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العبداهلل: نحن بالمرصاد لكل من يحاول ضرب الوحدة الوطنية
أو إثارة  الطائفية.. وسنطبّق القانون بكل حزم على الجميع

الفنت في الداخل وعلى احلكومة عدم ترك احلبل على الغارب حتى 
ال تستمر هاتان القناتان اللتان تثيران الفتنة، الفتا الى ان وزارة 
االعالم تعهدت امام اللجنة بالعمل بجدية وبشكل صارم في رقابة 
اداء القنوات الفضائية والتعاون م���ع اجلهات احلكومية األخرى 
لردع من يتهور منها ويخرج عن اغراض العمل االعالمي املوضوعي 
املؤمتر باملس���ؤولية االجتماعية من خالل تفعيل القوانني األخرى 

وعدم حصر عملها في مخالفات املرئي واملسموع.
م���ن جانبه، أكد مق���رر جلنة الظواهر الس���لبية النائب محمد 
احلويلة ان اجتم���اع اللجنة امس كان مثمرا وذلك بحضور وزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل وفريق العاملني معه، وكذلك الوكيلة 
املساعدة لشؤون املناهج وفريقها ومت نقاش حول العمل على تعزيز 

الوحدة الوطنية وحماية األمن الوطني بجميع جوانبه.
وأشار احلويلة الى اهمية بث برامج توعوية نستطيع من خاللها 
تهيئة املتلقي الى اهمية الوحدة الوطنية السيما أن هناك مشكلة 
في عدم تقدمي القانون بحذافيره وكذلك هناك وسائل اعالمية ذهبت 

الى شق الوحدة الوطنية.
وع���ن توجه احلكومة لكبح جماح االس���عار ق���ال احلويلة ان 
االقتراب ش���هر رمضان يجعل بعض التج���ار يذهبون الى ارتفاع 
اسعار السلع بحجج الربح السريع لذلك نحذر من تسول له نفسه 
لرفع االسعار مطالبا وزارة التجارة من خالل ادارة حماية املستهلك 
القيام بواجبها وعليها محاربة كل من يرفع االسعار وشدد احلويلة 
على استخدام جميع االدوات الدستورية حلماية املواطنني واملقيمني 

امام هذه املوجة للتالعب باألسعار.
من جانبه قال النائب خالد العدوة ان وزارة االعالم بصدد اعداد 
مش���روع بقانون ملعاجلة هذه االختالالت التي حتدث في القنوات 
الفضائية وبعض وسائل االعالم، يتضمن عقوبات وجزاءات رادعة 
ملن يحاول املساس بالوحدة الوطنية وبث روح الكراهية واالزدراء 

بني فئات املجتمع الكويتي.
وأيد العدوة تعديل القانون احلالي الذي كان ال يسمح مبؤاخذة 
الضيف في القنوات الفضائية اذا كان هناك مساس وجتاوزات وازدراء 
ملكونات املجتمع الكويتي بان تقع عليه املسؤولية واحملاسبة اذا 

حدث ذلك.

وأشار هايف الى ان االجتماع تطرق الى جميع اجلوانب املعنية 
باحلف���اظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم املواطنة بني ابناء 
املجتم���ع الواحد بدءا م���ن دور وزارة االعالم في عمليات التوعية 
املجتمعية لتعزيز هذا املفهوم مرورا بدور املناهج الدراس���ية في 
غرس قيمة املواطنة واحلفاظ عل���ى الوحدة الوطنية في األجيال 
الناشئة، انتهاء بدور وزارة االعالم ازاء بعض وسائل االعالم التي 
تعمل على تهديد هذه القيم واملفاهي���م املعنية بالوحدة الوطنية 
واالخالل بها من خالل اثارة النعرات والفنت واالس���اءة الى سمعة 
البالد في اخلارج خاصة انها اي وس���ائل االعالم اصبحت معروفة 

ومكشوفة لدى اجلميع.
وتابع هايف وقد شددنا خالل االجتماع على ضرورة اال يقتصر 
التحرك احلكومي ازاء ممارسات بعض وسائل االعالم املسيئة للوحدة 
الوطنية على معاقبتها على مخالفات قانون املرئي واملسموع، خاصة 
أن ما لطرحه من مخالفات جتاوز ما يشمله قانون املرئي واملسموع، 
وبلغت في بعضها جرائم امن الدولة من خالل ش���ق صف وحدة 
املجتمع وتهديد اركانه مؤكدا ان هذا االمر يضاعف مسؤولية وزارة 
االعالم واحلكومة في ردع كل من تسول له نفسه االستهانة بهذه 

القضية احلساسة التي تشهد جدال واسعا في املجتمع الكويتي.
واوضح هايف ان وزارة الداخلية ومجلس الوزراء مس���ؤوالن 
امام املجلس عن وقف هذا االنحدار الذي تش���هده بعض الوسائل 
االعالمية املوجهة والتي تسيء لسمعة الكويت في اخلارج وتثير 

ونفى العبداهلل تطرق االجتماع الى مناقشة تشكيل جلنة خاصة 
من قبل مجلس الوزراء  لبحث هذا املوضوع ولكن احلكومة الكويتية 
جادة في تطبيق القانون والتعاون مع الس���لطة التشريعية لردع 

كل الظواهر السلبية.
وحول قانون مراقبة املدونات قال العبداهلل مازال هذا املوضوع 

قيد البحث والدراسة.
وفي هذا االطار حصلت جلنة الظواهر الس���لبية الدخيلة على 
املجتمع الكويتي على تعهد وزارة االعالم بالعمل بجدية وبش���كل 
صارم في رقابة اداء وسائل االعالم بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
األخرى لردع اي ممارسات من شأنها شق الصف الكويتي وتهديد 
أم���ن ووحدة املجتمع عبر اثارة الفتنة والنعرات من خالل تفعيل 
القوانني األخرى عند ص���دور اي مخالفة غير واردة في مخالفات 

قانون املرئي واملسموع.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيني 
ان اللجنة بحثت خالل اجتماعها يوم امس تعزيز مفهوم املواطنة 
واحلف���اظ على الوحدة الوطنية في املجتمع الكويتي بحضور كل 
م���ن وزير االعالم الش���يخ احمد العب���داهلل ووكالء وزارة االعالم 
والوكيلة املساعدة لشؤون املناهج في وزارة التربية، الفتا الى ان 
رئيس جهاز االمن الوطني اعتذر للمرة الثانية عن عدم احلضور 
رغم اهمية دوره في القضية التي ناقشتها اللجنة خالل االجتماع 

واملعني بالوحدة الوطنية.

دعت جلنة الظواهر السلبية البرملانية احلكومة الى بث برامج 
توعوية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية.

وأك���د وزير النفط ووزير االعالم الش���يخ احم���د العبداهلل ان 
حضوره أمس اجتماع جلنة الظواهر السلبية البرملانية داللة على 
االهتمام الش���خصي واحلرص الشديد من قبل احلكومة الكويتية 

على الوحدة الوطنية وتطبيق القانون.
وقال العبداهلل في تصريح للصحافيني عقب انتهاء اجتماع اللجنة 
ام���س: كنا واضحني مع االخوان في اللجنة حول ماهية االجراءات 
التي قامت بها وزارة االعالم، س���واء بشأن تطبيق القانون احلالي 
أو التعديالت التي س���تقدم على القانوني���ني الى مجلس االمة في 

بداية دور االنعقاد املقبل.
وأضاف: لقد تقدمنا بكل التعديالت الى مجلس الوزراء لدراستها 

في اللجنة القانونية.
وأش���ار العبداهلل الى ان النقاش ال���ذي دار في اجتماع االمس 
كان صريح���ا وش���فافا والكل أجمع على ان ذلك ليس مس���ؤولية 
وزارة االعالم فقط، وامنا مسؤولية اجلميع الذي يجب ان يتحمل 
مسؤولياته وبالتالي كان هناك اجماع على تضافر اجلهود من اجل 
حماي���ة الوحدة الوطنية ونبذ هذه الظواهر الغريبة على املجتمع 

الكويتي.
وقال: أود أن أستغل هذه الفرصة للتأكيد على حزم وزارة االعالم 
في تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالوحدة الوطنية والدخول 
في موضوع الطائفية التي تش���ق املجتمع وبالتالي أوجه رسالة 
للكل مفادها ان بداية العطلة ليس للس���كون والنوم وإمنا العمل 

اجلاد وتطبيق القانون بحذافيره.
وقال: نحن باملرصاد لكل من تس���ول له نفس���ه ضرب الوحدة 
الوطني���ة واثارة الطائفية، وأرجو أن تكون هذه رس���الة واضحة 
للكل، وان وزارة االعالم والوزارات االخرى ستتعاون على تطبيق 

القانون بحزم.
وحول تعرض بعض وس���ائل االعالم ألشخاص سواء نواب أو 
وزراء، قال العبداهلل: س���نطبق القان���ون بغض النظر عن نوعية 
كل ما يتعلق بشق الوحدة الوطنية وإثارة الطائفية وسنكون له 

باملرصاد.

خالل اجتماعه وأركان وزارة اإلعالم مع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أمس

السعدون يطلب صورًا من مستندات 
مشروع الـ »بوليفارد«

دعا لتزويده بنسخة من العروض المقدمة

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ فيصل املالك وسعد جعفر وأركان وزارة اإلعالم خالل االجتماع د. جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد العدوة خالل اجتماع جلنة الظواهر السلبية أمس

أحمد السعدون

لسنة 2008 املشار اليه. وطلب 
السعدون بتزويده بصورة من 
القرار الذي اتخذ لتحويل أرض 
املشروع وهي من »أمالك الدولة 
العامة« والتي ذكر ان مساحتها 
الى  ال����ى 353000م2  تص����ل 
مشروع جتاري. وبصورة من 
جميع مستندات طرح املشروع 
في مزايدة، وصور من جميع 
العروض املقدمة ومن محاضر 
اللجان التي قامت بدراسة هذه 
العروض، واملوافقات التي متت 
بشأنها من قبل جميع اجلهات 
احلكومية والرقابية، وبصور 
من جميع املراسالت املتبادلة 
ب����ني الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراع����ة والثروة الس����مكية 
وأي جه����ة اخرى حكومية أو 
الشأن.  غير حكومية في هذا 
وبصورة من العقد املبرم في 

شأن هذا املشروع.

فقد طالعتنا الصحف احمللية 
يوم االح����د 20 من مايو 2010 
مبا أطلق عليه ال� »بوليفارد« 
وهو مشروع يقام على »أمالك 
الدولة العامة« وينفذ كما ذكر 
وفقا لنظام ال� B.O.T مما يخضع 
تنفيذه ألحكام القانون رقم 7 

وجه النائب أحمد السعدون 
سؤاال لوزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

صفر جاء فيه:
ف����ي محاولة للتصدي لكل 
اش����كال التنفيع والتصرفات 
املثيرة للشبهات واالستيالء 
على أمالك الدولة العقارية التي 
كانت جتري حتت مس����ميات 
مختلفة ومن قبل اطراف كانت 
جتيد الطريق الى كل ذلك، صدر 
في 29 يناي����ر 2008 القانون 
بش����أن تنظيم عمليات البناء 
والتشغيل والتحويل واالنظمة 
املشابهة وتعديل بعض احكام 
املرسوم بالقانون في شأن نظام 
أمالك الدولة، ونشر في اجلريدة 
الرسمية بتاريخ 10 من فبراير 
2008 وأصبح نافذا من تاريخ 
الرسمية.  نشره في اجلريدة 
مضيفا: وعلى الرغم من ذلك 

هايف: مخالفات بعض الوسائل اإلعالمية بلغت حد جرائم أمن الدولة
الحويلة: بث برامج توعوية تتعلق بترسـيخ الوحدة الوطنية في البالد
العدوة: تعديل قانون »المرئي والمسموع« بما يسمح بمحاسبة الضيف

مخلد ثمّن البدء في تنفيذ مركز خدمة المواطن بـ »بيان«
ثّمن النائب مخلد العازمي جهود وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد البدء في تنفيذ مركز خدمة املواطن 
التابع ملخفر شرطة منطقة بيان، وقال مخلد في كتاب 
موجه للوزير الشيخ جابر اخلالد إن هذا االجراء جاء 
اس����تجابة منكم لطلبنا في شأن انشاء مركز خدمة 

املواطن ألبناء املنطقة واملقيمني بها حتقيقا ملزيد من 
اداء خدمات وزارة الداخلية.

وتابع: انني إذ اش����كر لكم هذه املبادرة وسرعة 
االستجابة أرجو ان ينال مشروع اجناز املركز متابعتكم 

واهتمامكم.

أصدرت ادارة البحوث والدراسات باألمانة العامة 
ملجلس األمة بحثا بعنوان »مشكلة الطالق في املجتمع 
الكويت��ي« الذي أعدته الباحثتان االجتماعيتان مرمي 
العبيد وفاطمة الرامزي وأش��رف عليه املستش��ار 

االقتصادي د.رمزي سالمة.
وقالت الدراس��ة انه مع شروق شمس كل صباح 
يتزوج نح��و 30 مواطنا ومواطن��ة، وقبل الغروب 
يت��م طالق نحو ثلث هذا العدد م��ن الذين كانوا قد 
تزوجوا في األعوام السابقة، ولقد أظهرت احصاءات 
التوثيقات الش��رعية بوزارة العدل ان معدل الطالق 
بني الكويتيني في تزايد مستمر من 31% في املتوسط 
خالل الثمانينيات والتس��عينيات من القرن املاضي 
الى 35.4% في املتوس��ط خالل الس��نوات العش��ر 

األخيرة.
وأوضحت الدراس��ة بعض احلقائ��ق وأهمها ما 

يلي:
� ان أخط��ر الس��نوات عل��ى اس��تمرار احلياة 
الزوجية هي السنوات اخلمس األولى للزواج حيث 

يحدث خاللها 65% من مجمل حاالت الطالق.
� ان اآلث��ار الس��لبية لتل��ك الظاه��رة املتزايدة 
الش��يوع مؤخرا تتعدد بني النفس��ية على األطراف 
املطلق��ني واالجتماعية واالقتصادي��ة، لكن أكثرها 
ضررا تلك التي تقع على األبناء بعد الطالق وتصيب 

األسرة في الصميم.
� ان أس��باب الطالق عديدة لكن أكثرها ش��يوعا 
في املجتمع الكويتي قانون األحوال الشخصية رقم 
51 لس��نة 1984 الذي مينح املرأة املطلقة � باإلضافة 
إل��ى الس��كن والنفقة � س��يارة وخادمة وس��ائقا 
 يتحمل نفقاتهم الزوج الذي قام بالطالق، اضافة الى
أس��باب س��لوكية ومادية وغيرها أوردتها الدراسة 

تفصيال.
ه��ذا وقد أس��فرت الدراس��ة ع��ن مجموعة من 
التوصي��ات الواج��ب مراعاتها قبل ال��زواج وبعده 
اضاف��ة الى توصي��ات موجهة ملؤسس��ات املجتمع 
املدني، حتى ميكن محاصرة والتخفيف من التزايد 
السريع لظاهرة الطالق في الكويت والتعامل ايجابا 

مع مسبباتها وآثارها على املجتمع واألسرة.

دراسة أصدرتها إدارة البحوث في مجلس األمة

معدل الطالق ارتفع إلى %35.4 
خالل السنوات العشر األخيرة

الطـالق   حـاالت  مجمـل  مـن   %65  
تحدث في السـنوات الــ 5 األولـى للـزواج


