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نواب يطالبون بإقرار قوانين محاربة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية

مخلد يسأل عن عدم قبول 
الثانويات المسائية

االجابة بنعم فما هي االسباب التي 
جدت هذا العام لعدم االعتراف بها؟ 
وما هو مصير الطالب احلاصلني 
على هذه الشهادة وخطط الوزارة 
ملعاجلتها للحاصلني عليها في هذا 
العام مع مراع����اة ما تكبدوه من 

جهد ووقت ونفقات؟
وجاء في س����ؤاله الثاني: ما 
القرارات التي صدرت من الوزارة 
وادت ال����ى رفض التصديق على 
الش����هادات للحاصل����ني عليه����ا 
من اململكة املتح����دة؟ وما انواع 
الشهادات للحاصلني ومدة الدراسة 
ومجال التخصص؟ وهل س����بق 
للوزارة االشارة للطالب ونصحهم 
في ش����أن امكانية عدم التصديق 
على شهاداتهم او االعتراف بها؟ اذا 
كانت االجابة بنعم يرجى افادتي 
بصور هذه القرارات، واذا كانت 
االجابة بالنف����ي يرجى تزويدي 
بأس����باب صدور القرار والغاية 

منه.

وجه النائ����ب مخلد العازمي 
سؤالني لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي ج����اء فيه: تكفل 
التعليم  الدولة تيس����ير س����بل 
وتوفيره مبراحل الدراسة املختلفة، 
وبالنظر الى العديد من املدارس 
ال جند لديها امكانات اس����تيعاب 

االعداد املتزايدة سنويا.
وملا كان عدم قبول الشهادات 
امل����دارس باململكة  الصادرة من 
العربي����ة الس����عودية رغم عدم 
ال����وزارة عليها قبل  اعت����راض 
ذلك وعلى الرغم م����ن اعتمادها 
والتصدي����ق عليه����ا من اجلهات 
املختصة وتكبد الطالب في سبيل 
احلصول عليه����ا الوقت واجلهد 
واملصاريف والرسوم، لذلك يرجى 
توجيه السؤال اآلتي الى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي:

ه����ل صدر قرار بع����دم قبول 
شهادات احلصول على الثانوية 
العامة احلاص����ل عليها الطالب 
وفقا لنظام الدراس����ات املسائية 
للمدارس الثانوية باململكة العربية 
الس����عودية او غيرها؟ اذا كانت 

االجابة بنعم يرجى افادتي:
بأسباب صدور القرار وتاريخ 
صدوره، وصورة من القرار املشار 

اليه، وتاريخ بدء العمل به.
وهل سبق صدور القرار دراسة 
الس����باب عدم القبول؟ في حالة 
وجودها يرجى تزويدي بنسخة 
من هذه الدراسة والقائم بها وما 

انتهت اليه من توصيات.
وهل سبق اعتماد هذه الشهادة 
اذا كانت  السابقة؟  السنوات  في 

جوهر: ح�ّل المجلس حال دون إقرار تش�ريعات محاربة الفس�اد

السلطان: الحديث عن الفساد في تزايد والخلل األول في التشريعات سامح عبد الحفيظ
أجمع عدد من النواب على ضرورة دعم حملة »ال تنمية مع الفساد« 
التي أطلقتها جمعية الشفافية الكويتية، مؤكدين على ان الدولة بحاجة 

إلقرار العديد من القوانني التي تعتمد مبادئ االصالح والشفافية.
كان ذلك خالل الندوة التي نظمتها اجلمعية مساء امس االول حيث 
بدأت بحديث لرئيس مجلس ادارة اجلمعية صالح الغزالي الذي استعرض 
فكرة احلملة وأهدافها معرفا مبش����اريع القوانني اخلمس����ة التي يجب 
ادراجه����ا ضمن خطة الدولة، وض����رورة اقرارها من قبل مجلس االمة، 

والرامية الى القضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله.
وأشار الغزالي الى تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد وتقدم 
العدي����د من الدول اخلليجية والعربية عليها بعد أن كانت في مقدمتها، 

داعيا الى ضرورة دعم احلملة لتحقق األهداف املرجوة منها.
وأضاف ان خطة الدولة ستناقش في دور االنعقاد املقبل، وأولويات 
احلكومة لم تدرج فيها قوانني الشفافية ومحاربة الفساد، لذا احلملة تؤكد 
على ضرورة ادراج خمس����ة قوانني في دور االنعقاد املقبل ومناقشتها 

واقرارها في التاسع من ديسمبر وهو اليوم العاملي ملكافحة الفساد.

محاربة الفساد

بدوره قال النائب د.حس����ن جوهر: نثمن جلمعية الش����فافية هذه 
الدعوة، وأنا اعتبرها بداية شراكة حقيقية حملاربة الفساد في الكويت 
س����واء على اجلانب التشريعي أو الرقابي، الفتا الى ان هناك حزمة من 
التشريعات مت تقدميها خالل أكثر من دورة برملانية اال انه مع األسف لم 
يتم اقرارها نظرا حلل مجلس االمة املتتالي، وعدم تبني احلكومة بشكل 
حازم وصادق لهذه احلزمة، على الرغم من رعايتها ألهم مؤمتر عاملي في 
الكويت حملاربة الفساد، الفتا الى انه كان االتفاق خالل املؤمتر على اقرار 
مجموعة من التشريعات اخلاصة بهذا الشأن استجابة ملنظمة الشفافية 

الدولية، اال انه لم يحدث شيء، ولم تتنب احلكومة هذه املقترحات.
وقال: نحن ملزمون أدبيا وتاريخيا باعطاء تلك التشريعات أولوية 
خاصة في دور االنعقاد املقبل حتى ترى النور، لنكون في مصاف الدول 
التي تتمتع بش����فافية عالية، الفتا الى ان التراجع املستمر للكويت في 
سجل الش����فافية العاملي، يقلقنا ولذا مثل هذه املبادرة مطلوبة وملحة 

ونتمنى استجابة من األغلبية البرملانية لدعم هذا التوجه.
وأضاف: »إننا بحاجة ماسة إلى انتفاضة وصيحة في مقابل ما نشهده 
م����ن وضع عام ميت في الكويت لكي تدب الروح في هذا اجلس����د امليت 
حتى يفيق وال نقول هذا الكالم اعتباطا بل بحزن عميق ونحن نرى هذا 
التراجع لدولتنا في مؤشرات الفساد حتى على مستوى الدول العربية، 
علما بأننا كنا أكثر الدول شفافية ونزاهة واآلن بتنا أقلها على املستوى 

اإلقليمي وليس الدولي فقط، وهذا نذير شؤم«.
وثمن املبادرة املقدمة من جمعية الش����فافية، مشيرا إلى أنها تسهم 
في خلق نوع من الشراكة احلقيقية بني أعضاء مجلس األمة واجلمعية 
، مقترحا أس����بوعا النتصار الشفافية ومحاربة الفساد وليس يوما في 

ساحة اإلرادة للدفع في سبيل تفعيل قوانني الشفافية.
وأضاف »إن قضية ربط التنمية بالفساد شعار صحيح، ففاقد الشيء 
ال يعطيه، فال ميكن املضي في املش����اريع التنموية في ظل الفساد الذي 
بات يقر اجلميع باستشرائه في الكويت إلى حد كبير«، مشيرا إلى »أن 
محاربة الفساد واملفسدين هي التنمية البشرية احلقيقية وهي القادرة 

على جناح أي نوع من التنمية احلضارية أو غيرها«.
وأشار إلى أنه قام بدوره أكثر من مرة في تقدمي اقتراح القرار قانون 
الذمة املالية ولكنه في كل مرة كان يصطدم بحل مجلس األمة األمر الذي 
يرجعه إلى نقطة الصفر في هذا الصدد، ولفت إلى »أنه من املؤسف أن 
الكويت تترأس مؤمتر »برملانيون ضد الفساد« وعلى الرغم من ذلك لم 
تفعل حتى وقتنا الراهن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية«، مبينا »أن ثمة 

الكويت فلدينا مشكلة، فالكويت تئن وعلينا التحرك في سبيل محاربة 
الفساد«.

تأييد

بدوره قال النائب ناجي العبدالهادي، نحن من مؤيدي احلملة، ليس 
من اآلن وامنا منذ فترة الترشيح لالنتخابات، ونطالب بالفعل باصدار 
قوانني تقضي على الفس����اد، خاصة ان التنمية حتت����اج الى مثل هذه 
القوانني، لالنطالقة نحو »ال للفساد« الفتا الى ان مجلس االمة سيتبنى 
فكرة تشكيل جلنة للشفافية والنزاهة، معلنا انه سيتبنى كذلك قانون 

الرقابة االدارية والذي سيرى النور قريبا.
وأضاف، ان قوانني مكافحة الفساد هي عامل مساعد، ولكن الفوضى 
االدارية بالبالد مأساة، وعليه نحن في منظومة حتتم علينا تغيير الهيكل 

االداري في البالد، معلنا تأييده حلملة »ال تنمية مع الفساد«.
 ولفت الى أهمية اخلروج بقانون مخاصمة القضاء الذي حتدث عنه 

الصرعاوي النه يدعو ملزيد من الشفافية«.

أنشطة متعددة

وبدوره، ثمن النائب علي الدقباسي هذا احلراك واالنتشار لألنشطة 
املتعددة الهادفة ملكافحة الفساد وخص بالذكر نشاط جمعية الشفافية 
في هذا املجال وعملها على حث النواب ومساعدتهم في توفير املعلومة، 
مش����يرا إلى »أنها خطوة في الطريق السليم، لكن سن قوانني محاربة 

الفساد هي مسؤولية مضاعفة تقع على عاتق نواب مجلس األمة«. 
وقدم الشكر للنائبة الدكتورة أسيل العوضي لتقدميها قانون احملاسبة 

بإحالة الفساد إلى القضاء مباشرة دون الرجوع إلى مجلس األمة.
ولفت إلى »أن إقرار هذه القوانني اخلمسة خطوة في االجتاه السليم، 
والذي من شأنه محاصرة ومحاربة الفساد وأي عنصر فاسد في املجتمع 
وشيوع الطمأنينة فيه«.  وأوضح أن التراجع املشهود في ترتيب الكويت 
في مؤشر مدركات الفساد عامليا مرتبط بحالة عدم االستقرار واللخبطة 
السياسية، واملطبات الهوائية السياسية التي عاشتها الكويت في السنوات 
القليلة املاضية، ما أدى إلى اس����تفحال الفساد في ظل غياب االستقرار، 
متابعا »ففي مجلس األمة احلالي عملنا ملدة 45 يوما فقط وبتنا نسمع 
همزا وملزا باحلل وترويعا، وكل هذا من شأنه أن يعوق نواب األمة عن 
ممارسة دورهم بالش����كل املطلوب«، الفتا إلى »أن مسؤولية احلكومة 
اليوم مضاعفة فعليها أن حتدد أولوياتها، والعمل على تقدمي مشاريع 
تنموية حتى ال نصل إلى ما وصلت إليه دول أخرى في الفساد بسبب 
فقدان الثقة«. وتعهد من باب الواجب، االلتزام بهذه القوانني اخلمس����ة 
والدفع باجتاهها حتى نصل إلى دولة يشع فيها األمان وتصبح الكويت 

كما نتمناها يا سيادة قانون. 
من جانبه، اعتبر النائب خالد السلطان أن احلديث عن الفساد والتعدي 
على املال العام في تزايد، الفتا إلى أن ترتيب دولة الكويت في مؤش����ر 
مدركات الفساد أخذ في التزايد من 36 إلى 65 ومن املتوقع وصوله إلى 

مبادرات نيابية متتالية في هذا الش����أن لكننا دائما ما نصطدم بالواقع 
السياسي«. وتوجه بحديثه للشعب الكويتي قائال: »لالسف اليوم الفساد 
محمي وثمة مظلة حلمايته من داخل وخارج الكويت بقصد او من دون 
قصد«، مشيرا الى ان هناك من يطبطب على احلكومة بشكل غير معقول 
عند حدوث اي تلويح باالدوات النيابية السياسية مما يجعل احلكومة 
في مأمن على الرغم من تقصيرها في املشاريع التنموية احلقيقية وهذا 
امر غير مطلوب، ففي اي استجواب او تصريح ينبري عدد من النواب 
للدفاع عن احلكومة«، داعيا الى »تشكيل جبهة وطنية جادة وقوية حتى 
لو استخدمت االدوات الدستورية القرار قوانني الشفافية اخلمسة الننا 
اصبحنا بحاجة ماس����ة لها، فإذا لم نستطع تأسيس جبهة قادرة على 

تفعيل مثل هذه املبادرات فهو مضيعة للوقت«.

شراكة

من جانبها قالت النائبة د.روال دش����تي: اش����راك املجتمع املدني في 
مكافحة الفس����اد وتعزيز الش����فافية والنزاهة في غاية االهمية، نظرا 
للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع، كالدور الذي يلعبه كل من مجلس 

االمة واحلكومة.
واشارت الى ان اهل الكويت يطالبون بالتنمية، اال انه مع الفساد ال 
ميكن للتنمية ان تكون، لذا يجب ان حتوز عملية مكافحة الفساد نفس 
االولوي����ة في جميع القضايا االخرى، من اجل النهوض بالكويت وبناء 

وطن خاٍل من الفساد يحقق تطلعات اهله وابنائه.
وأعلنت دعمها لتوجهات جمعية الشفافية في حملتها »ال تنمية مع 
الفس����اد« داعية جميع املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني للمشاركة 
ف����ي اجناح احلملة لتحقق االهداف املرجوة منها، مؤكدة ان الكويت لن 
تتحمل املزيد من االنهيار والفساد املستشري في الكثير من مؤسسات 

الدولة.
وقالت، نحن في مجلس االمة نشارك جمعية الشفافية وأخذنا على 
عاتقنا اقتراح بتش����كيل جلنة لتعزيز النزاهة والش����فافية في اجلهاز 
االداري في الدولة للنظر في مشاريع القوانني املتعلقة بتعزيز الشفافية 
والنزاهة، الفتا الى ان هناك مجموعة من القوانني التي تدرسها احلكومة 

حاليا من خالل فريق عمل مختص بذلك.
وأضافت، ثمة هدر مالي يقدر ب� 3 مليارات دينار في االموال العامة 
واجلميع يقفون مكتوفي االيدي، فالفساد ال يقتصر فقط على الفوضى 
السياس����ية بل كلنا ش����ركاء »نواب أمة � حكومة � مواطن« ملا آلت إليه 
االمور من تفشي الفساد في الكويت، فمن الواجب علينا احترام القانون 
وسيادته والسير في االطار القانوني الصحيح، فنحن شعب يفتقر الى 

احترام القانون ويدفع في اجتاه انهيار البلد.
ورأت ان الوضع بحاجة لتعزيز االخالقيات التعليمية وروح املواطنة 

الشعبية وأال يقتصر االمر على سن تشريعات ملكافحات الفساد«.
وأوضحت »ان هناك خلاًل في املؤسس����ات التشريعية والتنفيذية، 
والبد ان تأتي النهضة منا نحن كمواطنني، فإذا لم نستطع نحن حماية 

75 ف����ي األعوام القادمة.  الفتا الى انه رأى الفس����اد منذ أن كان موظفا 
إلى أن وصل نائبا، متسائال »أين اخللل؟« ومجيبا »ان اخللل األول في 
التش����ريعات والثاني في القيادة، فإن لم يصل إلى القيادة القوي األمني 
فالقوانني لن جتدي نفعا«. وأوضح السلطان أن الفساد أحد أسباب تأخر 
الكويت، مضيفا »نحن نعمل على مشروع قانون ديوان الرقابة املالية 
وهو جهاز له نفس تشكيل ديوان احملاسبة وله حق تتبع أوجه الفساد 
في جميع مؤسسات الدولة«.  وتطرق السلطان الى أوجه الفساد ضاربا 
بعض األمثلة عن مش����اريع كانت تكلفتها احلقيقية 250 مليون دينار 
وقد وصلت إلى 650 مليون دينار، وتناول كذلك الفس����اد الذي ش����هده 
مشروع املصفاة الرابعة التي كانت تكلف 4 مليارات ووصلت اليوم إلى 

8 مليارات والتي بناء عليها قام بوقفة جادة في هذا الشأن. 

رأس الفساد

ومن جانبه، قال النائب حس����ني احلريتي »في الكويت ثمة مجاالت 
كثيرة للفس����اد، ولكل فساد رأس وبالقضاء عليه نقضي على الفساد« 
الفتا الى ان الفساد التشريعي أهمها وهو حجر الزاوية ومعاجلته تسهم 
في القضاء على كافة أشكال الفساد في الدولة، مشيرا إلى أهمية تفعيل 

اإلعالم النشط والقيام بتسليط الضوء على هذه اآلفة. 
واشار إلى أن الفساد في الكويت كالزئبق، وثمة فساد مغلف كاملهمات 
الرس����مية عبر إرسال دعوات للمؤمترات ورأى أن التعاون مطلوب من 
اجلميع حتى نقضي على الفس����اد، فال ميكن القضاء عليه بشكل كامل 

ألنه البد من وجود إصالح ذاتي أوال.

الواسطة

ومن جانبها، حتدثت النائبة د.أسيل العوضي عن الفساد التشريعي 
مشيرة إلى أن املش����كلة ال حتل فقط بسن التشريعات، فمن املمكن أن 

يكون املشرع هو عامل فساد باستخدام الواسطة واحملسوبية. 
ولفتت إلى أننا في الكويت نعيش في حالة انفصام في الش����خصية 
فهناك تضارب بني ما يدعيه البعض واملمارس����ة العملية ملا يقال، فما 
ميارس خلف الكواليس يختلف عما نفعله ونقوله أمام الناس، الفتة الى 
أن مجتمعنا أصبح مرتعا للفساد ويعاني من اعتالل في القيم األخالقية 
حول ما ندعيه وما منارس����ه، مطالبة بضرورة توس����يع احلملة وعدم 
حصرها على اقرار القوانني، وان علينا حتويلها الى حملة توعية للناس 
وحملة لزرع القيم األخالقية، مشيرة إلى أهمية قضية التعليم وضرورة 

اإلصالح بدءا باألجيال الصغيرة بتعليمهم السلوكيات الصحيحة. 

دراسة

من جهته، أعرب النائب صالح عاش����ور عن أمله في أن تتم معاجلة 
قضية الفساد بآلية أفضل من خالل دراسة قوانني الشفافية اخلمس بشكل 
مستفيض ودقيق.  ورأى أن أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات 
الفساد يرجع ألسباب كثيرة منها عدم االستقرار السياسي، الفتا إلى أننا 
نفتقر للنماذج احلقيقية ملكافحة الفساد، من خالل وجود رادع وعقوبة 
للمفسدين في مقابل تقدير املصلحني، فالبد من وجود مناذج طيبة أمام 
أبنائنا حتثهم على اإلصالح ومحاربة الفساد، الفتا الى انه حتى اآلن لم 
نر أي محاكمة للمفسدين،  بدوره أشار النائب عدنان املطوع الى برنامج 
عمل احلكومة، الفتا الى توقف العديد من املشاريع التنموية منذ سنوات، 
مشيرا الى خسارة الكويت ملشروعي املصفاة الرابعة والداو. وأشار الى 
ان الش����هادات تشترى واملناصب تقلد ملن ال يستحقها، ويجدد للوكالء 
مرة بعد أخ����رى دون اعطاء الفرصة آلخرين يطمحون الى ترك بصمة 
ترقى باملستوى العام للدولة، مؤكدا ان مكافحة الفساد يجب أن تسير 
بالتوازى مع التنمية، الفتا الى ان الفس����اد االداري يختلف عن نظيره 

املالي وانه في حال وجود رقابة ادارية سيقل الفساد املالي.

الدقباسي: تراجع الكويت في ترتيب الفس�اد مرتبط باللخبطة السياسية

الحريتي: الفس�اد التش�ريعي ه�و رأس الفس�اد وحج�ر الزاوية 
عاشور: عدم االس�تقرار السياسي من أسباب التراجع في مدركات الفساد

خالل ندوة نظمتها جمعية الشفافية الكويتية تحت عنوان »ال تنمية مع الفساد« مساء أمس األول

العمير: ما دور معهد األبحاث العلمية 
في إعادة تأهيل البيئة

طلب تزويده بصور عن المراسالت الخاصة بذلك

العوضي: تنسيق نيابي 
لتعديل القوانين ذات الشبه الدستورية

اعلنت النائبة د.اس���يل العوضي انها تسعى بالتنسيق مع مجموعة من النواب للتصدي للقوانني 
التي حتمل شبهات دستورية في محاولة لتصحيح مسار العملية الدميوقراطية.

وقالت العوضي في تصريح صحافي امس ان هناك قوانني غير دستورية اقرها املجلس نريد العمل 
على تعديلها لتصحيح املسار الدميوقراطي.

واوضحت العوضي ان من ضمن القوانني التي تس���عى للتصدي لها قانون تنظيم التعليم العالي 
وقانون االنتخابات وقانون انشاء اجلامعات اخلاصة وقانون العمل في القطاع االهلي وقانون االحوال 

الشخصية وقانون اجلنسية.
واشارت الى ان هناك جهدا جماعيا مشتركا مع مجموع من النواب للتنسيق لتعديل هذه القوانني 

غير الدستورية.

وجه النائب د.علي العمير 
س���ؤاال لوزير الطاقة ووزير 
االعالم الشيخ أحمد العبداهلل 

جاء فيه:
م���ا دور معه���د الكوي���ت 
العلمية في برنامج  لالبحاث 
اع���ادة تأهي���ل البيئ���ة وما 
املراسالت التي متت بني املعهد 
املركزية لالش���راف  واللجنة 
على تنفيذ املشاريع املتعلقة 
باعادة تأهي���ل البيئة )نقطة 
الوطني���ة(؟ أرجو  االرتباط 
تزويدي بصورة طبق االصل 
عن جميع املراسالت التي متت 

خالل اخلمس سنوات املاضية، 
وما االجراءات املزمع اتخاذها 
من نقطة االرتباط نتيجة لتلك 
املراسالت؟ واضاف ما خالصة 
اجتماعات نقطة االرتباط مع 
املراجعني الدوليني وكم كان عدد 
تلك االجتماعات والتوصيات 
التي نتجه عنها؟ وهل شارك 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
باجتماع���ات جني���ڤ؟ وم���ا 
التوصيات التي نتجت عن تلك 
االجتماع���ات وما االقتراحات 
التي مت اعدادها بناء على تقارير 

تلك االجتماعات؟

مخلد العازمي

د.علي العمير

ناجي العبد الهادي ود. أسيل العوضي ود.حسن جوهر أثناء الندوة)هاني الشمري(عدنان املطوع وعلي الدقباسي وصالح الغزالي وخالد السلطان وعادل الصرعاوي وصالح عاشور ود.روال دشتي ود. سلوى اجلسار خالل الندوة


