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املالية  اللجنــــة  قال عضــــو 
واالقتصادية في البرملان العربي 
االنتقالي وعضــــو مجلس االمة 
اللجنة بصدد  ان  الغامن  مرزوق 
اقامة ملتقى »احلماية التشريعية 
لالستثمار في الوطن العربي« في 
سورية خالل شهر يناير املقبل، 
وذلك بهدف تذليل الصعاب التي 
يواجهها املستثمرون العرب في 
الوطــــن العربي. وقال الغامن في 
تصريح لـ »كونا« قبيل مغادرته 
دمشق ان اقامة امللتقى تهدف ايضا 

الى تشجيع االســــتثمار بكل انواعه وخاصة فيما 
يتعلق مبشــــاريع البنى التحتية، مشــــيرا الى ان 
امللتقى سيســــتضيف عددا من اخلبراء العرب من 

املنطقة العربية إلثراء موضوع امللتقى.
واضاف »من اهم االسباب التي وجهت االستثمارات 
العربية الى خارج الوطن العربي عدم وجود حماية 

نعى رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ونائب رئيس مجلس االمة 
الرومي واعضاء  عبداهلل يوسف 
مجلس االمة وامني عام مجلس االمة 
عالم الكندري واالمناء املساعدون 
وجميــــع موظفي االمانــــة العامة 
الدستوري  ملجلس االمة، اخلبير 
مصطفى كامل اسماعيل الذي وافاه 
االجل احملتــــوم اول من امس عن 
عمر يناهز التاســــعة والتسعني. 
وقال بيان صادر من االمانة العامة 
ملجلس االمــــة ان الفقيد، يرحمه 
اهلل، خدم املؤسســــة التشريعية 
)مجلس األمة( منذ عام 1974 وقدم 

مساهمة فاعلة في العمل التشريعي والقانوني وكان 
منوذجا يحتذى في العمل اجلاد واالخالص والتفاني، 
وكان معطاء في عمله واســــتفاد منه كل من عاصره 
خالل املجالس التشريعية املتعاقبة. جدير بالذكر ان 

تشريعية للمستثمرين العرب«، 
امللتقى سيرفع  ان  الى  مشــــيرا 
املناســــبة والهادفة  التوصيات 
الى اعطاء نوع مــــن الطمأنينة 
واالستقرار للمستثمرين العرب 
وجــــذب اســــتثماراتهم للوطن 
العربي. واشــــار الى ان اجتماع 
اللجنة املالية واالقتصادية للبرملان 
العربي االنتقالي املخصص ملناقشة 
احلســــاب اخلتامي ومشــــروع 
التقديريــــة للبرملان  امليزانيــــة 
النقاش  كان مثمرا »وســــنكمل 
في اجتماع يعقــــد قبيل الدورة 
االساســــية للبرملان في القاهرة 
خالل شهر ديسمبر املقبل متهيدا إلقرارهما ورفعهما 
للبرملــــان«. وذكر ان اللجنة ناقشــــت ايضا العديد 
من املوضوعات التي تهدف الى حتديث العمل فى 
البرملان العربي ورفع مستوى أدائه ليضاهي عمل 
البرملانات االخرى كالبرملان االوروربي واالفريقي 

والبرملانات االقليمية.

الفقيد من مواليد 1910/1/14 وعني 
بوظيفة خبيــــر قانوني باالمانة 
العامــــة ملجلــــس االمــــة بتاريخ 
1974/1/10 وخالل فترة حل املجلس 
في منتصــــف الثمانينيات انتقل 
للعمل في ادارة الفتوى والتشريع 
ثم عاد للعمل كخبير دســــتوري 
بعد عودة احليــــاة النيابية. وقد 
شغل الفقيد قبل التحاقه باملجلس 
عدة مناصب خالل مسيرته منها 
وزيــــر للعدل في جمهورية مصر 
العربية ورئيس املجلس االعلى 
للهيئات القضائية وعضو محكمة 
الدائمة بالهاي  الدولية  التحكيم 
وجلنة تصفية املرشحني جلائزة نوبل وممثل الدفاع 
عــــن احلكومة املصرية امام مجلس االمن الدولي قي 
قضية تأميم قناة السويس وامام احملاكم السويسرية 

في قضية »سنيتل« وغيرها من املناصب.

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال إلى جميع 
الوزراء طلب فيه تزويده بالعقود املبرمة مع 
الشــــركات التي توفر عمالة األمن والســــالمة 
والطباعني واملراسلني والسائقني مع صورة من 

العقود املبرمة بجميع تفاصيل التعاقد.

الدقباسي يسأل الوزراء
عن عقود األمن والسالمة

خالد العدوة غامن امليع مبارك اخلرينج

الطبطبائي للبصيري: ما البدالت التي يحصل عليها المبتعثون في دورات خارجية؟
وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال 
لوزير املواصالت ووزير الدولة لشـــؤون 

مجلس األمة د.محمد البصيري جاء فيه:
سبق اننا تقدمنا بعدة أسئلة الى وزير 
املواصالت ورئيس مجلس االدارة للموانئ 
شـــاكرين تعاون الوزير وسرعة اإلجابة 
ولكن ما فوجئنا به ان غالبية األجوبة كانت 
ناقصة وتنقصها بعض الدقة في اإلجابة 

والتفاصيل، لذا يرجى التكرمي باإلجابة بالدقة 
مع تزويدنا بجميع الوثائق واملســـتندات 
التي تؤكد صحة اإلجابات. متســـائال: ما 
الوظائف والشـــهادات ودرجات املنتدبني 
مبكتب املدير العام واالدارات االخرى، وهل 
يجوز للموظف الذي يعمل بنظام النوبة 
24 و48 الندب والتكليف بجهة أخرى وإذا 
كان اجلواب باإليجاب يرجى تدعيم اإلجابة 

بقـــرار من موافقة ديـــوان اخلدمة املدنية 
على ذلك، وهل يســـتمر املوظف املنتدب 
في وظيفته األصلية أم فقط يعمل باجلهة 
املنتدب إليها وما البدالت التي يتقاضاها 
املوظف قبل الندب وبعده؟ ويرجى تزويدي 
أيضا مبوافقات ديوان اخلدمة املدنية عن 
قرارات الندب وما البـــدالت التي يحصل 
عليها املبتعثون في دورات خارجية )ضابط 

أول – ضابط ثان – ضابط ثالث( وغيرها 
من الدورات؟ يرجى توضيح هذه البدالت 
بالكامل، وهل متت معادلة شهادة ضابط أول 
وثان وثالث من قبل إدارة التعليم العالي، 
وكم عدد الشـــهادات التي مت معادلتها من 
قبل ادارة التعليم العالي وما البدالت التي 
كان يتقاضاها املبتعثـــون لتلك الدورات 

بصورة موضحة؟.

نواب يطالبون الوزراء باعتالء المنصة وتفنيد االستجوابات
أكدوا أن مواجهة االستحقاقات الدستورية تكون من خالل الرد على المحاور  

واصل النواب ردود افعالهم على 
االستجوبات الـ 4 املقدمة العضاء 
في احلكومة. وفي هذا االطار  طالب 
النائب غامن امليع سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء واعضــــاء حكومته ممن 
قدمت بحقهم استجوابات مبواجهة 
االستحقاق الدستوري أو الرحيل، 
مضيفا ان الكويت مشــــلولة ع لى 
مختلــــف الصعد ألكثــــر من ثالث 
سنوات بسبب عجز احلكومة عن 

مواجهة املساءلة السياسية.
وقال امليع في تصريح صحافي 
مخاطبا رئيس احلكومة واعضاءها 
»ان لم تفعلوا ذلك فإنكم تلعبون 
في البلد بالنار ولن نقبل ان حتترق 
الكويت حتت أي ظرف كان، واجهوا 
االســــتجوابات وبروا بقسمكم أو 
ارحلوا لتأتي حكومة جديدة تقبل 
باملســــاءلة عن اعمالها وتستطيع 
الدفاع عن نفسها في اطار الدستور« 
مبينا من غير املعقول ان يصبح كل 
استجواب أزمة في مفهوم احلكومة. 
وزاد امليع: ان عدم قبول احلكومة 
بهذه االستحقاقات أو االلتفاف عليها 
ميثل االزمة السياسية بعينها، بل 
قد يفتح علينا باب أزمات جديدة 
تعصف بالبالد، مشددا على ضرورة 
ان تدرك احلكومة احلالية طبيعة 
التعامل مع  املرحلة ويجب عليها 
االستجوابات والسعي لفهمها من 

أقسمنا على احلفاظ على مصلحة 
األمة وأهل الكويت. 

وأكد النائب خالــــد العدوة أن 
اســــتجواب رئيس الــــوزراء على 
خلفية تلوث أم الهيمان قائم حتى 
21 ديســــمبر ما لم تغلق املصانع 
املخالفة الشتراطات البيئة والتي 
تسببت في كارثة أم الهيمان موضحا 
أن رئيس احلكومة ليس امامه اال 
تنفيــــذ قرار اللجنة التي شــــكلت 
برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان والقاضي 
بإغالق هذه املصانع املخالفة. وقال 
العــــدوة إن اصحاب املصانع التي 
تسببت في تلوث أم الهيمان ليسوا 
من سكان املنطقة وبالتالي فهي ال 
تعنيهم بشيء ولذلك قاموا بتدميرها 
بالتلوث محذرا رئيس الوزراء من 
االلتفات إلــــى هيئة الصناعة فهي 
هيئة فاسدة وعاجزة وينخر فيها 

الفساد.
وأكد العدوة ان استجواب رئيس 
الوزراء في ملف تلوث أم الهيمان 
هو اســــتحقاق معني بــــه جميع 
نواب املنطقة مجتمعني وسننهض 
مبسؤولياتنا دون ترددنا في قضية 
ليســــت حكرا على أحد دون أحد 
وســــنحرك ادواتنا الدستورية ان 
لم تغلق املصانــــع النقاذ اطفالنا 

وعوائلنا.

خــــالل تفعيل مواد الدســــتور، ال 
ان تعتبرهــــا تأزميا وتضع البالد 
امام أزمة كبيــــرة تهوي بنا نحو 
متاهات سياســــية نحن في غنى 
عنها، مؤكدا االزمات املتالحقة أفرزت 
خطر االنهدام الكلي لبنية املجتمع 
والدولة ما لم يتم تداركها في أسرع 
وقت. وختم امليع تصريحه بالقول: 
احلكومة احلالية تتحمل نتائج أي 
ازمة سياسية قادمة في حال عدم 

مواجهتها لالستجوابات.
وقال النائب مبارك اخلرينج ان 
االستجواب حق دستوري ال يختلف 
عليــــه اثنان وعلى ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء وأعضاء الســــلطة 
التنفيذيــــة التعامل معه بال تردد 

وإمنا مبا تنــــص عليه النصوص 
الدستورية التي في نهاية املطاف 

تنصف اجلميع.
وأضاف ان الوزراء حتصنوا من 
انفلونزا اخلنازير وعليهم  مرض 
التحصن من انفلونزا االستجوابات 
التي وصلت الى 4 استجوابات من 
ضمنها طلب صعود سمو رئيس 
مجلس الوزراء املنصة، مؤكدا ان 
على احلكومة مد يد التعاون من أجل 
جتاوز هذه املرحلة بشكل دستوري 
وان تــــرد على املســــتجوبني بكل 
شفافية ومرونة وكشف احلقائق 
وبالنهاية ســــيكون املجلس سيد 
قراراتــــه. وقال ان حــــل احلكومة 
ملجلس األمة ليس هو احلل من اجل 

استقرار البلد من النواحي السياسية 
واالجتماعيــــة واالقتصادية، امنا 
يتحقــــق ذلك مــــن خــــالل التزام 
احلكومة في املواجهة وطرح الرأي 
والرأي اآلخر بعيدا عن املشاحنات 
والتجاذبات واملمارسات غير الالئقة 
التي رمبا تنعكس بالسلب، ومن 
الصعب ان يتم جتاوزها ألن النواب 
عليهم مسؤولية واحلكومة ايضا 
التنمية  أكبر في  عليها مسؤولية 
والتطوير وتوفير اخلدمات ألهل 
الكويت. واختتم اخلرينج: علينا 
الوزراء على محاور  معرفة ردود 
االستجوابات ومن ثم نقرر التعاطي 
معها على حســــب ما متليه علينا 
ضمائرنا وقناعاتنا ألننا في النهاية 

مرزوق الغامن

جاسم اخلرافي

الغانم: ملتقى الحماية التشريعية لالستثمار
 في الوطن العربي ُيعقد بسورية في يناير

الخرافي نعى الخبير الدستوري مصطفى كامل

الصانع: مجلس األمة يعقد جلسة الشهر المقبل 
إلقرار تشريعات خاصة بمكافحة الفساد

بيروتـ  عمر احللبيـ  كونا: 
أكد رئيــــس منظمة »برملانيون 
عــــرب ضــــد الفســــاد« النائب 
السابق في مجلس األمة الكويتي 
د.ناصر الصانع أمس أهمية إقرار 
القوانني  الكويتي  مجلس األمة 
والتشريعات اخلاصة مبكافحة 
الفساد وذلك في جلسة التاسع 
من الشهر املقبل الذي يصادف 

اليوم العاملي ملكافحة الفساد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
الصانع لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( على هامش ترؤسه حلقة 
نقاشية في مقر املنظمة هنا حول 
نتائج وتوصيات املؤمتر الثالث 
للدول االطراف في اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد ونتائج 
مؤشر مدركات الفساد لعام 2009. 
وأشــــار  الصانع الى »املساعي 
التــــي أعلنت فــــي الكويت من 

خالل تبني مجموعة من أعضاء 
مجلس األمة من مختلف التيارات 
لتحديد جلســــة في التاسع من 
املقبل ملناقشة  شهر ديســــمبر 
واعتماد عدد من التشــــريعات 

اخلاصة مبكافحة الفساد«.
وقال ان »إقرار واعتماد مثل 
هذه التشريعات سيكون مبثابة 
رسالة من الكويت بأنها أصدرت 
احلد األدنى من التشريعات التي 
تعلن مكافحة الفساد وسيكون 

لها أصداء ايجابية«.
وأكــــد الصانــــع ان الكويت 
اشــــتهرت بالدميوقراطية ذات 
الواســــع وعليه ليس  السقف 
غريبا على الكويــــت ان تكون 
من الدول اجلــــادة في مكافحة 
الفساد، خصوصا انها احتضنت 
العام املاضي حتت رعاية حضرة 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح االحمــــد اجلابر املؤمتر 
الفساد  الثالث للبرملانيني ضد 
الذي كان محور مناقشاته تفعيل 
دور البرملانيني لتنفيذ وتفعيل 
احــــكام اتفاقيــــة األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد.
يذكر ان الكويــــت كانت قد 
وقعت على اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد منذ عامني.
وفي مجال آخر دعا د.الصانع 
الــــى اتخاذ  العربيــــة  الــــدول 
اخلطوات واإلجــــراءات الالزمة 
والكفيلــــة بحماية املبلغني عن 
الفساد واصفا الترتيب الدولي 
لعدد من دول املنطقة في مؤشر 
مدركات الفســــاد للعام اجلاري 

بأنه »سيئ وخطير«.
»اصــــدار  اهميــــة  وأكــــد 
التشــــريعات الالزمة في الدول 
لدعم حق الوصول الى املعلومات« 
تطبيقــــا الحــــكام اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد، مشددا 
على ضرورة حماية املبلغني عن 
الفساد من خالل سن قانون او 
تشريع محلي يحمي األشخاص 

الذين يبلغون عن املفسدين.
وحول ترتيــــب الكويت في 
الفســــاد قال  مؤشــــر مدركات 
الصانع انه من خــــالل »قراءة 
نتائج الكويت في مؤشر مدركات 
الفساد للعام احلالي فقد حصلت 
على 4.1 مقارنة مع نتيجة 4.3 

العام 2008«.
وأضاف »ان ترتيب الكويت 
الدولي تراجع مــــن املرتبة 65 
العــــام املاضي الــــى املرتبة 66 
العام احلالي فيما تراجعت ايضا 
فــــي الترتيب العربي من املركز 
السابع الى املركز الثامن خالل 

العام احلالي«.


