
محلياتاالحد  7  فبراير  2010   4

قوى 11/11 تقترح إنشاء هيئة عامة لشؤون االنتخابات تتبع مجلس األمة
سامح عبدالحفيظ

عقدت قوى 11/11 مؤمترا صحافي����ا امس تقدمت من خالله باقتراح 
بقانون بانشاء هيئة عامة الدارة شؤون االنتخابات وتكون هيئة مهنية 
حكومية مس����تقلة ومحايدة وتتمتع بالش����خصية املعنوية وتخضع 

لرقابة مجلس االمة.
وأوضحت القوى ان الهيئة متلك وضع االس����س والقواعد املعتمدة 
في االنتخابات واالستفتاءات احمللية في جميع انحاء الكويت لضمان 
تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة، وتشرف على جميع انواع االنتخابات 
واالستفتاءات احمللية، فضال عن القيام بإعالن وتنظيم وتنفيذ جميع 

انواع االنتخابات في جميع انحاء الكويت.
وق����ال االمني العام لقوى 11/11 ناصر الش����ليمي انه وبعد مرور 50 
عاما على الدستور واحلياة النيابية في الكويت البد من ان تكون هناك 
برامج انتخابية تش����مل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
بجانب السياسية، مضيفا انه بناء على ذلك تقدمت قوى 11/11 بقانون 
الهيئة العام����ة لالنتخابات وقانون الدائرة الواح����دة وقانون القوائم 

االنتخابية.
وأكد الشليمي ان مكمن املشكلة في ان التوجهات احلكومية ال تؤمن 
بعمل جمعيات النفع العام ومؤسس����ات املجتمع املدني، مشيرا الى ان 

هناك 71 جمعية نفع عام حبيسة ادراج رئيس الوزراء.
وطالب بضرورة االسراع في اشهار تلك اجلمعيات املطابقة لشروط 
االشهار، مبينا ان احلكومة لم حتترم االتفاقيات الدولية التي وّقعت عليها 
فهي ضريبة دولية متمنيا في الوقت نفسه من التيارات السياسية االخرى 

دعم قوى 11/11 وتفعيل قانون 62/24 بشأن جمعيات النفع العام.
بدوره قال االمني العام املس����اعد ورئيس املكتب السياس����ي مطلق 
العبيس����ان ان القوى السياس����ية خذلت قواعدها وتداعت بدال من ان 
تكون الس����د املنيع للدفاع عن املكتس����بات الدميوقراطية، مضيفا انه 
قبل 4 اش����هر وجهت بياناتها لكل من تعرض للوحدة الوطنية، وكان 
الرجال على مستوى املرحلة واملوقف ولم ينتظروا حتى تشكيل التيار 

السياسي.
واضاف انه يعلن اآلن والدة هذا التيار الوطني املدني الذي ينطلق من 
امتداد اجتماعي مدني بحت في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية 

ان املجلس الذي دعم السلطة التنفيذية في خطتها اخلمسية كان لزاما 
عليه ان يتزامن ذلك مع مشروع اصالحي سياسي.

وأضاف انه سيعقب مشروع الهيئة العامة لالنتخابات فكرة 
الدائرة الواحدة وفكرة القوائم االنتخابية، متمنيا من خالل تلك 
األفكار ان يذهب الناخب ليختار من أجل الكويت وليس من أجل 

»نائمة في العسل« مشيرا الى ان هذه هي اول مرة يطرح فيه مشروع 
اصالح سياس����ي يتزامن مع خطة االصالح السياسي لقوى 11/11 خطة 

التنمية اخلمسية الكبرى.
وبنّي العبيس����ان ان هذا املقترح ليس شعارا اطلقناه على عواهنه 
ولكنه اس����اس لكيفية اجتياز العوائق السياسية احلالية، مشيرا الى 

فئة أو طائفة أو قبيلة.
وتابع العبيسان: ان قوى 11/11 ستتقدم مبشروع قانون بشأن احلكومة 
البرملانية التوافقية مبديا استعداده النضمام كل القوى السياسية الى 
قوى 11/11 مؤكدا في الوقت نفس����ه سعي القوى الى الدفاع عن مصالح 

جمعيات النفع العام ومنظمات املجتمع املدني.
ورفض العبيسان احملاوالت الداعية لتعديل الدستور وتنقيحه إال 
اذا كانت تلك التعديالت تؤدي الى مزيد من الدميوقراطية واحلريات.

وقال رئيس املكتب اإلعالمي لقوى 11/11 فايز النش����وان ان س����بب 
اختيار هذه التسمية هو تثبيت مبدأ احلفاظ على الدستور، مشيرا الى 

ان القوى ارتأت أخذ هذا الرقم معيارا يعتز به اجلميع.
وأكد »اننا استطعنا خالل فترة أقل من 4 أشهر إبراز بعض القضايا 
التي ابتعدت عنها القوى والتيارات السياسية األخرى مثل قضية حجب 
الرأي وكسر األقالم، واحلفاظ على الوحدة الوطنية وتصدت القوى ملن 

ينادي بالتعديل الدستوري الذي يريد ان يكون البرملان استشاريًا.
وأوضح ان ق����وى 11/11 هي تيار مدني القصد منها رفع املس����توى 
السياسي والفكري في املجتمع مبينا انها منفتحة على اجلميع وال تريد 

مزاحمة احد ولكنها تريد تقدمي قيمة مضافة وبارقة أمل.
وقال رئيس املكتب الثقافي واالجتماعي فوزي اخلواري ان هذا املقترح 
عجزت عن تقدميه السلطة التنفيذية بسبب ما يحدث في االنتخابات 
من أخطاء، مش����يرا الى ان قوى 11/11 تعتبر أحد التيارات التي حتافظ 
على الدس����تور الكويتي الذي يعد أفضل الدساتير في العالم، واذا كان 

هناك محاولة لتعديله فلتكن ملزيد من احلريات.
وأضاف انها ليست فقط تيارا سياسيا بل تيارا سياسيا اجتماعيا 
مدنيا هدفه ايجاد حلول عجزت عن ايجادها السلطتان، متمنيا املزيد 

من االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي للكويت.
واعتبر رئيس مكتب حقوق اإلنس����ان د.عبداخلالق جمعة ان مثل 
هذه املبادرات هي الداعم لتأسيس كيان الدولة املدني وهي الرافد الذي 

يرشد القرار السياسي التشريعي.
وقال ان الدولة التي لديها مؤسسة حلماية حقوق االنسان هي التي 
تراقب أداء السلطتني في تطبيق القانون بعدالة على اجلميع وتفعيل 

القوانني التي تخدم حقوق اإلنسان دون غنب أو ظلم.

أكدت خالل مؤتمر صحافي عقدته أمس األول ضرورة تمتعها بالشخصية االعتبارية

متابعة من رؤساء أقسام الطب النوويد.نادر العوضي محاضرا

أعضاء قوى 11/11 خالل املؤمتر الصحافي

هيئة شؤون االنتخابات تضع األسس والقواعد المعتمدة في االستفتاءات المحلية وتتكون من 9 أعضاء
اقترح���ت ق���وى 11/11 إنش���اء الهيئة 
العامة إلدارة ش���ؤون االنتخابات، وجاء 

في املقترح:
)الفصل األول( املادة 1: أوال: تؤسس مبوجب 
هذا القانون هيئة تس���مى الهيئة العامة 

إلدارة شؤون االنتخابات.
)الفصل الثاني( املادة 2: الهيئة العامة إلدارة 
ش���ؤون االنتخابات هيئة مهنية حكومية 
مس���تقلة ومحايدة تتمتع بالش���خصية 
املعنوية وتخضع لرقابة مجلس األمة ومتلك 
1 � وضع األس���س والقواعد املعتمدة في 
االنتخابات واالستفتاءات احمللية في جميع 
أنحاء الكويت لضم���ان تنفيذها بصورة 
عادلة ونزيهة. 2 � اإلش���راف على جميع 
أنواع االنتخابات واالستفتاءات احمللية. 
3 � القيام باإلعالن وتنظيم وتنفيذ جميع 
أنواع االنتخابات واالستفتاءات في جميع 

أنحاء الكويت.
)الفصل الثالث( تكوين الهيئة املادة 3: أوال: تتألف 
الهيئة العامة إلدارة ش���ؤون االنتخابات 
من: أ � مجل���س إدارة الهيئة. ب � اإلدارة 

االنتخابية.
ثانيا: مجلس إدارة الهيئة، يتألف مجلس 
اإلدارة من تسعة أعضاء يختار مجلس األمة 
منهم خمسة أعضاء بأغلبية أعضائه بعد 
ترشيحهم من هيئة مكتب املجلس على أال 
يتجاوز ترشيح هيئة مكتب املجلس لعشرة 
أشخاص وان يكونوا من ذوي االختصاص 
واخلبرة واملشهود لهم بالكفاءة والنزاهة 
واالس���تقاللية مع مراعاة متثيل النساء، 
ويكون األعضاء األربعة الباقون على النحو 
اآلتي: ممثل لوزارة الداخلية وممثل لوزارة 
العدل وممثل لبلدية الكويت وممثل للهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.
يشترط فيمن يرشح ملجلس اإلدارة ان 

يتمتع مبا يلي:
1 � ان يك���ون كويتيا مقيما في الكويت 

إقامة دائمة.
2 � ان يك���ون حاصال على الش���هادة 

اجلامعية على األقل.
3 � أال يقل عمره عن ثالثني عاما.

4 � ان يكون حسن السير والسلوك.
5 � ان يكون من ذوي الكفاءة واخلبرة 

في مجال العمل اإلداري.
6 � ان يك���ون مس���تقال م���ن الناحية 

السياسية.
7 � أال يك���ون محكوم���ا بجرمية مخلة 

بالشرف واألمانة.
ثالثا: أ � ينتخب املجلس في جلس���ته 
األولى من بني أعضائه وبأغلبية خمسة من 
أعضائه على األقل رئيسا ونائبا ومقررا 

ومديرا ال يتمتع بحق التصويت.
ب � تكون والية رئيس املجلس ونائبه 
واملدير التنفيذي أربع سنوات قابلة للتجديد 
ملرة واحدة فقط بأغلبية خمسة من أعضائه 

على األقل.
ج � رئيس املجلس هو املمثل القانوني 
للهيئة ول���ه مبوجب ذل���ك متثيلها أمام 

الغير.
د � مي���ارس الرئيس أو من ينوب عنه 
الصالحيات اآلتية: 1 � إدارة أعمال املجلس 

التنظيمية واإلدارية.
2 � إعداد جدول اجتماعات املجلس وعقدها 
وترؤس���ها مبا في ذلك أي اجتماع يطلبه 

أربعة من أعضاء املجلس على األقل.
3 � أي مهم���ات أخ���رى يكلفه���ا ب���ه 

املجلس.
رابع���ا: يؤدي أعض���اء مجلس اإلدارة 
اليمني القانونية أمام أمي���ر البالد وأمام 

مجلس األمة.

خامسا: يكون اجتماع املجلس صحيحا 
باألغلبية املطلقة لع���دد أعضائه وتتخذ 
قراراته بأغلبية احلاضرين في حالة تساوي 
األصوات يرجح اجلانب الذي يصوت معه 
الرئي���س ما لم ينص القانون على خالف 

ذلك.
)الفصل الرابع( صالحيات الهيئة املادة 4: متارس 

الهيئة الصالحيات التالية:
أوال: إنش���اء وحتديث سجل الناخبني 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات احلكومية 

املعنية.
ثانيا: تنظيم س���جل قوائم املرشحني 

لالنتخابات واملصادقة عليها.
رابع���ا: البت في الش���كاوى والطعون 
االنتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن 

امام احملاكم الكويتية املختصة.
خامس���ا: املصادقة على إجراءات العد 

والفرز.
سادسا: إعالن النتائج النهائية لالنتخابات 
واالستفتاء بعد املصادقة عليها من اجلهات 

القضائية املختصة.
سابعا: وضع األنظمة والتعليمات التي 

حتفظ للعملية االنتخابية نزاهتها.
ثامنا: املصادقة عل���ى هيكلية اإلدارة 
الوظائف  ف���ي  االنتخابي���ة والتعيينات 

العليا.
عاشرا: رسم السياسة املالية للهيئة.

)الفصل اخلامس( اإلدارة االنتخابية املادة 5:
أ � تتألف اإلدارة االنتخابية وفقا لهيكلية 
يتم اقتراحها من قبل )مدير عام/رئيس( 
اإلدارة االنتخابية ويصادق عليها مجلس 
اإلدارة ويتولى املدير العام رئاسة اإلدارة 
االنتخابية ويصادق عليها مجلس اإلدارة 
واجلهات التي يخوله بها املجلس لتنظيم 

أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها.

ب � تتولى اإلدارة االنتخابية مسؤولية 
تنفي���ذ األنظمة والق���رارات الصادرة من 
مجلس اإلدارة وإدارة جميع النش���اطات 
ذات الطابع العملياتي والتنفيذي واإلجرائي 

على الصعيدين احمللي واخلارجي.
ج � الوظائف العليا في اإلدارة االنتخابية 
من مساعدي املدير العام ومديري اللجان 
في املكتب يتم ترشيحهم من قبل اإلدارة 
التنفيذية ويتم املصادقة من قبل مجلس 

اإلدارة بأغلبية خمسة من تسعة.
د � يك���ون رؤس���اء وأعض���اء املكاتب 
االنتخابية مسؤولني عن أداء اعمالهم املنوطة 
بهم أمام مدير اإلدارة االنتخابية الذي يحق 
له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل 
بواجباته منه���م بنفس اآللية املنصوص 

عليها في الفقرة )ج(.
الفصل الس�ادس.. اس�تبدال األعضاء.. املادة 6: 
تنتهي العضوية في مجلس االدارة ألحد 

االسباب اآلتية:
1 - قبول استقالة العضو من مجلس 

االدارة وفق النظام الداخلي.
2 - وف���اة عض���و مجل���س االدارة أو 

عجزه.
3 - صدور حكم قضائي بات بحق عضو 
مجلس االدارة عن جرمية مخلة بالشرف.
4 - مصادقة مجل���س االمة باالغلبية 
البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس 
االدارة بأغلبية خمسة من اعضائه بإقالة 

احد اعضائه، اذا انتهك قواعد السلوك.
5 - ملجلس االمة احلق بإعفاء مجلس 
االدارة مجتمعا أو منفردا من مهامه باالغلبية 

املطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.
6 - اذا ثبت عدم صحة املعلومات التي 

أدلى بها عند تولي الوظيفة.
7 - اذا شغر احد مقاعد مجلس االدارة 

ألحد االسباب املذكورة في املادة 6 من هذا 
الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره 
بنفس اآللية املنصوص عليها في املادة 3 

فقرة ثانيا.
الفصل الس�ابع.. حقوق األعض�اء.. املادة 7: أوال: 
يتمتع اعضاء مجلس االدارة )بامتيازات 
وكيل وزارة مس���اعد( ملدة اربع سنوات 

قابلة للتجديد.
ثانيا: ملجلس االدارة منح مخصصات 
ملوظفيه ال تتجاوز املخصصات املمنوحة 

ملوظفي مجلس الوزارة.
ثالثا: جمي���ع اعضاء مجلس االدارة ال 
ميكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء 
املناصب االكادميية وملدة ثالث سنوات من 

تاريخ انتهاء مهمتهم كأعضاء.
رابع���ا: يتمتع اعض���اء مجلس االدارة 
براتب تقاع���دي يبلغ 80% من مجموع ما 
كانوا يتقاضونه من رواتبهم بعد انتهاء 
مهامهم عدا حاالت االقالة واالس���تقالة أو 
االدانة بجرمية لها عالقة بعملهم وتسري 
احكام هذه الفقرة على اعضاء مجلس االدارة 

السابقني.
خامسا: على مجلس الوزراء تعيني من 
يرغب من الذين تعاقدوا مع مجلس ادارة 
الهيئة السابقة في احدى دوائر الدولة حسب 

مؤهالتهم ووفقا للضوابط املعمول بها.
سادس���ا: ملجلس االدارة الس���ابق ذات 
املعاملة املنص���وص عليها في البند ثالثا 

من هذه املادة.
الفصل الثامن.. املادة 8.. األحكام اخلتامية:

أوال: تستمر ادارة االنتخابات في اعمالها 
حلني تشكيل مجلس ادارة للهيئة مبوجب 
هذا القانون عل���ى ان يتم اختيار مجلس 
االدارة مبدة ال تتجاوز 60 يوما من تاريخ 

املصادقة على هذا القانون.

ثانيا: تشكل جلنة في مجلس االمة ملتابعة 
تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة إلدارة 

شؤون االنتخابات.
ثالثا: للهيئة احلق باالستعانة بخبراء 
دوليني في مج���ال االنتخابات من منظمة 
االمم املتح���دة ان لزم االم���ر أو بطلب من 
مجلس االمة بعد التصويت عليه باالغلبية 

املطلقة.
رابعا: تكون للهيئة ميزانية س���نوية 
مستقلة يتم اعدادها وفقا لألسس والقواعد 
املتعارف عليها تقترح من قبل مجلس االدارة 
بالتشاور مع وزارة املالية يصادق عليها 
مجلس االمة وتدرج ضمن املوازنة العامة 

للدولة.
خامسا: يضع مجلس االدارة نظاما داخليا 

خاصا بالهيئة.
سادس���ا: يكون ملوظفي الهيئة العامة 
إلدارة شؤون االنتخابات اخليار بني االحالة 
على التقاعد او التعيني في وظائف الدولة 
مع االخذ بنظر االعتبار درجاتهم الوظيفية 

باستثناء ما يتعلق مبجلس االدارة.
سابعا: اعداد تقارير فصلية وتقدميها 

الى مجلس االمة.
ثامنا: يراعى تشكيل الهيئة وفقا لالنظمة 
واللوائ���ح اخلاصة لدى دي���وان اخلدمة 

املدنية.
تاسعا: لرئيس مجلس االدارة صالحيات 
الوزير فيما يتعلق باملخاطبات الرسمية مع 

الوزارات والدوائر الرسمية االخرى.
عاشرا: تعتمد الهيئة العامة إلدارة شؤون 
الذي  العام  السكاني  االنتخابات االحصاء 

تقوم به احلكومة بصورة رسمية.
ح���ادي عش���ر: ينفذ ه���ذا القانون من 
تاريخ املصادقة عليه وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

السالم: إمكانية إنتاج مواد 
كيميائية باستخدام مواد صلبة

لندن � كونا: أكد الطالب الكويتي م.سلطان السالم إمكانية االستغناء 
عن الطرق التقليدية في إنتاج عدد من املواد الكيميائية واالس����تعاضة 

عنها باستخدام النفايات الصلبة كمصدر بديل للطاقة.
جاء ذلك في تصريح ل� »كونا« عقب اختيار كلية جامعة لندن للمهندس 
السالم لتمثيل قسم الهندسة الكيميائية والكيمياء احليوية في اجلامعة 
لش����رح آخر ما مت التوصل اليه في أبحاث اجلامعة خالل افتتاح كرمية 

ملكة بريطانيا األميرة آن »مختبر التقنية البيولوجية احلديث«.
وقال م.الس����الم انه تشرف بتقدمي شرح موجز أمام األميرة آن آلخر 
ما مت التوصل اليه في مش����روع تصميم املفاعالت في أبحاثه باجلامعة 
لزيادة إنتاج املواد البتروكيماوية بالطرق احلديثة وذلك باس����تخدام 
البالس����تيكات والنفايات الصلبة والوحدات القائمة على معاجلة مثل 

هذه املواد بالسبل احلرارية والغازات اخلاملة.
وأكد م.السالم الذي يقوم بتحضير رسالة الدكتوراه ان أهمية املشروع 
تنصب على تصميم مفاعل حديث عن طريق »كيناتيكا التفاعالت« وذلك 
باستخدام طريقة مبتكرة سيقوم بتقدميها ومناقشتها في رسالة الدكتوراه 
العام املقبل. وأعربت األميرة آن عن إعجابها بفكرة املشروع ومثمنة في 

الوقت ذاته جهود املهندس الكويتي والقسم العلمي في اجلامعة.
وحضر حفل افتتاح املختبر عدد من كبار الش����خصيات األكادميية 

والصناعية في القارة األوروبية.
يذكر ان م.سلطان ماجد السالم حصل على بكالوريوس في الهندسة 
الكيميائية عام 2005 وماجستير في نفس التخصص عام 2007 من كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت وهو حاليا طالب مبتعث عن طريق 
معهد الكويت لألبحاث العلمية الس����تكمال دراساته العليا لنيل شهادة 

الدكتوراه في كلية جامعة لندن.
م����ن جهته اعرب رئيس املكتب الثقافي املستش����ار د.بندر الرقاص 
عن اعتزازه بالطلبة واملبعوثني الكويتيني الدارسني في اململكة املتحدة 
والذين يثبت����ون قدرتهم ومتيزهم في أرقى اجلامعات ومراكز األبحاث 

البريطانية.
وقال د.الرقاص ان عدد الطلبة الكويتيني الدارسني في بريطانيا قرابة 
1800 طالب وطالبة نصفهم يدرسون الدراسات العليا التي تشمل جميع 

املجاالت الدراسية العلمية واألدبية.

كمصدر بديل للطاقة

العوضي: »األبحاث« مستعد لمد جسور التعاون بين الوكالة الذرية ومختلف الجهات

بدعوة من مجلس اقس���ام الطب 
النووي التابع لوزارة الصحة بالكويت، 
ألقى نائب املدي���ر العام للمعلومات 
العلمية  الكويت لالبح���اث  مبعه���د 
وضابط االتصال الدولي لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي، 
محاضرة علمية في مركز الش���يخة 
بدرية الصحي لعدد من رؤساء اقسام 
الطب النووي والتقني حتت عنوان 
»التعاون النووي مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في مجال التنمية«.
وقام د.العوضي خالل احملاضرة 
بإعطاء احلضور فكرة ش���املة حول 
اهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وبرنامج التع���اون التقني وتعريف 
احلضور بنظم ومجاالت العمل املتبعة 
بالوكالة واساليب التعاون معها، كما 
تطرق د.العوضي الى تاريخ الوكالة 
التي انشئت في عام 1957 وتضم في 
عضويتها 137 دولة ويعمل بها اكثر من 

2000 مختص في مجال الطاقة النووية، 
مضيفا ان الوكالة تعد منظمة مستقلة 
تابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة 
وتربطها عالقات وثيقة مع العديد من 
احلكومات ومتثل ملتقى عامليا للتعاون 
في املجال العلمي والتقني واالستخدام 

السلمي للتكنولوجيا النووية.
وأوضح د.العوضي خالل محاضرته 
ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضم 
عددا من االدارات من بينها ادارة الطاقة 

النووية، وادارة الس���المة النووية، 
الوقاي���ة، وادارة  وادارة اس���اليب 
العلوم النووية وتطبيقاتها، وادارة 
التعاون التقني، باالضافة الى االدارة 
العليا للوكالة، ثم تطرق د.العوضي 
بعدها الى التعاون بني معهد الكويت 
لالبحاث العلمي���ة والوكالة الدولية 
الذرية، حيث يع���د املعهد  للطاق���ة 
بؤرة التنسيق الوطنية مع الوكالة، 
مؤكدا استعداد املعهد التام ملد جسور 

التعاون بني الوكالة ومختلف اجلهات 
واملؤسسات.

وفي ختام احملاضرة، مت فتح باب 
النقاش وطرح االسئلة امام احلضور 
الذين شكروا بدورهم د.العوضي على 
هذه احملاضرة القيمة، معتبرين انها 
بداية ناجحة للتعاون بني اقسام الطب 
النووي من جه���ة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ومعهد الكويت لالبحاث 

العلمية من جهة اخرى.

في محاضرة ألقاها في مركز الشيخة بدرية الصحي


