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يقي����م الصالون االعالمي اليوم االثنني في متام الس����ابعة مس����اء 
حوارا مفتوحا حتت عنوان »مصر.. الى أين؟« وذلك في املقر املؤقت 
للصالون االعالمي باليرموك ق 4 الشارع االول منزل رقم 36 باجتاه 
شارع املشاة. ويعتزم الصالون في ندوته القادمة مناقشة االوضاع من 
زاوية أخرى وهي زاوية مستقبلية، وبحيث يحاول الصالون تقدمي 
قراءة في مستقبل االوضاع في مصر من الناحية السياسية ومستقبل 
القيادة في ظل االوضاع التي أخذت تتعقد يوما بعد يوم وساعة بعد 
أخرى. في هذا االطار صرح االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي 
ماضي اخلميس بأن الصالون االعالمي في الوقت الراهن ال ينشغل اال 
باالوضاع املصرية وتداعياتها وانعكاساتها على االوضاع االقليمية 
والدولية، مش����يرا الى أهمية مصر على املستوى العربي واالقليمي 
والدولي وأن أي تأثر يحدث لالوضاع السياس����ية في مصر بالتأكيد 

سينعكس على دول املنطقة بشكل مباشر وكذلك باقي العالم.
ودعا اخلميس جميع الصحافيني واالعالميني والسياسيني وأصحاب 
الفكر للمشاركة في هذه الندوة والعمل على اثراء هذه الندوة ومناقشة 
املشهد املصري بكل تفاصيله وتداعياته، كما أكد اخلميس على أهمية 
هذه الندوة كونها ستساهم من خالل ضيوفها في قراءة ما تؤول اليه 
االوضاع في مصر وان كان الوضع يخرج عن نطاق التوقعات املعتادة 

في مثل هذه االحداث.

صالح الغزالي

ماضي اخلميس يتسلم درعا تكرميية من سلمان الكندري

جانب من االحتجاجات اجلارية في ميدان التحرير مبصر

الخميس: أمن واستقرار مصر ينعكس على المنطقة بأسرها
آالء خليفة

اعرب���ت هيئ���ة امللتقى اإلعالم���ي العربي 
عن قلقها الش���ديد ملا يتعرض له اإلعالميون 
والصحافيون خالل تغطيتهم لألحداث اجلارية 
في مصر خالل األيام القليلة املاضية، وقالت 
الهيئة في بيان صادر عنها »إن جميع السلطات 
واحلكومات يجب أن تلتزم بتأمني عمل اإلعالميني 
والصحافي���ني وحمايتهم في كل األحداث وأن 
تعمل على ضمان س���المتهم وعدم تعرضهم 

لألذى من أي نوع«.
كما أكدت الهيئة على أنه يجب االلتزام بكل 
املواثيق واملعاهدات التي تؤمن عمل اإلعالميني 
والصحافيني خصوصا في األوقات املضطربة 
واألماكن املتوترة وأال يتعرضوا ألي شكل من 
أشكال العنف وأال يتم التأثير بشكل من األشكال 

على أداء عملهم وتوصيل رسالتهم.

ومن جانبه شدد األمني العام لهيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس على أنه من 
حق الشعوب أن تعبر عن رأيها بشكل سلمي 
وبطريقة متحضرة ومن حق اإلعالم أن ميارس 
مهامه وعمله أيضا دون ضغوط أو تخويف أو 
اعتقال أو تضييق ألن ذلك يتعارض مع املواثيق 
الدولية التي تؤمن حرية العمل اإلعالمي وتكفل 

سالمة األفراد العاملني في املجال.
كما أع���رب اخلميس عن قلقه املتزايد إزاء 
ما تش���هده مصر من أحداث متوترة، متمنيا 
أن تنتهي هذه األحداث بشكل سريع وأن يتم 
احتواء هذه األزمة بش���كل فاعل كي ال تتفاقم 
األمور وتسير إلى ما ال حتمد عقباه. مشيرا إلى 
أن أمن مصر واستقرارها ينعكس بشكل كبير 
على باقي املنطقة وعلى السياسات الداخلية 

واخلارجية في دول الشرق األوسط.

من جهة اخرى أوضح رئيس النادي الصحافي 
ف���ي االحتاد الوطني لطلبة الكويت س���لمان 
الكندري أن النادي قام بزيارة لإلعالمي ماضي 
اخلميس وذلك لتكرميه على جهوده املبذولة 
في دعم النادي وإتاحته الفرصة ملشاركته في 
ملتقى الكويت اإلعالمي للشباب1 والذي شارك 
فيه إعالميون مميزون وشهد حضورا الفتا من 

هواة العمل اإلعالمي.
وأوضح الكندري أن ه���ذه الزيارة جاءت 
لتعزيز التعاون واالرتقاء باجلانب اإلعالمي 
وإعداد مش���اريع إعالمية مشتركة وتكثيف 
اجلهود بهدف إش���راك أكبر قدر من الشباب 
الطموح���ني لإلبداع في املج���ال اإلعالمي في 
املستقبل، ووعد الكندري باملزيد من اجلهود 
اإلعالمية لتحفيز الطاقات الشبابية في املجال 

اإلعالمي.

هيئة الملتقى اإلعالمي نددت بما تعّرض له اإلعالميون والصحافيون من اعتداءات

الصالون اإلعالمي يحاول قراءة 
مستقبل مصر السياسي

في ندوة تقام بمقره المؤقت اليوم

»الشفافية«: استقالل السلطة القضائية يجب أن يأخذ أولوية قصوى في مجلس األمة
أص���درت جمعية الش���فافية تقريرها الذي يهدف 
إلى رصد مستجدات الساحة احمللية خالل شهر كامل 
في مجاالت اعالء الش���فافية ومكافحة الفساد خاصة 
م���ا يتعلق بأحوال األجهزة التش���ريعية والتنفيذية 
واملؤسس���ات الرقابية، وقالت اجلمعية ان تس���ليط 
الضوء عل���ى هذه الوقائع هدف في ذاته، حتى لو لم 
يت���م الربط والتحليل والتعليق عليها، رغم ما نبذله 
من جهد في ذلك، ترمي اجلمعية من ورائه الى اتاحة 
النظر الى الصورة الكلية ملجريات الشفافية واالصالح 
داخل احلراك املجتمعي مما قد يوفر حافزا اضافيا يدفع 

نحو التغيير الذي ننشده.
وميكن القول ان التقرير غير معني بحصر جميع 
الوقائع بقدر عنايته بتلك الوقائع التي تشكل جتاوزات 
جس���يمة او يترتب عليها تداعي���ات مهمة متس املال 
العام وتدفق اجراءات العمل في االجهزة املعنية على 
النحو الس���ليم او التي تك���ون مفعمة بدالالت ضارة 
بالصال���ح العام، وفيما يلي م���ا ورد في التقرير عن 

بعض اجلهات:
الس���لطة القضائية: طالب رئيس املجلس األعلى 
للقضاء اعضاء مجلس األمة بسرعة إقرار قانون استقالل 
السلطة القضائية املعروض على جدول اعمال املجلس، 
كما طالب احلكومة بسرعة اقرار املشاريع القضائية، 
جاء ذلك بعد اختالل األولويات لدى املجلس واحلكومة، 
وهذا التأخير في دعم السلطة القضائية اثار استياء 

برملانيني ومنظمات مجتمع مدني واصحاب الرأي.
علما بأن جمعية الشفافية الكويتية نظمت احلوار 
الوطني لإلصالح السياس���ي الذي تناول محورا هاما 
وهو القض���اء، وقدم الكثير م���ن التوصيات الالزمة 
لدعم استقالل القضاء وحتس���ني امكانياته لتطوير 
خدماته ورفعت توصياته الى كل من رؤساء احلكومة 
ومجلس االمة واملجلس االعلى للقضاء، لذلك ينبغي 
على مجلس األمة اعطاء موض���وع القضاء األولوية 

القصوى في أعماله.
مجلس األمة: يشكل مجلس األمة بني فترة وأخرى 
جلانا للتحقيق في عدد من املواضيع املثارة يش���ارك 
فيها عدد من أعضاء املجلس، وقد لوحظ مؤخرا كثرة 
اللجان التي يتم تشكيلها، وهذا غير مرفوض، يقابله 
قلة االجناز الذي ينت���ج عن تلك اللجان، كما يالحظ 
استغالل بعض اعضاء تلك اللجان عضويتهم فيها في 
غير الغرض احملدد للجنة كتصفية حسابات سياسية 
مع اطراف داخل املجل���س او خارجه، واالنحياز في 
املوض���وع املنظور في اللجنة قب���ل ان تبدأ اعمالها، 
وتسريب املعلومات املتداولة داخل اللجنة بهدف التأثير 

عل���ى بقية األعضاء، كما تثار ف���ي كثير من االحيان 
شبهة تعارض املصالح على بعض اعضاء تلك اللجان 
دون وج���ود رد واضح وقاطع على ذلك، لذا نأمل من 
مجلس األمة تكليف األمانة العامة دراسة حاالت تشكيل 
اللجان وإجنازاتها وتقدمي توصيات مناسبة لتحسني 

اداء اللجان مبا يجنبها اي شبهات فساد.
وفي موضوع آخر تلقت جمعية الش���فافية دعوة 
اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها املنعقد في 
30 يناير ملناقشة اقتراح قانون حق االطالع، وكان مما 
يؤسف له أن احلكومة طلبت التأجيل ألنها لم تكن قد 
اجن���زت رأيها في املوضوع، رغم ان االقتراح موجود 
في املجلس من���ذ 2007 وقد وافقت اللجنة على طلب 
احلكومة اعطاءها مهلة شهرين لتقدم مشروع قانون 
باملوضوع ومما يؤسف له أن احلكومة واملجلس ينادون 
بالش���فافية ولكنهم حني يصلون لهذا القانون املعني 
بش���فافية اجلهاز احلكومي يتم تعطيله فمعروف ان 
التأجيل شهرين يدخلنا في جلسات امليزانيات كما ان 
هذا التأجيل يفشل اجللسة املخصصة ملناقشة قوانني 

النزاهة والشفافية يوم 2011/3/8.
أما قرار مجلس االمة بتأجيل جلساته طوال شهر 
فبراي���ر فإنه قرار غير موفق متاما خاصة مع ضعف 
اجناز املجلس وتعطل كثير من جلساته، كما يجب على 
املجلس اال يقدم منوذجا اداريا سلبيا للجهات احلكومية، 
لذا ينبغي على مجلس األمة ان يقوم بتعويض اجللسات 

التي ضاعت وذلك خالل شهر مارس املقبل.

اختيار القيادات

وقال التقرير: صدر خالل هذا الشهر قرار بتعيني 
مدير جامعة الكويت بعد مخاض طويل تصاعدت خالله 
ضغوط نواب وتيارات سياسية ومتنفذين، وقد لوحظ 
ان قرار االختيار جاء مخالفا لقرار اللجنة التي شكلتها 
احلكومة لوضع معايير االختيار ومقابلة املرش���حني 
واختيار االنسب لهذه الوظيفة، علما بأن هذا التصرف 
احلكومي ليس األول بل دائما ما يتكرر، وكان آخرها 

في مؤسسة البترول الكويتية.
ان هذا املوقف يعد واحدا من التداعيات الس���لبية 
لسياس���ة احملاصصة التي تكرست بشكل واضح في 
تشكيل احلكومات لتقذف بعد ذلك بسمومها في جميع 
مفاصل الدولة، لذلك يج���ب على احلكومة والبرملان 
وضع حد للتوظيف على حساب اجلدارة والتي وصلت 
فيه���ا التجاوزات الى مس���توى التعيني في الوظائف 

البسيطة.
وتناول التقرير إصدارات املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب قائال: لقد توقفت عدة اصدارات للمجلس 
على مدى زمني ليس بالقصير، ولم حتظ بتس���ليط 
الضوء عليها بشكل كاف، مما ترتب عليه جملة تداعيات 
كان آخرها هذا الش���هر متمثال في حدثني، األول تأخر 
صدور سلسلة عالم املعرفة، وهي ليست املرة األولى، 
بسبب ما ذكر عن تأخير طرح مناقصة طباعتها وكأنها 
سلسلة جديدة ستصدر للتو، ويأتي في السياق نفسه 
ما قيل عن مخزون كبير من االصدارات يعجز املجلس 
عن تصريفه رغم تعدد منافذ البيع ومناسباته داخل 
الكويت وإمكانات توزيعه خارج الكويت وهو هدف 
رئيس���ي للمجلس منذ انطالقته في ان يكون لبلدنا 
حضور ثقافي في محيطه العربي ليظل منارة اشعاع 

كما هو منذ انطالقة مجلة العربي في اخلمسينيات.
احلدث الثاني املهم ه���و مهرجان القرين الذي بدأ 
وانتهى دون ان يثير انتباها او يحرك االوضاع الثقافية 
او يستفيد من استضافة اس���ماء كبيرة من املثقفني 

العرب او حتى يستفيد من اقرانهم الكويتيني.
ان مسيرة املجلس بحاجة الى رؤية جديدة تنظر 
بدقة في تراجع نش���اطاته وفي القائمني عليه بعد ان 
تسربت منه اعالم كويتية على مدى السنوات املاضية 

كان وال يزال لها دور كبير في حياتنا االدبية والفنية 
والثقافية عموما، ونذكر بأن بناء االنس���ان الكويتي 
الذي توليه اخلطة االمنائية اهتماما حسب املعلن ال 
ميكن ان يتم مبعزل عن احياء وتطوير اوعية الثقافة 

وبناها التحتية والفوقية معا.

الخطة اإلنمائية

لم يحظ تقرير املتابعة نصف الس���نوي عن خطة 
التنمية باهتمام كاف ومناقشة جادة من مجلس االمة 
وكذا االنشطة االقتصادية باستثناء بعض املراجعات 
املقتضب���ة رغم ما ذكر ع���ن تضمينه مائتي مالحظة 
تسببت في تأخير املشاريع وتعد هذه احد ابرز سلبيات 
تصاعد وتيرة اخلالفات داخل مجلس االمة ومع احلكومة 
حي���ث ينصرف االهتمام ال���ى أولويات اخرى تعوق 
املجلس عن اجناز واجباته االساسية، ونأمل ان يتم 
تالفي هذا القصور الشديد عند عرض التقرير السنوي 
الجنازات اخلطة مع اقتراب انتهاء السنة األولى منها 

في مارس املقبل.
وتبقى مشكلة بدائل متويل مشاريع اخلطة دون 
حسم منذ دور االنعقاد الفائت رغم اعالن عدة مواعيد 
النهائها، ونخش���ى ان يك���ون تعليقا على هذا النحو 
مقصودا لتوظيفه في اطار مجريات احلراك السياسي 
الذي يتم التأكيد دائما على عدم تأثر اخلطة بتصاعد 

وتيرته فيما يقول منطق االمور خالف ذلك.
وتطرق التقرير الى الهيئة العامة لالستثمار، مبينا 
ان رأسمال احملافظة الوطنية املخصصة الستثمارها 
في البورصة والتي تديرها الهيئة يبلغ مليارا ونصف 
املليار دينار، وحتى تاريخه لم تعلن عن استراتيجياتها 
اجلديدة للعام 2011، والتي ذكر في بدايات ديسمبر 2010 
انها تعكف عل���ى اعدادها، ما يهمنا هنا هو ان تعالج 
هذه االس���تراتيجية ما اشار اليه ديوان احملاسبة في 
آخر تقاريره من تدني استثمارات احملفظة واخفاقها 
في حتقيق اهدافه���ا، ومن املهم ايضا النأي باحملفظة 
ع���ن االنغماس في الصراع���ات العلنية احملتدمة بني 

املجاميع االستثمارية املختلفة.

االضطرابات السياسية العربية

ف���ي ملف آخر وازاء تصاع���د وتيرة االضطرابات 
السياس���ية في العديد من الدول العربية وترشيحها 
نحو املزيد من التصعيد خالل األشهر القليلة القادمة 
نفترض اقدام الهيئة وكذل���ك اجهزة حكومية اخرى 
معنية على قراءة جديدة الوضاع استثمارات الكويت 
في هذه الدول، كما ينبغ���ي على مجلس االمة دعوة 

احلكومة ملناقشة عامة لهذا الشأن احليوي بالنسبة 
للكويت، س���واء في اجللسات العامة للمجلس او في 
جلنة حماية االم���وال العامة لتخصيص وقت وجهد 
كاف نحو املتابعة احلثيثة لهذه االستثمارات في اطار 

استشراف دقيق ملآل تلك االضطرابات.

وزارة التجارة والصناعة

وأضاف التقرير سبق ان احلحنا كثيرا في تقاريرنا 
الس���ابقة على ضرورة ازالة املخالفات التي تعج بها 
املنطقة احلرة، على ان يش���مل ذلك جميع املخالفني 
دون استثناء، بحيث ال يكون هناك اي مجال للطعن 
بتصرف اجلهات احلكومية بأنها تنفذ على خصومها 
السياس���يني وتترك رفاقها، وفي كل االحوال نأمل ان 
تس���تمر هذه احلملة وان متتد لقطاعات اخرى تابعة 
للوزارة ومؤسساتها امللحقة حتى ينطلق االصالح في 

مساراته الصحيحة.

وزارة الشؤون

ينتظر ان يعلن خالل شهر فبراير عن انشاء هيئة 
القوى العاملة تنفيذا للمادة التاسعة من القانون رقم 6 
لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع االهلي، ويستهدف 
وجود هذه الهيئة معاجلة الكثير من مشكالت العمالة 
التي عانت منها البالد عقودا من الزمن وال تزال، ولنا 

في ذلك مالحظات اساسية:
ان اجلدل الدائر عن احتماالت تأخر انشاء الهيئة غير 
مبرر في ظل كفاية املدة التي اتاحها القانون وهي عام 

كامل ما يتطلب حتريك املساءلة في حالة حدوثه.
كما يجب التنبيه عل���ى اهمية التدقيق في تعيني 
املناصب القيادية في االدارتني العليا والوسطى وصوال 
الى اصغر موظفيها لتجنب تكرار الوجوه التي ناءت 
الوزارة بسوء ممارساتها وانزالقها في نفق تعارض 
املصالح واحالة العديد منهم الى التحقيق خالل االشهر 

القليلة املاضية.
كذلك من املهم استكمال التجهيزات التقنية الالزمة 
لرب���ط نظام امليكنة باالجهزة احلكومية وغيرها ذات 
الصلة مثل الداخلية والتجارية والبنوك، وكذلك مراجعة 
امن املعلومات داخل النظام اآللي وتدرج مس���توياته 
وضبط تداول كلمات السر بني املسؤولني ومرؤوسيهم، 
علما بأن هذا اجلانب ق���د تعرض خلروقات متكررة 

تسببت في عدة احاالت للنيابة.
واخيرا االعالن عن األسس واملعايير املعتمدة لتقدير 
احتياجات الش���ركات من العمالة وهي مشكلة قائمة 

سبق ان اشار اليها ديوان احملاسبة في تقاريره.

في التقرير الشهري الذي تصدره الجمعية عن مستجدات الساحة المحلية خالل شهر

تأجيل الجلسات خالل شهر فبراير قرار غير موفق في ظل ضعف اإلن جازاألمانة العامة للمجلس مطالبة بدراسة تشكيل اللجان وتقديم توصيات لتحسين أدائها


