
مبشاركة القطاع احلكومي تقدم 
خطابا إعالميا راقيا السيما ان 
ما يح����دث حاليا يقود البعض 
إلى  الوس����ائل اإلعالمية  م����ن 

البهرجة.

18 جريدة

من جهتها ذكرت الناشطة 
السياسية د.فاطمة النهام ان 
قانون املطبوعات والنشر جعل 
عدد الصحف في الكويت يصل 
إلى 18 جريدة فضال عن وجود 
الرس����ائل القصيرة التي ترد 
عن طريق الهاتف النقال مما 
جعل البعض منها تتراشق مع 
بعضها البعض نتيجة وجود 
أجندات مختلفة ليصبح هناك 
فرز وتصني����ف في املجتمع. 
وبين����ت النهام ان الوس����ائل 
اإلعالمية مطالبة بتقدمي رسائل 
تنموي����ة وتعليمية وصحية 
هادفة، موضحة ان من أسس 
قنوات اإلثارة هم بعض النواب 
الذين لديهم الهوس اإلعالمي، 
مضيفة نحن محسودون على 
الدميوقراطية واحلرية ولكن 
يجب أن تكون احلرية مسؤولة 

دون التجريح باآلخرين.

)محمد ماهر(احملاضرة في ندوة خطر اإلعالم

اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العالقة بالعمل المشترك تعقد اجتماعها الثالث يتضمن عدد القضايا واإلجراءات المتخذة حيالها مع الجهات األمنية

العطية: أمن دول التعاون »خط أحمر«
والمساس بأمن أي دولة مساس بالجميع

الحكومة تحيل أول تقرير حول االعتداء
 على المال العام إلى البرلمان قريباً

 مريم بندق
علمت »األنب����اء« ان مجلس الوزراء انتهى 
من إع����داد التقرير األول حول قضايا االعتداء 
على املال العام وس����تتم احالت����ه الى مجلس 

األمة قريبا جدا.
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان التقرير 
يتضمن احصائيات كاملة مسجال بها عدد هذه 
القضايا واإلجراءات املتخذة حيالها مع اجلهات 

األمنية وكذلك اإلجراءات املتعلقة بها.
وأضافت ان التقري����ر اعتمده املجلس في 
جلسته مساء أمس األول في اجللسة التي ترأسها 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واملقدم 
من نائب رئيس الوزراء للش����ؤون القانونية 

ووزير العدل املستشار راشد احلماد.
وأوضحت املصادر ان هذا التقرير يتضمن 
القضايا الواردة سواء من مجلس األمة أو ديوان 

احملاسبة أو اجلهات املختلفة في الدولة.
هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه االسبوعي 
مساء اول من امس في قصر بيان برئاسة سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان، في تصريح صحافي عقب 
االجتماع، ان املجلس احيط علما في مس����تهل 
اجتماعه بفحوى الرسالة التي تلقاها سمو رئيس 
مجلس الوزراء من د.احمد نظيف رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة 
والتي تأتي في اطار العالقات االخوية الطيبة 

القائمة بني البلدين الشقيقني.

الروضان ان املجلس استعرض  واضاف 
توصيات جلنة الشؤون القانونية باجتماعها 
رقم 2010/10 بشأن مشروع مرسوم باملوافقة 
على مذك���رة تفاه���م بني حكوم���ة الكويت 
وحكوم���ة جمهورية مصر العربية بش���أن 
التعاون العلمي والفني ب���ني االمانة العامة 
للمجل���س االعلى للتخطي���ط والتنمية في 
الكويت ومعهد التخطيط القومي جلمهورية 
مصر العربية ومشروع مرسوم باملوافقة على 
مذكرة تفاهم ب���ني حكومة الكويت وحكومة 
جمهورية الصني الشعبية بشأن التعاون في 
مجال انشاء البنية االساسية للطرق السريعة 
املائية ومشروع مرسوم باملوافقة  واملمرات 
على مذك���رة التفاهم في مجال املعارض بني 
اململكة االردنية  الكويت وحكوم���ة  حكومة 
الهاشمية ومشروع مرس���وم باملوافقة على 
اتفاقية تعاون في املجال السياحي بني حكومة 
الكويت وحكومة جمهورية صربيا ومشروع 
مرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة 
الكويت وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية 
بشأن انشاء جلنة مشتركة للتعاون الثنائي 
ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية بنغالديش 
الشعبية للتعاون االقتصادي والفني ومشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاقية تعاون بني حكومة 
اذربيجان في  الكويت وحكومة جمهوري���ة 
مجال املرأة والطفل وشؤون االسرة ومشروع 
مرس���وم باملوافقة على اتفاقية بني حكومة 

الكويت وحكومة جمهوري���ة مصر العربية 
بشأن املساعدة والتعاون املتبادل في الشؤون 
اجلمركية ومشروع مرسوم باالذن للسفارة 
الفرنسية والسفارة االملانية بتملك عقارات.

وقرر املجلس املوافقة على مشاريع املراسيم 
املشار اليها ورفعها لسمو نائب االمير الشيخ 

نواف األحمد.
كما اطلع املجلس على توصية اللجنة بشأن 
مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية بني حكومة 
الكويت وحكومة مملكة سوازيالند للتشجيع 
واحلماية املتبادلة لالستثمارات وقرر املجلس 
املوافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب 

االمير متهيدا الحالته ملجلس االمة.
كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد رئيس جلنة 
متابعة قضايا املال العام املجلس على تقرير 
بش����أن متابعة ومراجعة التقارير الواردة من 
اجلهات احلكومية املختلفة حول قضايا االموال 
العامة للدولة واالجراءات املتخذة بشأنها وذلك 

متهيدا الحالة التقرير الى مجلس االمة.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس االمة واطلع 
بهذا الصدد على املوضوعات املدرجة على جدول 

اعمال جلسة مجلس االمة.
كما بحث املجلس الش����ؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الساحة السياسية على الصعيدين العربي 

والدولي.

 رندى مرعي
أكد األمني العام لدول مجلس 
التعاون اخلليج����ي عبدالرحمن 
العطية ان امن دول مجلس التعاون 
خط احمر وأن املساس بأي دولة 
هو مساس باجلميع، مشددا على 
أن االجتماع الثالث للجنة الوزارية 
املكلفة مبتابع����ة تنفيذ القرارات 
ذات العالقة بالعمل املش����ترك لم 
التجسسية  الى الشبكة  تتطرق 
في الكويت، وأشار العطية إلى أن 
هذا األمر يوجب وجود التنسيق 

األمني بني الدول.
كالم العطية جاء عقب االجتماع 
املكلفة  الوزارية  الثالث للجن����ة 
الق����رارات ذات  مبتابع����ة تنفيذ 
العالقة بالعمل املش����ترك، حيث 
وصف االجتم����اع بالثري حيث 
خ����رج املجتمعون بقرارات مهمة 
جدا لصالح مسيرة العمل اخلليجي 
املشترك، من حيث تطوير وتفعيل 
املسيرة وكذلك ازالة كل املعوقات 
التي تعترضها سواء على خلفية 
القرار الصادر في قمة مسقط من 
حيث ان يتم االنتهاء من القرارات 
التشريعية والقانونية في الدول 
االعضاء في غضون عام من صدور 
اي قرار من قرارات القمة بالتالي 
أن يص����ار إلى ص����دور االدوات 
التشريعية في الدول في عام كي 
يتم تنفيذ هذه القرارات وهذا يسهم 
اسهاما كبيرا فيما يتعلق بالتنفيذ 
النه من املهم وبعد مرور 30 عاما 
على دول مجلس التعاون اال تبقى 
بعض القرارات حبيسة االدراج في 
اطار البطء الذي يعتري املسيرة 
من حني الى آخر وهذا ما يقال بكل 

شفافية في الشارع اخلليجي.

رفع التوصيات

القرارات  ان  العطية  وتابع 
الصادرة عن االجتماع سترفع الى 
اللقاء التشاوري املقرر عقده في 
الرياض في 11 اجلاري بأن تقوم 
اللجان الوزارية بكل ما يخصها 
لالس���راع في عملي���ة االنتهاء 
التش���ريعية  األداة  من اصدار 
بالتنسيق مع مجالس الوزارات 
في كل دولة ك���ي يتم التنفيذ 

السليم والعاجل.

العطي���ة ان هناك  واضاف 
خطوات كبيرة وجادة متثلت 
في القرارات التي صدرت ايضا 
في قمة الدوحة ديسمبر 2007 
على ضوء مقترح خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عب���داهلل بن 
عبدالعزيز بشأن تسريع االداء 
وتذليل كل العقبات التي تواجه 
املسيرة وهذا ما مت بحثه بإسهاب 

في االجتماع.
وقال العطية ان هذه العقبات 
قد يكون لها عالقة بالتشريعات 
واحيان���ا مبس���ائل تنظيمية 
واخرى بتوقيتات زمنية، ولكن 
القرار صريح واملبادرات  اآلن 
التي خرجت من الكويت ومبادرة 
قطر واملقترح الصادر عن خادم 
احلرمني الشريفني كلها تسهم 
ف���ي عملية االس���راع وتذليل 

املعوقات.
وأكد أن���ه منذ 8 س���نوات 
تقلصت القائمة السلبية لعدم 
تنفيذ القرارات وأصبحت اآلن 
املجاالت التعليمية واالجتماعية 
والبيئية واالمنية وغيرها من 
نواحي العمل املش���ترك تسير 
القرارات التش���ريعية بش���كل 
انه اليزال هناك  س���ليم، غير 
بعض املعوق���ات في اجلوانب 

االقتصادي���ة ويتم العمل على 
تذليله���ا الس���يما فيما يتعلق 
بجزئي���ة محددة ف���ي االحتاد 

اجلمركي.

الشبكة التجسسية

بدوره، رفض وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس االمة ووزير 
اخلارجي����ة باالناب����ة روضان 
الروضان التطرق الى الشبكة 
التجسس����ية، مش����يرا الى ان 
الوزي����ر د.محم����د  تصري����ح 
البصي����ري بخص����وص هذا 
الشأن كان واضحا والتحقيقات 

مستمرة.
واك����د ان ه����ذا االجتم����اع 
القرارات  هو لدراس����ة بعض 
واملشروعات اخلليجية ومتابعة 
الت����ي كلفت االمانة  القرارات 
العامة ل����دول مجلس التعاون 
للتنس����يق مع االخ����وان في 
دول مجل����س التعاون متابعة 

القرارات.
الق����رارات  وعل����ى صعيد 
التي لم تنفذ كما في الكويت، 
الروضان ان هناك بعض  قال 
التشريعات والقرارات التي البد 
ان تتخ����ذ يجب ان يتم حتديد 
موعد عام لعرضها على مجلس 

االمة العتمادها كقانون.
وفي افتتاح االجتماع، شدد 
الروض���ان على اهمية  الوزير 
تذليل جميع الصعوبات والعوائق 
التي تعترض وحتول دون تنفيذ 
الق���رارات ذات العالقة بالعمل 
الى ضرورة  املش���ترك اضافة 
تنسيق اجلهود مبا يكفل حتقيق 

وتنفيذ تلك القرارات.
واش���ار الى ان هذا االجتماع 
يأتي تنفيذا لقرار املجلس االعلى 
في دورت���ه الثالثني التي عقدت 
في الكويت في ديسمبر املاضي 
الذي تضمن حث الدول االعضاء 
على استكمال ما تبقى من قرارات 
العمل املش���ترك، وكذلك تنفيذا 
الثاني للجنة  لقرار االجتم���اع 
الوزارية والذي عقد في الدوحة 
في نوفمبر املاضي والذي نص 
عل���ى ان تعقد اللجنة اجتماعها 
الثالث في الكويت الشهر اجلاري 
قبل انعقاد اللقاء التشاوري الثاني 

عشر في السعودية.
واشاد باجلهود التي مت اتخاذها 
منذ اجتماع اللجنة الوزارية االول 
من قبل اجلهات املعنية بترجمة 
الس���امية والتوجيهات  الرؤى 
النيرة الصحاب اجلاللة والسمو 

قادة دول مجلس التعاون.

روضان الروضان وعبدالرحمن العطية خالل أعمال اللجنة الوزارية
سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة املجلس أول من أمس


