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)أسامة البطراوي( املتحدثون في ندوة قوى 11/11

د.بركات الهديبان متوسطا رئيس جامعة تكساس دان جونز وقياديي اجلامعة

جانب من احلضور

الديوان: 256 مواطنة لمراجعته غدًا الخميس

المشاركون في ندوة 11/11: مدير هيئة »المعاقين« 
يجب اختياره بعيدًا عن الصفقات السياسية

بركات الهديبان: الكويت واحة للديموقراطية
وإعالمها يتمتع بحرية تفتقدها معظم دول العالم الثالث

أك���د رئيس حتري���ر جريدة 
»الصباح« د.بركات الهديبان ان 
حرية اإلعالم أصبحت ضرورة 
ألي دولة، مشيرا إلى انها ليست 
ترفا أو ش���يئا ثانويا أو كماليا 
ميكن االس���تغناء عنه. وقال في 
ألقاه���ا خالل ندوة  التي  كلمته 
»اإلعالم الكويتي ودوره في تعزيز 
احلريات« والتي نظمتها جامعة 
تكس���اس إيه أند ام كومرس في 
مدينة داالس بالواليات املتحدة 
األميركية: ان اإلعالم الكويتي يعزز 
احلريات ويستثمر إيجابيا املناخ 
البالد، مشيرا  الدميوقراطي في 
إلى انه لم يعد ممكنا في عصرنا 
احلالي، الفصل بني حرية اإلعالم 
واحلريات األخرى التي يتمتع بها 
أي مجتمع، كحرية الرأي والتعبير، 
وحرية ممارسة احلق االنتخابي، 
واملمارسة الدميوقراطية السليمة 

عموما.
الهديب���ان ان هناك  وأضاف 
تالزما بني حرية اإلعالم واحلريات 
األخرى في الكويت، حيث يبدو 
اإلعالم بكل وسائله من صحف 
وقن���وات فضائي���ة وإذاع���ات 
السياسي،  مواكبا متاما للحراك 
ويتبادالن التأثير والتأثر، مؤكدا 
ان الكويت تتمتع مبساحة كبيرة 
من الدميوقراطية، مما حدا ببعض 
املراقبني واحملللني السياسيني ان 
يصفها بأنها »واحة للدميوقراطية« 
وسط »صحراء سياسية قاحلة«، 
التجربة  حيث لم تنضج بع���د 
الدميوقراطي���ة في معظم الدول 

احمليطة بها.
وق���ال ان الكويت عرفت في 
ثالثيني���ات الق���رن املاضي اول 
مشاركة شعبية في احلكم ومراقبة 
له، من خالل جتربة اول مجلس 
استش���اري في الب���الد، وظلت 
التجربة تتطور وتخضع للتعديل 
والتغيير حتى نضجت ثمارها 
في املجلس النياب���ي األول عام 
1962، وذلك بعد إقرار الدستور 
الش���يخ  الراحل  في عهد األمير 
عبداهلل السالم، وظلت التجربة 
البرملانية تصحح نفسها وتستفيد 

من أخطائها.
وأضاف ان الفصل التشريعي 
احلال���ي ش���هد دورا االنعق���اد 
املنقضيان منه سبعة استجوابات 
برملاني���ة تص���دت احلكومة لها 
جميعا على الرغ���م من وصفها 
من قبل بعض األوساط السياسية 
واإلعالمي���ة والش���عبية بأنها 
شخصانية وتهدف إلى التكسب 
االنتخابي، حيث ان اغلب محاورها 
اتهامات وجتريحات ال  تتضمن 
أساس لها من الصحة، بل وحكم 
القضاء في عدد من القضايا لصالح 
الوزراء املستهدفني، وجرى تقدمي 
اثنني منها الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وهو 
أول رئيس حكومة يس���تجوب 
في تاريخ الكويت، كما مت أيضا 
توجيه أربعة استجوابات أخرى 

دعا ديوان اخلدمة املدنية 256 
مواطنة الى مراجعته غدا اخلميس 
الستكمال أوراق ترشيحهن للتوظيف 
في املؤسسات واجلهات احلكومية، 

وفيما يلي األسماء:

اسوك سوهيباه عبد القادر  ٭
 ٭ العنود فهد سعود احلربي

امان���ي فاض���ل عبدالرحم���ن   ٭ 
السعيد

 ٭ انتصار راكد رمضان جافور
 ٭ انوار عيسى موسى مظفر

 ٭ اميان حسن على صالح
 ٭ بت���ول عبدالوه���اب أحمد كرم 

أحمد
مصب���ح  صق���ر  حتري���ر   ٭ 

السليماني
 ٭ حنان عيد محمد احلميداني

 ٭ دالل بدر مهنا الهاجري
 ٭ رمي وليد محمد اخلطيب

 ٭ سارة عطية عبيد الشمري
 ٭ ش���يخة عبد الوه���اب عبداهلل 

الصقر املاجد
 ٭ عائش���ة عبداحلمي���د عبداهلل 

الفزيع
 ٭ عائش���ة عبدال���رزاق صال���ح 

احلساوي
 ٭ عهود عشوي جلوي الصانع

 ٭ فاطمة عبدالوهاب نعمة ابراهيم 
البدر

 ٭ فوزية مناور محمد الروقي
 ٭ منى حمد مطر العازمي
 ٭ مي خلف بشير العنزي

 ٭ نورة فالح ابراهيم العصيمي
 ٭ نورة ماجد عبدالعالي املطيري

 ٭ نوف مناحي فهد الدوسري
ابتسام براك فهيد العجمي  ٭

ابتسام سعود الفي الرشيدي  ٭
ابتسام على راشد اخلوالد  ٭

ابتهال حميد حمدان الرويعي  ٭
ابرار محمد عبداهلل العنزي  ٭
اسراء خالد عبداهلل شعبان  ٭

اسراء خليفة عبداهلل الفرحان  ٭
اسماء حامد مرزوق الرشيدي  ٭

اسماء طالل عبدالكرمي العرب  ٭
محم���د  عبداله���ادي  اس���ماء   ٭

الصقران
آسيا عبداهلل حسن الكندري  ٭

اقبال صالح سعد الهالل  ٭
اجلازي شبيب شريد املطيري  ٭
اجلازي ناصر غنيم املطيري  ٭
اجلازي هادي فالح العجمي  ٭

الزينة حامد عبدالعزيز املعجل  ٭
العنود طالل خالد الغنيم  ٭

العنود محمد فهيد العجمي  ٭
امتثال عائد عوض الطرقي  ٭
امثال صالح الفي الرشيدي  ٭

امل عبداهلل راضى سبتي  ٭
امل محمد سعود السليماني  ٭

امل محمود جابر علي  ٭
امالك عوض حسني الرشيدي  ٭

آمنة ناصر جواد الصفار  ٭
امويض مجهول محمد املطيري  ٭

أمينة رشيد محمد املطيري  ٭
انتصار حمد دواس العنزي  ٭
انتصار خلف الفي املطيري  ٭

انتصار فالح مشلح الهاجري  ٭
انتصار محمد اجلفيلي العنزي  ٭

انفال عادل جابر العطوان  ٭
انفال عبدالعزيز ابراهيم محمد  ٭

اميان جواد حسن موسى  ٭
اميان حسني مبارك بوقماشة  ٭
اميان دهام محماس املطيري  ٭
اميان مطلق مبارك الرويعي  ٭

أمل مبارك ناصر العازمي  ٭
عبدالعزي���ز  عره���ان  بتل���ة   ٭

الهرشاني
بتول حسني سلطان البالم  ٭

بدرية سائر متروك الشمري  ٭
بدور بدر مسفر محيا  ٭

بشاير خالد نهير العنزي  ٭
بشاير سالم عيسى البشير  ٭

بشاير سلطان عوض املطيري  ٭
بشاير مطر جابر سالم  ٭

بشائر طارق سليمان الصهيل  ٭
تهاني عبدالسالم ابراهيم املاجد  ٭

جزعة شفاقة هدل احلبالني  ٭
جمانة نصرت فينو  ٭
جميلة صباح علي  ٭
جميلة عبود علي  ٭

جميلة مبارك حسن فاهد  ٭
جواهر عيد خلف سعد  ٭

جوزاء ناصر عريفج احلربي  ٭

حزوة ناصر محمد عبدالرحمن  ٭
حسنة سويلم حميد عوينان  ٭

حصة جاسم محمد النبهان  ٭
حصة ناصر صباح املال  ٭

حصة وليد مبارك املونس  ٭
حمدة مزيد حمود الرويعي  ٭
حنان حسني زايد العازمي  ٭

حنان سامي ابراهيم النخيالن  ٭
حوراء حسني ما شاء اهلل رضا   ٭

حسني
حوراء فرج عبداهلل اخلضيري  ٭

حوراء محمد حسن حسن  ٭
خديجة عباس رجب محمد  ٭

خزنة صالح مرزوق الرشيدي  ٭
خلداء سعد عقاب املطيري  ٭

دع���اء عبداحلمي���د مرتض���ى   ٭
عبداهلل

دالل خالد احمد الياسني  ٭
دالل عادل ابراهيم احلبيل  ٭
دالل متعب علي املطيري  ٭
دليل مفرج فهاد العجمي  ٭

دنيا خليفة الشاهني  ٭
راوية راشد معيجل العنزي  ٭

راية محمد جابر املري  ٭
رفعة محمد راشد الدوسري  ٭

رفعة محمد علي العازمي  ٭
رنا رجا احلاج  ٭

عبداللطي���ف  صال���ح  رؤي���ا   ٭
العسعوسي

رمي على محمد القبندي  ٭
رمي محمد سعود املاجدي  ٭

رمي منصور شخير العنزي  ٭
رئيسة حسني محمد  ٭

زينب حميد مجيد حسني  ٭
زينب سيد يونس الرفاعي  ٭

سارة ابراهيم منصور املنصور  ٭
سارة خالد محمد املجرب  ٭

سارة زكريا عبدالقادر القادري  ٭
سارة سلمان عامر العتيبي  ٭

سارة عبداهلل احمد املراد  ٭
عبدالعزي���ز  عره���ان  س���ارة   ٭

الهرشاني
سارة محمد عبداهلل العيار  ٭

سامية هاشم عبداملعز  ٭
سعاد بني فهيد محمد  ٭

سعاد خليفة ايدام الشمري  ٭
سالمة عصفور حمد كنعان  ٭
سلمى جمال فالح الهنيدي  ٭

سلمى رجاء نصار رجاء  ٭

سلوى فوزي احمد محمد السيد  ٭
شاهة عبدالكرمي دهش الفضلي  ٭

احم���د  عبدالعزي���ز  ش���ريفة   ٭
بوناشي

ش���ريفة عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭
نابت

شهد بدر فهد الغامن  ٭
شهد عوض جواد الودعاني  ٭
شيخة جازع جفني العازمي  ٭

شيخة حامد سليمان القناعي  ٭
شيخة سالم فهيد العجمي  ٭

شيخة سليمان محمد الربيعان  ٭
شيخة عبداهلل عباس العتيبي  ٭
شيماء محمد حسني الفيلكاوي  ٭

صيتة محسن حمد ناصر  ٭
طفلة عبداهلل حسني الشمري  ٭

الدرباس  طيبة أحم���د جاس���م   ٭
الزعابي

عالية خالد محمد الدغر  ٭
عالية عبداهلل عثمان املطيري  ٭

عالية علي مصبح الشبو  ٭
عالية فهد على الشطي  ٭

عبير عيد حمود العتيبي  ٭
عبير محمد غلوم القطان  ٭

عبير مضحي بداح العازمي  ٭
عبير نايف ابراهيم العتيبي  ٭

عجايب سعود مذكر الهاجري  ٭
عذارى جاسم محمد الفهد  ٭

عذارى طليحان عكاش العنزي  ٭
عذارى يوسف غازي املطيري  ٭
عزيزة شحاذة محمد العنزي  ٭

عواطف بدر راشد العمر  ٭
عيدة مبارك محمد العجمي  ٭

غنيمة حامت دعيس العتيبي  ٭
فاطمة ابراهيم احمد اخلميس  ٭

فاطمة احمد حامد الهندال  ٭
فاطمة حسني علي احمد  ٭

فاطمة زنكي غلوم حسني  ٭
فاطمة عبد الرحمن مطلق ثقاب  ٭

فاطمة فهد قدفان القدفان  ٭
فاطمة محمود محمد املطر  ٭

فاطمة ملفي مفلح الرشيدي  ٭
فاطمة يوسف مطر العيدان  ٭

فايزة عيد ناصر الهبلة  ٭
فجر بدر عبداهلل البذال  ٭

فجر سالم عبد اهلل الصفار  ٭
فج���ر يوس���ف س���يد عل���ي   ٭

احلسيني
فرح محمد عمران برقش فرهاد  ٭

فضيلة محمد مسلم الوهيدة  ٭
فهدة محمد معيض العازمي  ٭
فوزية تركي فالح الظفيري  ٭

كالرا لويس هيفلك  ٭
لطيفة صالح علي الهويدي  ٭
لطيفة عبد اهلل بداح ناصر  ٭

لطيفة من���اور حم���دان الدماج   ٭
العازمي

مليس بسام كامل نعمان  ٭
ليالي محمد عباس علي  ٭

ليلى حسني سلطان السمحان  ٭
ليلى عدنان عبد الرحمن جحيل  ٭

مرمي راشد وثير العازمي  ٭
مرمي صالح سعد السالم  ٭

م���رمي عب���د احملس���ن ابراهيم   ٭
القالف

مرمي عقلة مران العنزي  ٭
مرمي غامن نهار احلسيني  ٭

م���رمي محم���د س���الم الدعي���ج   ٭
العازمي

مرمي مصطفى جمعة ميرزا  ٭
مرمي ناصر مطلق احلسيان  ٭

مرمي ناصر هديبان الدوسري  ٭
مرمي نايف حباب الدوسري  ٭

مشاعل سعود حمود الدويلة  ٭
مشاعل مبارك حمود العازمي  ٭

معالي صالح عواض الديحاني  ٭
معالي معاش ذياب احلسيني  ٭
معالي ناصر ضحوي العنزي  ٭

منار حسني سيد عباس الصالح  ٭
منال باذر دليم مزعل الرشيدي  ٭
منال خير اهلل نقيمش العنزي  ٭

من���ال عل���ي عبد الرحي���م عبد   ٭
الرحيم

منال فيصل سلطان العدواني  ٭
منوة جاسم سعدون اليعقوب  ٭
منى خلف عبد الهادي العنزي  ٭

منى زبن ملوح املطيري  ٭
منى مبارك فالح العازمي  ٭

منيرة حمود حسني الذويب  ٭
منيرة مطلق سيف العازمي  ٭

اهلل  عب���د  موط���ان  مني���رة   ٭
السبيعي

منيرة هزاع منديل طليحان  ٭
منيرة يعقوب محمد املكيمي  ٭

منيفة صنت هليل احلربي  ٭
موضي سالم طامي الهاجري  ٭
نسيبة حامد عبد اهلل الفزيع  ٭
نصره يوسف محمد العنزي  ٭

نفال مرود شداد العازمي  ٭
نفوذ محمد رجا العازمي  ٭

نفيسة محمد منصور  ٭
نهال خليل ابراهيم علي حسني  ٭

نهية مهنا رجا العازمي  ٭
نوال صالح مهدي  ٭

نورة حسني محمد حسني  ٭
نورة رمضان عبيد العنزي  ٭

ن���ورة عب���د الرحم���ن مرزوق   ٭
احلاجي

نورة عبد اهلل خالد العتيبي  ٭
نورة عويضة حمد العجمي  ٭
نورة عيد مبارك الدوسري  ٭

نورة محمد عبدالعزيز بكري  ٭
نورة مسامح محسن سعد  ٭
نورية سعود مبارك محمد  ٭

نوف انور نوح بورسلي  ٭
نوف فاضل عبدالعزيز محمد  ٭

نوف محمد راشد الشبلي  ٭
نوف مطلق عبد اهلل الرشيدي  ٭

نوف ملفي زيد العدواني  ٭
نوف نايف هالل العتيبي  ٭

هبة عبد الرحمن محمد البناي  ٭
هدى ابراهيم محمد امليلم  ٭

هدى ضاحي حزام السعيدي  ٭
هدى عبد اهلل رسالن فهد  ٭
هناء خلف حسن العتيبي  ٭

هن���اء صال���ح عب���د الرحم���ن   ٭
املنصور

هن���ادي س���عود عب���د العزيز   ٭
عبدالرحمن

هنادي عجيل محمد العنزي  ٭
هنادي مبارك مناحي العازمي  ٭

هنوف عصام ياسني محمد  ٭
هيا وليد خالد اخلرجي  ٭

هيفاء حسني علي العنتري  ٭
وسمية براك حبيب العازمي  ٭

وضحة ضيدان محمد ضيدان  ٭
وضحة عادل زامل الزامل  ٭

وضحة عبد اهلل فهد العجمي  ٭
وضحة علي عبداهلل الشمري  ٭
وضحة كنيفذ فرحان مبارك  ٭
وضحة معيض هاجد عتيج  ٭

وضحة ولي����د عب����د اجللي�ل   ٭
املاجد

دهيس���ان  خليف���ة  ياس���مني   ٭
بوشيبة

ياسمني سعد عبد اهلل العنزي  ٭
ياسمني عدنان موسى البلوشي  ٭

إلى  الى وزراء ينتمون بدورهم 
األس���رة احلاكمة، بينهم النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك، وكذلك 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
الذي واجه استجوابني متتاليني، 
احدهم���ا في دور االنعقاد األول، 
واآلخر في دور االنعقاد الثاني، 
كما ج���رى توجيه اس���تجواب 
إلى وزير اإلعالم الش���يخ أحمد 
العبداهلل، مم���ا يؤكد ان النظام 
يؤمن بالدستور وقوانينه على 
الرغم من التعسف في استخدام 

األدوات الدستورية.
وأوضح الهديبان انه بالرغم 
من ان االس���تجوابات كانت في 
املاضي تثير أزمة سياسية، وأدت 
ف���ي بعض املرات إلى اس���تقالة 
احلكومة أو حل البرملان، وإعاقة 
تنفي���ذ العديد من املش���روعات 
التنموية الكب���رى، إال ان نضج 
الدميوقراطية س���اعد  التجربة 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
على جتاوز السلبيات التي كان 
يثيرها تقدمي اي استجواب جديد، 
وجعل احلكومة قادرة على مواجهة 
االس���تجوابات، دون أن تضطر 
الى تأجيل أو جتميد مشاريعها 
وخططها التنموية، ففي خالل دور 
االنعقاد البرملاني الثاني الذي شهد 
ستة استجوابات، قدمت احلكومة 
اخلطة التنموية اخلمسية للدولة 
والتي حتتوي على مشاريع تبلغ 
كلفتها أكثر من 100 مليار دوالر، 
مشيرا الى انه قد ساعد في حتقق 
هذا االستقرار ان االغلبية النيابية 
أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت 
مضى بضرورة »ترشيد« املمارسة 

البرملانية.
في ذات السياق، قال الهديبان 
انه ألول م���رة في تاريخ احلياة 
البرملانية الكويتية يتم انتخاب 

أربع س���يدات لدخ���ول مجلس 
األمة، وهن النائبات د.معصومة 
املبارك، د.أسيل العوضي، د.سلوى 
اجلسار، ود.روال دشتي، وذلك في 
االنتخابات التي جرت في العام 

.2009
وش���هد ع���دد م���ن احملللني 
والسياسيني وحتى النواب أنفسهم 
بأن دخول املرأة البرملان قد أثرى 
احلياة البرملانية بش���كل كبير، 
وبالفعل فقد ش���هد هذا الفصل 
التشريعي مشاركة فعالة الى حد 
كبير للنائبات األربع، سواء في 
قاعة اجللسات، أو خالل اجتماعات 
اللج���ان البرملانية املتخصصة، 
وكانت لهن بصمات واضحة على 
العديد من القوانني التي أصدرها 

املجلس.
من جانب آخر، أكد الهديبان ان 
الكويت تشهد حراكا نقابيا قويا 
يتمثل في املسيرات واالضرابات 
واالعتصامات التي تقوم بها الكثير 
من النقابات في البالد، للمطالبة 
بتحس���ني االج���ور واحلصول 
على كوادر وظيفية أفضل، رغم 
االعتراف ب���أن املوظف والعامل 
الكويتي يعتب���ران من أصحاب 
أعلى الدخول، قياسا بنظرائهما في 
معظم دول العالم، وقد استجابت 
احلكومة خالل السنوات االخيرة 
النقابية  للكثير م���ن املطال���ب 
والعمالي���ة التي جعلت الكويت 
من بني الدول االعل���ى أجرا في 

العالم.
وأشار الى انه في ضوء ذلك 
كله، يأتي دور االعالم الذي حقق 
بدوره قفزات مهمة خالل السنوات 
االخي���رة، م���ا جع���ل الصحافة 
الكويتية تتبوأ املركز االول في 
مجال احلري���ة الصحافية على 
املس���توى العربي لعدة سنوات 
متتالية، وأتاح قانون املطبوعات 

املجال لظهور صح���ف جديدة، 
توقفت اثنتان منهما عن الصدور، 
وواصلت الصحف الثماني الباقية 
مش���وارها مع الصحف اخلمس 
األقدم، وأصبح السوق يستقبل 
في كل صباح 13 صحيفة، اضافة 
الى ث���الث صحف تصدر باللغة 
االجنليزية، تلبية حلاجة الكثير 
من اجلاليات االجنبية املقيمة في 
الكويت، والتي تعد االجنليزية 

لغة اولى أو ثانية لها.
املرئي هذا  كما واكب االعالم 
التطور، فظهرت اكثر من عش���ر 
قنوات فضائية خاصة، واحدة منها 
قناة إخبارية وهي قناة »الصباح«، 
وهي أول قناة إخبارية كويتية 
تظهر على الساحة احمللية، فيما 
القنوات االخرى  تعتبر س���ائر 
منوع���ة، وان كان بعضها يقدم 

ايضا نشرات وبرامج اخبارية.
وقال الهديبان ان الفضائيات 
اخلاصة استطاعت اعادة املشاهد 
الكويتي الى اعالم بالده، بعد ان 
كان قد هرب الى فضائيات اخرى 
غير كويتي���ة، حيث أصبح هذا 
املشاهد يجد كل ما يبحث عنه من 
قضايا وموضوعات سياسية مهمة 
الكويتية اخلاصة،  القنوات  في 
خاص���ة قضايا مجل���س األمة، 
واألخبار املتعلقة باالستجوابات 
واألس���ئلة البرملانية، والندوات 
السياسية، ومختلف القضايا املهمة 
األخرى، الى حد ان تلفزيون الدولة 
الرسمي اعترف بتقلص مشاهديه 
الى 40% فقط، فيما تذهب نسبة 
ال� 60% الى الفضائيات الكويتية 

اخلاصة.
من جانبه، أكد رئيس جامعة 
تكس���اس ايه ان ام كومرس دان 
جون���ز ايجابي���ة دور اإلع���الم 
الكويتي في تعزي���ز احلريات، 
وقال: ملس���ت هذا ال���دور خالل 

زيارتي للكوي���ت، ليس غريبا 
على الكويت ان تس���تحوذ على 
املركز األول في حرية اإلعالم خالل 
السنوات املاضية الى جانب ذلك 
السياسي هناك  جند أن احلراك 
يتجدد يوميا، فالكويت تتجه اآلن 
ال���ى التنمية في جميع املجاالت 
وتعطي األولوية لبناء املواطن 

الكويتي.
الكويت  ان  واضاف جون���ز 
تعتبر واحة للدميوقراطية ومثال 
يحتذى جلميع دول العالم الثالث 
وهذا ليس مجاملة بل ان الواقع 
يؤكد لنا ذل���ك حيث ان احلرية 
مكفولة جلميع وس���ائل اإلعالم 
للنقد م���ن دون تقييد وهذا في 
ح���د ذاته عامل جيد ال جنده في 
دول أخ���رى كثيرة. وق���ال انه 
ملس ذلك خ���الل زيارته لبعض 
دواوين الكوي���ت ورأى اجلميع 
يتحدث بحرية وب���كل انطالقة 
دون خوف، فاحلكومة الكويتية 
تتقبل النقد من اجلميع سواء من 
نواب مجلس األمة او من املواطنني 
وهذا في حد ذاته يؤكد تتبع منهج 
احلري���ة وتطبيقه بدون قلق أو 
هلع او خوف. بدوره قال د. ألن 
هدلي ان هناك انفتاحا كبيرا في 
الكويتي والذي  املجال اإلعالمي 
شهد تطورا كبيرا في ظل احلرية 
اإلعالمية التي تتبناها احلكومة 
الى  التي تسعى دائما  الكويتية 
تق���دمي كل ما يصب في مصلحة 
إعالمها ليكون األفضل بني دول 
العالم. ومما ال شك فيه انها جنحت 
في ذلك حيث جند وسائل اإلعالم 
مبختل���ف أنواعها تقوم بدورها 
على أكمل وجه في جميع املجاالت 
املناسبة لبعض  وتقدم احللول 
املشاكل التي تعاني منها الكويت 
وهذا في مجمله يؤكد مدى التطور 

الذي حل بوسائل اإلعالم.

عادل الشنان
أجمع عدد من النشطاء السياسيني على أهمية ان 
يكون مدير الهيئة العامة لذوي االحتياجات اخلاصة 
من ذوي االختصاص واخلبرة وان يكون االختيار 
بعيدا عن الصفقات السياسية حتى يتم اسناد األمر 
ألهله، مستنكرين تأخير اختيار تسمية القائمني على 
الهيئة، مؤكدين انه كان يفترض ان يبدأ عمل الهيئة 
من���ذ 25 مايو املاضي، جاء ذلك في ندوة قوى 11/11 
مساء امس األول في ديوان الوحدة بعنوان »هيئة 
املعاقني بني التفعي���ل والتنفيع« بحضور عدد من 
الناشطني السياسيني واالجتماعيني وعدد من ذوي 

االحتياجات اخلاصة وذويهم.
الناشط السياسي خالد الشليمي أكد ان اجلميع 
فرح باجناز السلطتني التشريعية والتنفيذية ملوضوع 
الهيئة العامة ل���ذوي االحتياجات اخلاصة التابعة 
للحكومة والواجب احملاسبة عليها من قبل مجلس 
األمة في حال شابتها الشبهات ولكن اجلميع متخوف 
وذلك ألن الش���ارع الكويتي فقد الثقة في احلكومة 
في بعض املصداقية لوجود انتقائية ومحاباة وحذر 
وتعسف في تطبيق القوانني التي من املفترض ان 
حتترم من قبل احلكومة بعد تش���ريعها وصدورها 
مبرس���وم، باالضافة الى احترام جميع االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية، مشيرا الى ان قانون الهيئة ينص 
على ان تس���ند ادارتها الى من يكون ذا اختصاص 

وخبرة في شأن ذوي االحتياجات اخلاصة.
بدوره، قال رئيس مكتب ذوي االحتياجات اخلاصة 
في قوى 11/11 احملامي عايد الشمري ان وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل قد صرح بتاري���خ 5/28 بأنه 
سيعلن عن اسم مدير الهيئة خالل يومني وعاود يوم 
اجلمعة املاضي ليقول إنه ليس له دخل بالهيئة ال 
من قري���ب وال من بعيد وقال: اذا صدر قرار تعيني 
مخالف للقانون سنتوجه الى احملكمة االدارية وسأنقل 
امللف كامال مبا يحمله من جتاوزات الى منظمة األمم 
املتحدة ألنن���ا فاقدون الثقة في احلكومة واملجلس 

التشريعي الذي اصبح ينهش هذا اجلسد كأنه حالل 
مباح، ونتيح فرصة مدتها 30 يوما لتعيني اصحاب 
االختص���اص وإال فالتوجه جلميع درجات القضاء 

لتفعيل بنود القانون.
وأعلن الشمري عن تشكيل وفد يضم جميع ممثلي 
جمعيات النفع العام اخلاص���ة بذوي االحتياجات 
اخلاصة واجلمعيات التي بها جلان لذوي االحتياجات 
اخلاصة للتوجه الى صاحب الس���مو األمير الطالع 
س���موه على العبث احلكومي � النيابي في القانون 

اخلاص بحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.
من جهته، ناش���د رئيس حمل���ة متابعة قضايا 
املعاقني علي الثويني النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك النظر 
الى ابنائه املعاقني الذين ينتظرون تفعيل القانون 
وخصوصا حاليا في هذا اجلو املربك لهم وداعيا الى 
ادماج املعاق في املجتمع من خالل توفير احتياجاته 
الطبية التي تساعده على ذلك وتقليل التصنيفات 
القانون والتركيز على تعريف املعاق واعتباره الباب 
ومنع غيره ممن يدخلون من الشباك باالضافة الى 
عدم التشدد في وضع الضوابط والشروط واستكمال 

املطالبات.
من جهته، قال رئيس اجلمعية الكويتية لذوي 
االعاقة الس���معية حمد املري قد حتدثنا وصرحنا 
وعارضنا ونددنا من أجل اخواننا املعاقني وسنبذل 
قصارى جهدنا في س���بيل الوصول لوضع مستقر 
لهم وقد كان إقرار قانون الهيئة خطوة متقدمة في 
مجال رقي وتقدم خدم���ات ذوي االعاقات املختلفة 
ولكن ما رأيناه م���ن ركود واضح لم ينتج عنه اي 
تغيير واقعي سبب لنا حالة من االحباط والنزاع على 
كرس���ي الهيئة ما جعل املعاقني في خوف وتوجس 
من دخول من ال يستحق الى إدارة الهيئة وبالتالي 
ضياع حقوقهم خصوصا ان الوضع في تفاقم مستمر، 
متسائال: اين دور النواب وحتركهم وملاذا السلبية 

جتاه هذا الوضع؟!

طالبوا بأن يكون التعيين لذوي االختصاص والخبرة خالل ندوة »اإلعالم الكويتي ودوره في تعزيز الحريات« بجامعة تكساس في أميركا

الفصل التش�ريعي الحالي ش�هد 7 اس�تجوابات نجحت الحكومة في التصدي لها


