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الى جهودهم في الوزارة.
املناسبات  مادة 3: يجوز في 
الديني����ة او القومية او الوطنية 
االستعانة املؤقتة بغير الكويتيني 
ألداء املهام املذك����ورة في الفقرة 
األولى من املادة الثانية شريطة ان 
يكونوا مرشحني من اجلهات ذات 
الصلة في الدول التي يتمتعون 
بجنسيتها وملدة محددة ال تتجاوز 

30 يوما مبوافقة الوزير.
مادة 4: يجوز االستعانة بغير 
الكويتيني ألداء وظيفة املندوب 

واملراسل.
مادة 5: ال يجوز تعيني اي مذيع الربط والتنفيذ 
ومذيع موجز ونش����رة االخبار اال ملن يحمل اجازة 

جامعية.
ويستثنى من ذلك حملة الدبلوم بعد اجتيازهم 
دورة متخصصة في حترير وتقدمي األخبار ال تقل 
مدتها عن ثمانية أش����هر يعهد بتنظيمها الى الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بطلب من الوزارة 
ومينح على اثرها املتدرب اجازة في تأسيس املذيع 

وحترير وقراءة األخبار.
مادة 6: يجوز االستعانة مبقدمي البرامج من غير 
املذيعني املعينني رسميا بالوزارة على أال تتجاوز مدة 
االس����تعانة بهم مدة ثالثة اشهر في السنة الواحدة 
قابل����ة للتجديد ملرة واح����دة مماثلة، ويجوز بقرار 
من الوزير زيادة مدة االستعانة بحيث ال تتجاوز 9 

شهور في السنة الواحدة.
م����ادة 7: يصنف املذيع����ون وفق����ا للتصنيف 

التالي:
1 � مذيع نشرات أخبار )أ( وهو من أمضى أكثر 

من 4 سنوات في قراءة نشرات األخبار.
2 � مذيع نشرات أخبار )ب( وهو من تعني بهذه 

الوظيفة واستمر بها مدة 4 سنوات.
3 � مذيع الربط والتنفيذ الكويتي.

مادة 8: مينح املذيعون البدل اخلاص التالي:
� 500 دينار ملذيع نشرات األخبار تصنيف )أ(.

� 350 دين����ارا ملذيع نش����رات األخبار تصنيف 
)ب(.

� 200 دينار ملذيع الربط والتنفيذ.
وال يج����وز منح مكافآت خاص����ة ملذيعي الربط 
والتنفيذ او مذيعي نش����رات األخبار بسبب أدائهم 

ذات اعمالهم التي مت تعيينهم مبوجبها.
مادة 9: على رئيس ال����وزراء والوزير املختص 
تنفيذ ه����ذا القانون ابتداء من نش����ره في اجلريدة 

الرسمية.

قدم النائب فيصل الدويسان 
اقتراحا بقانون في شأن تنظيم 
وظيفة مذيع ومقدم البرامج في 
وزارة اإلعالم، وجاء في القانون: 
مادة 1: يقص����د بالكلمات التالية 

املعاني احملددة ازاءها:
مذيع الربط والتنفيذ: الشخص 
الذي يقوم بتنفيذ مهام الربط في 
اإلذاعة والتلفزي����ون في فترات 
البث احلي واملسجل غير البرامج 

ونشرات األخبار.
مذيع األخبار: الشخص الذي 
توكل اليه مهمة قراءة موجز ونشرة 

األخبار سواء أكان ذلك مبقابل أو غير مقابل.
مقدم البرنامج: الشخص الذي يقوم بعملية التقدمي 
في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية س����واء أكان ذلك 

مبقابل او غير مقابل.
املندوب واملراسل: هو الشخص الذي يقوم بإعداد 
التقرير وقراءته من خارج استوديو البث سواء أكان 
ذل����ك من موقع احلدث او من داخل احملطة اإلذاعية 

او التلفزيونية.
مهام الربط والتنفيذ: هي كل املهام التي ال تدخل 
في نطاق تقدمي البرامج اإلذاعية والتلفزيونية موجز 

ونشرة األخبار.
موجز ونشرة األخبار: هي تلك احلصة الزمنية 
احملددة من البث العام التي تش����مل املواد اإلعالمية 
السياسية، االقتصادية، الرياضية والقصص اإلخبارية 
اإلذاعية والتلفزيونية تتم صياغتها بغرض االخبار 

العام.
البرنامج: ه����و تلك احلصة الزمنية احملددة من 
البث العام الت����ي تخصص لتقدمي مواد اعالمية او 
ثقافية او ارش����ادية او حتلي����الت االخبار املختلفة 

ألي غرض كانت.

الوزارة: وزارة اإلعالم.

مادة 2: ال يجوز االستعانة بخدمات غير الكويتيني 
ألداء وظيفة مذيع الرب����ط والتنفيذ ومذيع موجز 

ونشرات األخبار ومقدم البرامج.
ويستثنى من ذلك مذيعو الربط والتنفيذ ومذيعو 
موجز ونشرات االخبار ومقدمو البرامج في احملطات 
االذاعية او القنوات التلفزيونية الناطقة بغير اللغة 
العربية التابعة للوزارة او اذا اشتملت احملطات او 
القنوات الناطقة بالعربية على حصص مخصصة 

للغات أجنبية.
ويسرح املعينون منهم قبل صدور هذا القانون 
او تتم احالتهم الى وظائف اخرى حس����ب احلاجة 

اخلرافي يطلع على كتاب من السفير اإليرانيالرئيس اخلرافي يدخل قاعة التشريفات وبرفقته مرزوق الغامن حيث استقال سيارة واحدة من املجلس إلى املطار )محمد ماهر(الرئيس اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي ود.محمد البصيري

د.معصومة املبارك والسفير اإليراني علي جنتي وحسني احلريتي وعدنان املطوع ود.محمد احلويلةمرزوق الغامن ومدير إدارة مكتب الرئيس وليد العبدالرزاق

غادر إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام بدعوة من نظيره الريجاني

الخرافي: حريصون على توثيق العالقات مع إيران في جميع المجاالت

فيصل الدويسان

الدويسان يقترح تنظيم وظيفة مذيع 
ومقدم البرامج في وزارة اإلعالم

قضايا النشر محلها النيابة العامة والقضاء العادل وليس جهاز أمن الدولة

التحالف الوطني: »حقوق اإلنسان« في الكويت في تراجع عام 
ويجب القبول بالتوصيات الدولية فعليًا ال شكليًا

تابع التحالف الوطني الدميوقراطي جلسة استعراض 
مل���ف الكويت أمام مجلس حقوق اإلنس���ان والتي عقدت 
في جنيڤ مؤخرا، وما انتهت اليه اجللس���ة من توصيات 
دولية عديدة قبلت منها الكويت 114 توصية، فيما رفضت 
عددا آخر ووعدت بدراس���ة توصيات أخرى على أن يتم 

الرد عليها الحقا.
ويرى التحالف أن جلس���ة االستعراض تعتبر فرصة 
مهمة للس���لطتني التش���ريعية والتنفيذية للوقوف على 
املالحظات الدولية جتاه ملف الكويت احلقوقي، وأخذها في 
االعتبار لالرتقاء بوضع حقوق اإلنسان داخل الكويت أوال، 
وحتسني صورة الكويت أمام املجتمع الدولي، الفتا الى أن 
التوصيات التي قبلت بها الكويت هي توصيات متناغمة مع 
روح الدستور الذي يرعى ويحفظ كرامات األفراد، بل هي 
مواد موجودة في الدستور يتم جتاهل تطبيقها على أرض 
الواقع، سواء من ناحية السلطة التنفيذية أو التشريعية 

التي بدأت تسن قوانني تتعارض وحقوق اإلنسان.
لقد قال رئيس الوفد الكويتي، وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي في جلسة االستعراض، ان قبول 
الكويت بالتوصيات جاء ألنها مطبقة على أرض الواقع، 
غير أن أرض الواقع تختلف متاما مع ما تفضل به الوزير 
العفاسي، ويكفي القول انها لو كانت مطبقة ملا كانت هناك 
توصيات دولية توجه الى الكويت، وان كانت هناك قوانني 

تتطابق مع تلك التوصيات فعلى الوزير العفاس���ي كونه 
املعني مبلف حقوق اإلنس���ان في الكويت أمام املنظمات 
الدولي���ة أن يقر بأنها قوان���ني حبر على ورق، ألن وضع 
حقوق اإلنسان في الكويت في تراجع عام وان كانت هناك 

بعض التحسنات الطفيفة في بعض امللفات.
وما أدل على ذلك سوى تقرير اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان لعام 2009 والذي استعرض جملة من امللفات التي 
مازالت معلق���ة، ومنها حقوق املرأة االجتماعية واملدنية، 
وحقوق العمالة الوافدة بشكل عام واملنزلية منها بشكل 
خاص، وملف غير محددي اجلنس���ية »البدون« وتردي 
أوضاعهم اإلنس���انية، وتراجع مس���توى حرية التعبير 
والرأي، وهي ذات القضايا التي طرحت على الكويت دوليا 
في جنيڤ، ونتساءل هنا، كيف يقول الوزير العفاسي ان 
تلك التوصيات مطبقة »فعال« بينما كل التقارير احلقوقية 

احمللية والدولية تؤكد عكس ذلك.
فكم من إضراب قامت به العمال���ة الوافدة، واعتصام 
أمام مبنى وزارة الش���ؤون وإدارات العمل حتى يحصلوا 
على رواتبهم املتأخرة منذ أشهر، وأصبح هرب العامالت 
والعاملني في املنازل أمرا شبه يومي لسوء املعاملة التي 
يلقونها من مخدوميهم، فلم نر قانونا يطبق جتاههم وال 

حقوقا لهم استرجعت.
وكم من ش���خصية منعت من دخول الكويت بأمر من 

الس���لطة ألنها حتمل فكرا وعلما ال يتوافق وأهواء التيار 
الديني والطائفي املتشدد.

وليس بعيدا عن ذلك، فإن عدد قضايا الرأي التي رفعتها 
السلطة واحلكومة جتاه الصحف والكتاب مؤشر واضح 
على تراجع مس���توى حريات التعبير في الكويت، حتى 
أصبح���ت أمرا نادرا في ظل قانون���ي املطبوعات واملرئي 
واملسموع وهما يصادران احلريات وأصبحا يطبقان بانتقائية 
سياسية، وما القضايا االخيرة إال خير شاهد على ذلك، بل 
وتعدى األمر الى أن تكون قضايا النشر محل تعامل جهاز 
أمن الدولة وليس النيابة العامة وساحات القضاء العادل 
وهو ما يعرض حريات التعبير الى مخاطر كبيرة، ونؤكد 
في هذا الصدد أن الدول الدميوقراطية ال تواجه حتديات 
النشر والتعبير عبر تقييدها بل عبر القنوات القانونية 

والدستورية، والكويت ليست استثناء من ذلك.
ولقد كانت حرية التعبير والرأي في الكويت مثار انتقاد 
واسع من قبل املؤسسات احلقوقية الدولية في تقاريرها 
األخيرة، ونقطة س���وداء كبيرة من نقاط كثيرة في ملف 

حقوق اإلنسان الكويتي.
ان قبول التوصيات احلقوقي���ة يجب أال يكون قبوال 
شكليا، بل فعليا من خالل مراجعة حقيقية للقوانني ومدى 
مواءمتها مع حقوق اإلنسان من ناحية، ومن ناحية أخرى 

مدى االلتزام احلكومي بتطبيقها.

)متين غوزال(د.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة

»المالية« أحالت تقريرها عن غالء األسعار 
للمجلس خاليًا من رأي الحكومة

سيناقش في جلسة الثالثاء المقبل

املالية  عقدت جلنة الشؤون 
واالقتصادية البرملانية اجتماعا 
امس، استكملت خالله مناقشة 
ظاهرة غالء األس���عار، وقررت 
اللجن���ة إحالته الى املجلس من 
دون رأي احلكومة لتغيبها عن 
3 اجتماعات، متضمنا تقاعسها 

في مراقبة األسعار.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
د.يوسف الزلزلة في تصريح عقب 
اجتماعها امس: ان اجتماع امس 
كان الثالث للجنة املالية إلعداد 
تقريرها بشأن غالء األسعار، إال 
انه من املؤسف ان احلكومة لم 
حتضر ايا من االجتماعات الثالثة، 
وكانت األعذار بني دواعي السفر 
واالجتماعات اخلاصة، كما سمعنا 
ان الوزراء املعنيني تغيبوا عن 
اجتماع اللجنة امس بسبب رحلة 

قاموا بها الى جزيرة فيلكا.
وأض���اف الزلزلة: ان أعضاء 
اللجنة املالية اتفقوا على إحالة 
تقريرهم بشأن غالء األسعار الى 
املجلس، خاصة انه بناء على قرار 
املجلس فإن جلسة الثالثاء املقبل 
القضية،  ستتم خاللها مناقشة 
ومت تس���جيل تقاعس احلكومة 
بشأن مراقبة األسعار والزيادات 

الى جزيرة فيلكا.
وأبدى املطر اس���تغرابه من 
موق���ف احلكوم���ة بالرغم من 
أهمي���ة املوضوع امل���درج على 
جدول اجتم���اع اللجنة، خاصة 
ان املواطن يئن من ظاهرة ارتفاع 
األسعار، بينما الوزراء يذهبون 

الى فيلكا.
ومتنى املطير على احلكومة 
ان تكون على مستوى احلدث، 
اللجنة  وحتض���ر اجتماع���ات 
الظاهرة، وإال فإن  ملناقشة تلك 
هناك الكثير من اإلجراءات التي 
ستتخذها اللجنة ويتخذها أيضا 

املجلس بهذا الصدد.
التي  الدعوة  ان  ال���ى  ولفت 
الى احلكومة  س���يتم توجيهها 
املالية  اللجنة  حلضور اجتماع 
ملناقشة ظاهرة األسعار ستكون 
األخيرة، متمني���ا على وزيري 
التجارة والشؤون تلبية طلب 
اللجنة ملناقشة التخاذل احلكومي 

في تلك الظاهرة.
وأشار املطير الى ان قرار إحالة 
ظاهرة غالء األسعار الى اللجنة 
املالي���ة كان بناء عل���ى موافقة 
احلكومة، وغير مقبول تصرف 

احلكومة.

غير املبررة. ومتنى الزلزلة ان 
تكون احملاسبة للحكومة دقيقة 
لتقاعسها في مراقبة األسعار التي 
بدأت تصل ال���ى أرقام خيالية، 
ورأى ان احلكوم���ة مقصرة في 
حضور اجتماعات اللجنة ملناقشة 

موضوع غالء األسعار.
وطال���ب الزلزل���ة بناء على 
رغب���ة اللجن���ة مجل���س األمة 
السياسية  باس���تخدام األدوات 
والدس���تورية املتاحة حملاسبة 

الوزراء املقصرين.
من جانبه، شن عضو جلنة 
املالية واالقتصادية  الش���ؤون 
البرملاني���ة النائب محمد املطير 
هجوما حادا على احلكومة لعدم 
اللجنة أمس  حضورها اجتماع 
املخصص ملناقشة ظاهرة غالء 
األسعار، وذهابهم في رحلة الى 

فيلكا.
وق���ال عض���و اللجن���ة في 
تصريح عق���ب اجتماع اللجنة 

املالية ام���س ان اجتماع اللجنة 
كان مخصصا ملناقش���ة ظاهرة 
ارتفاع األسعار بناء على تكليف 
املجلس، ومن املؤسف ان احلكومة 
تتغيب ألكثر مرة عن اجتماعات 
اللجنة املخصصة ملناقشة تلك 
الظاهرة ومن بينها اجتماع اليوم 
)امس( بالرغم من توجيه الدعوة 
لوزير التجارة، ومنى الى علمي 
ان الفري���ق احلكومي اعتذر عن 
حضور االجتماع لذهابه في رحلة 

غادر البالد ظهر أمس رئيس مجلس االمة جاس���م 
اخلرافي على رأس وفد برملاني متوجها الى العاصمة 
االيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق ثالثة أيام 
تلبية لدعوة موجه���ة اليه من نظيره رئيس مجلس 
الشورى االسالمي االيراني علي الريجاني. وكان في 
وداع الوفد نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي 
ووزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري وأمني عام مجلس االمة عالم الكندري 
وسفير اجلمهورية االسالمية االيرانية لدى الكويت علي 
جنتي واالمني العام املساعد لشؤون العالقات العامة 
واالعالم هاشم املوسوي وعدد من كبار املسؤولني في 
االمانة العامة ملجلس االمة. ويضم الوفد في عضويته 
كال من مراقب املجلس د.محمد احلويلة، ونائب رئيس 
جلنة الصداقة البرملانية الكويتية � االيرانية ورئيس 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية حسني احلريتي، 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية مرزوق الغامن، ورئيس 
جلنة شؤون املرأة واالسرة د.معصومة املبارك، والنائب 
عدنان املطوع. وكان في  اس���تقبال الرئيس اخلرافي 
النائب األول لرئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني 

حسن أبوترابي فرد ورئيس جلنة الصداقة البرملانية 
اإليرانية � الكويتية في مجلس الشورى اإليراني مصطفى 
ذو القدر وسفيرنا لدى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
مجدي الظفيري. وق���ال اخلرافي في تصريح له لدى 
وصوله »ان الكوي���ت حريصة على توثيق العالقات 
مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في كل املجاالت«، 
مشيرا الى انه سيبحث مع املسؤولني في إيران جميع 
املواضيع املتعلقة بهذا الش���أن، الس���يما على صعيد 
التنسيق والتعاون البرملاني. من جانبه، أعرب أبوترابي 
فرد عن ترحيبه وسعادته البالغة بزيارة وفد مجلس 
األمة الكويتي، منوها بالدور الكبير والفاعل الذي يقوم 
به رئي���س مجلس األمة جاس���م اخلرافي في توثيق 
وتنمية العالقات الثنائية بني البلدين، مشيرا في هذا 
الصدد بقوة وتأثير مجلس األمة الكويتي الذي يعكس 
مدى الدميوقراطية التي تتمتع بها الكويت. وأضاف 
أبوترابي فرد ان دعوة رئيس مجلس الشورى اإلسالمي 
اإليران���ي لرئيس مجلس األمة جاءت في إطار تعزيز 
العالقات بني البلدين، معربا عن أمله في أن تتمخض 

هذه الزيارة عن نتائج طيبة وإيجابية.

د.علي العمير

قدم النائ���ب د.علي العمير اقتراحا جاء فيه: تابعنا بقلق بالغ 
املشاجرة التي حدثت بني بعض أبنائنا في احدى مدرسة منطقة 
مبارك الكبير التعليمية وذهب ضحيتها احد االبناء، رحمه اهلل، 
وألهم ذويه الصبر والسلوان وما زالت بعض احلوادث تتكرر عند 
بوابات املدارس وخاصة املتوسطة والثانوية بشكل يومي، ايضا 
ما تشهده املدارس املتوسطة والثانوية للبنات من معاكسات يقوم 
بها بعض الش���باب، وال شك ان مطالباتنا لوزارة التربية لم جتد 
اي حترك بحجة ان ادارة املدرس���ة ال متتد مسؤوليتها الى خارج 
اس���وار املدرسة مما يتيح فرصة للشباب في سن املراهقة للقيام 
بس���لوكيات يغلب عليها العنف واالجرام بعضهم جتاه البعض، 
هذا باالضافة الى عرقلة السير واالختناقات املرورية التي تكون 
وقت الصباح وعند االنص���راف، لذا نقترح التالي: تكليف وزارة 
الداخلية بتوفير دوريات بشكل يومي عند بوابات املدارس للمرحلة 
الثانوية واملتوسطة لتنظيم السير وحفظ األمن خالل وقت الصباح 

ووقت وانصراف الطلبة.

العمير يقترح توفير دوريات 
عند مدارس البنات لتنظيم السير


