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الغزالي: »الشفافية« أنجزت في وقت قياسي 
مجموعة من األعمال على المستوى الدولي

دانيا شومان
الش���فافية  أقام���ت جمعية 
الكويتي���ة ام���س االول حف���ا 
مبناس���بة م���رور 5 اعوام على 
تأسيسها في فندق راديسون بلو 
مبنطقة البدع، وقدمت اجلمعية 
عبر رئيس مجلس إدارتها صاح 
الغزالي استذكارا الجنازاتها خال 
السنوات اخلمس محليا  ودوليا 

من عمرها.
واعل���ن خال احلف���ل الذي 
حضره ع���دد من النواب وجمع 
من الناش���طني ال����سياس���يني 
وامل����هتمني الس����ياس���يني عن 
نتائج اجلمعية في »مؤشر مدركات 
االصاح في اجلهات العامة 2010« 
الثالثة للمؤشر،  النسخة  وهي 
والذي ش���مل تقيي���م وترتيب 
48 جه���ة حكومية وفق س���تة 
معايير وهي: الشفافية، النزاهة، 
العدالة وتكافؤ الفرص، املساءلة 
واحترام القانون، الفاعلية واخيرا 

التنافسية.
وبدأ احلف���ل بكلمة للغزالي 
استعرض خالها اهم اجنازات 
اجلمعية خال السنوات اخلمس 
املاضية موضحا ان اجلمعية بدأت 
مهامها بعد ان اظهرت دراسة قام 
بها »جهاز خدمة املواطنني وتقييم 
اداء اجلهات احلكومية« عن الفساد 
االداري في الكويت ون�شرت في 
عام 2004 ان مؤش���رات تفشي 

الفساد مفزعة للغاية. 
الش���فافية  واعلنت جمعية 
الكويتية نتائج مؤشر مدركات 
االصاح لعام 2010، وجاء بيت 
الزكاة في املرتبة األولى، حسب 
وجه����ة نظر املوظف���ني، بينما 
جاءت مؤسسة املوانئ الكويتية 
في املرتبة األولى، حسب وجهة 

نظر املراجعني.
وبدأ الغزالي كلمته مستعرضا 
خاله���ا فكرة نش���أة اجلمعية 
التي واجهتهم في  والصعوبات 
مواجهة الف���س���اد الذي ينتشر 
ال�����دولة  ق�����طاع���ات  في كل 
السياسية واالقتصادية واالدارية 
وفي كل اجلهات العامة واخلاصة، 
اضاف���ة ال���ى وزارة الش���ؤون 
التي زادت  االجتماعية والعمل 
االم���ر صعوبة، بأن اش���ترطت 
ع���دم املطالبة بأي دع���م مالي 
او مق���ر، اس�������وة باجلمعيات 
اخلمسني املش��������هرة من قبل، 
في ظل وض����ع قانوني ال يشجع 
الشركات التجارية على متويل 
املجتمع املدني، مثل دول العالم 

االول.
إل���ى ان اجلمعي���ة  ولف���ت 
استطاعت ان تنجز مجموعة كبيرة 
من االعمال على املستوى الدولي، 
حيث استطاعت ان تصبح عضوا 
الدولية،  ال��شفافية  في منظمة 
وهي عضوية ليست باليسيرة، 
مرت في ثاث مراحل، اجنزت في 
فترة قياس���ية خال 4 سنوات 
فقط، كما اصبح للجمعية حضور 
دول���ي في مراقب���ة االنتخابات 
العربية، وحضور دائم في مؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة الفساد الذي عقد 
ثاث مرات، وعلى مستوى البناء 
الداخلي للجمعية، وضعت الئحة 
لتعارض املصالح حتكم سلوك 
اعضائها، وقواعد لسلوك اعضاء 
مجل���س اإلدارة، والئحة لقبول 
التبرعات، ووثيقة استراتيجية 
حددت الرؤية والرسالة والقيم 
واالهداف واملبادئ والسياسات 

ومجاالت العمل.

في حفل أقامته الجمعية بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشائها

عبدالقادر العجيل يتسلم درعا تكرميية من »الشفافية« لـ »بيت الزكاة«

الشيخ ناصر صباح األحمد و الشيخ أحمد الفهد و توني بلير ود. اسماعيل الشطي خالل  اللقاء مع رؤساء حترير الصحف توني بليرالشيخ أحمد الفهدالشيخ ناصر صباح األحمد

النويف: بحوث ودراسات تطويرية 
متخصصة بمساعدة القطاعات الحكومية

وتبادل اآلراء واألفكار حول أحد 
املوضوعات املشتركة واستعراض 
اهم وأبرز االعمال واالنش���طة 
واملشاريع التطويرية التنموية 
ذات العاق���ة مبوضوع امللتقى 
او بعض االنشطة االخرى ذات 
القطاع  العاقة بطبيعة عم���ل 
التطوي���ر االداري في  وادارات 

الدولة. 

عبدالهادي العجمي
أكد وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
املساعد لشؤون التطوير اإلداري 
زيد النوي���ف على أهمية العمل 
انه  الى  بروح اجلماعة، مشيرا 
مت اجناز العديد من املش���اريع 
والبحوث والدراسات التطويرية 
املتخصصة مبساعدة قطاعات 
التطوير باجلهات احلكومية كافة. 
جاء ذلك في كلمة له القاها خال 
الرابع الدارات  امللتقى  افتتاحه 
التطوي���ر االداري والتدري���ب 
باجلهات احلكومية، حيث ناب عن 
رئيس ديوان اخلدمة عبدالعزيز 
الزبن به���ذا امللتقى والذي جاء 
حتت شعار »التطوير التنظيمي 
الوظائ���ف كتوج���ه  وتقيي���م 
التطوير  استراتيجي لعمليات 

والتنمية االدارية«. 
ويركز امللتقى على ضرورة 
التق���اء األس���رة الواحدة حول 
مائدة البحث واحلوار والنقاش 

زيد النويف

ضاري الفهد: رسالتنا إلى الشباب المبدع لتنمية 
مواهبهم وتطويرها وحثهم على االستمرار في إبداعاتهم

السفير السويسري: »يوم الفرنكفونية« إحياء لتقليد يخدم الديموقراطية والسالم 

ندى أبونصر
اشاد الشيخ ضاري الفهد الذي 
ناب عن نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
اإلدارية ووزير  التنمية  ووزير 
الفهد  الش���يخ احمد  اإلس���كان 
بأول مؤمتر يعقد للطفل ويكون 
املقدم���ني للحلقات  األطفال هم 
النقاشية وأوراق العمل واللوحات 
اإلنشادية، واكد ان هذه اإلبداعات 
ليست بغريبة على أطفال الكويت 
وان املؤمتر رسالة نوجهها الى 
الش���باب املبدع من أجل تنمية 
مواهبهم وتطويرها وحثهم على 
االستمرار في ممارسة إبداعاتهم. 

جاء ذلك خ���ال افتتاح مؤمتر األطفال األول »صغير واجنازي كبير« 
مس���اء اول من أمس حتت رعاية الش���يخ أحمد الفهد في فندق كراون 
بازا، كما ش���كر الفهد القائمني على املؤمتر واألطفال املبدعني ونادي 
رواد »جوني���ورز« على احتضانه األطفال املبدعني ودعمهم املس���تمر 

من أجل االستمرار في إبداعاتهم 
الدور  وشكر أسر األطفال على 
الذي يلعبونه ف���ي تنمية تلك 

املواهب.
وم���ن جانبه ق���ال د.طارق 
سويدان ان نادي الرواد بدأ منذ 
ما يقارب 10 سنوات وبدأ باملرحلة 
اجلامعي���ة وهو تاب���ع للهيئة 
اخليرية اإلسامية العاملية ومن 
ثم اتخذ قرار النزول الى األعمار 
األصغر فأصبح لدينا منهج خاص 
للمرحلة الثانوية ثم منهج خاص 
للمرحلة املتوسطة وأخيرا انشأنا 
منهجا خاصا للمرحلة االبتدائية 
ووجدنا ان النساء هن األقدر على 
إدارة هذه الفئة. واضاف السويدان ان نادي »جونيورز« ناد مميز الن 
الذي يقبل فيه عدد قليل من الش���باب واألطفال حيث يقدم لهم منهجا 
عالي املس���توى جدا حيث تقدم لهم مهارات اإلدارة والقيادة باإلضافة 

الى القيم واالخاق. 

بشرى الزين
السويس���ري  الس���فير  ق���ال 
ميش���ال غوتري���ه ان احتف���ال الدول 
 الناطقة بالفرنس���ية بالي���وم العاملي

ل���� »الفرنكفونية« ه���و إحياء لتقليد 
يس���عى الى خدمة الس���ام والتنوع 
الثقافي. وأض���اف غوتريه في مؤمتر 
صحافي عقد صباح امس في مقر إقامته 
مبناسبة االحتفال بيوم »الفرنكفونية« 
الذي يصادف 20 م���ارس، ان املنظمة 
الفرنكفوني���ة تس���عى لترويج اللغة 
الفرنسية والتنوع الثقافي إضافة الى 
تعزيز الدميوقراطية والسام وحقوق 
اإلنسان وتطوير التعليم العالي، مؤكدا 
سعي املنظمة لاستمرار في هذا االجتاه. 
وذكر ان االحتف���ال العاملي لهذا العام 
والذي س���يبدأ اعتبارا من 20 مارس 
حتت شعار »التنوع في خدمة السام 
والتضامن مع هاييت���ي« يتزامن مع 
تدشني املقر اجلديد للمنظمة العاملية 
للفرنكفونية في باريس ليمتد طوال 
العام احلالي حتى اكتوبر عند انعقاد 
القمة ال� 13 برئاس���ة سويس���را وذلك 
في مدينة مونترو معربا عن أمله في 
حضور كويتي لهذا املؤمتر. وأش���ار 
الى ان االحتفال في الكويت من طرف 
ممثلي الدول األعضاء في املنظمة يسير 

في االجتاه ذاته وذلك بهدف الترويج 
وبطريقة احتفالية وودية لكل ما يتعلق 
باللغة الفرنسية، الفتا الى مقولة األمني 
العام للفرنكفونية الرئيس السنغالي 
الس���ابق عبدو ضيوف التي توضح 
ان احترام التنوع الثقافي وهو تنوع 
تكوين���ي وابداعي للعالم وانه احدى 
قناعات املنظمة بتطوير تعاونها مع 
باقي املنظمات ومنها مجموعة التعاون 
اخلليج���ي خاص���ة العال���م العربي، 
مبينا ان املنظمة اإلس���امية للتربية 
والعلوم والثقاف���ة واملنظمة العاملية 
للفرنكفونية اللتني تضمان 120 بلدا 
ومش���اركة ملنظمات أخرى مثل دول 
مجلس التع���اون اخلليجي قد تبنتا 
إعان القيروان في العام املاضي والذي 
يهدف الى ترويج التنوع الثقافي. من 
جهته، قال السفير الفرنسي جان رونيه 
جيان ان املظاهر الفرنكفونية في الكويت 
تبرزها فقط مدرسة الكويت الفرنسية 
ومعهد ڤولتير والدائرة الفرنكفونية، 
موضحا ان ذلك ليس مبستوى الوجود 
القوي املأمول للفرنكفونية في الكويت، 
الفتا الى ان موضوع التحدث بالفرنسية 
يلقى صعوبة لدى الكويتيني، معربا عن 
أمله في ان يتطور ذلك لألفضل، مذكرا 
بأن اللغ���ة االجنليزية هي لغة عاملية 

حققت انتشارا واسعا ضمن مجموعة 
اللغات األخرى. بدوره، أوضح السفير 
البلجيكي جيل ميغارت ان الصعوبات 
التي ترافق تطوير العاقات الثقافية 
ب���ني ال���دول الفرنكفوني���ة والكويت 
تعود الى ان 40 دولة تتقاسم التنوع 
الثقافي الفرنكفوني واللغة الفرنسية 
ما يع���زز املفهوم الفريد للفرنكفونية 
في تفاعل اعضائها. م���ن جانبه، أكد 
السفير املوريتاني حمادي ولد اميمو 
الفرنكفوني  الفض���اء  غنى وأهمي���ة 
الذي مينح ال���دول األعضاء التواصل 
وتقاسم االهتمامات الثقافية والسياسية 

واالقتصادية، معربا عن أمله في زيادة 
التعاون بني املنظمة وأعضائها ودعم 
التطوير  الكبرى فيها ملشاريع  الدول 
االقتص���ادي والتعليم���ي. وفي رده 
حول أي نية الفتتاح جامعة فرنسية 
في الكوي���ت لتعزيز الفرنكفونية قال 
السفير الفرنس���ي جان رونيه جيان 
الفرنسية مختلفة  التعليم  ان مناهج 
عما هو موجود في التعليم بالكويت، 
مضيفا ان الدعوة مفتوحة لهذا املشروع 
لرجال االستثمار، مبينا انه اذا كانت 
هناك اي نية إلنش���اء جامعة فإنه من 
األفضل أن تأخذ الصبغة الفرنكفونية 
العامة، مشيرا الى ان املناهج التعليمية 
الكندية هي أقرب الى الكويتية، معربا 
عن أمله في ان يتحقق ذلك. هذا ويبدأ 
ي���وم الفرنكفونية الذي ينظمه املركز 
الفرنكفوني في الكويت 20 اجلاري حيث 
ستنظم اكشاك تقيمها سفارات البلدان 
التابعة للمنظمة العاملية الفرنكفونية 
وذلك في مدرس���ة الكويت الفرنسية 
الى مس���ابقات حول اكتشاف  اضافة 
بلدان الفرنكفونية، ومبادرات موسيقية 
وكتابة وقراءة نصوص وحفل موسيقي 
وتوزيع للجوائز. كما سيقام معرض 
حول التعليم العالي في فندق راديسون 

بلو في 26 ابريل املقبل.

خالل مؤتمر األطفال األول »صغير وإنجازي كبير«

أعلن عن تدشين المقر الجديد لمنظمتها في باريس في 20 الجاري

)أسامة البطراوي(الشيخ ضاري الفهد يتسلم درع راعي احلفل من اميان عبدالغفور ود.طارق السويدان

ميشال غوتريه

غوتريه: منع دخول األوروبيين
 إلى ليبيا عنصري

بشرى الزين
ــدى الكويت  ــري ل ــفير السويس ــف الس وص
ــه ليبيا مبنع  ــال غوتريه االجراء الذي اتخذت ميش
دخول املواطنني السويسريني وكذلك األوروبيون 
ــه عنصري. واذ نفى غوتريه، في  الى اراضيها بأن
ــاطة كويتية  ــح للصحافيني، وجود اي وس تصري
ــار الى اننا توجهنا بطلب  حول هذا املوضوع واش
ــرح موقفنا  ــي الكويت وذلك لش ــؤولني ف الى املس
ــتعداد بالده لتقدمي اي  ــول هذا االمر، مؤكدا اس ح
ــفير السويسري ان  توضيح وبهدوء. ومتنى الس
ــرية التي  يتفهم اجلميع موقف احلكومة السويس
ــع العالم العربي قبل  ــعى الى تعزيز عالقاتها م تس
ــا. وذّكر  ــة املرتقبة في ليبي ــة العربي ــاد القم انعق
غوتريه مبخاطبة بالده جلامعة الدول العربية خالل 
ــاع الوزاري الذي عقد في القاهرة، حيث مت  االجتم
ــرح وجهة النظر السويسرية، مشيرا الى ان ما  ش
سلكته ليبيا من تعليق اصدار التأشيرات ملواطني 
االحتاد االوروبي وحظرهم من دخول ليبيا هو امر 

غير مفهوم ونعتبره نوعا من التمييز العنصري.

وزير الديوان سّلم الحكومة »رؤية الكويت 2035«: تقرير شامل يحدد التحديات 
واإلصالحات الضرورية إلنجاز رؤية األمير بجعل الكويت مركزًا قياديًا للتجارة والمال

أعل����ن وزير ش����ؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح االحمد 
أمس تسليم احلكومة تقرير »رؤية 
الكوي����ت 2035« الذي أعده رئيس 
وزراء بريطاني����ا الس����ابق توني 

بلير.
جاء ذل����ك خال لقاء الش����يخ 
ناصر صباح األحمد مع رؤس����اء 
حترير الصح����ف احمللية ورئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام ل� »كونا« 
الشيخ مبارك الدعيج بحضور توني 
بلير ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية ووزي����ر الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
ومستشاري سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ د. س����الم اجلابر 
ود.اسماعيل الشطي ورئيس جهاز 
متابعة األداء احلكومي الشيخ محمد 

العبداهلل.
وذكر الش����يخ ناص����ر صباح 
األحمد ان التقرير الذي أعده بلير 
مع فريقه ومبشاركة خبراء دوليني 
وكويتيني »يحلل القضايا األساسية 
التي تواجه الباد ويقدم مقترحات 

تفصيلي����ة« مضيفا انها »اذا ما مت 
اجنازها فإنها ستغير اجتاه الباد 

وتساعدها على حتقيق رؤيتها«.
وقال الشيخ ناصر »في قلب هذا 
العمل توجد رؤية صاحب السمو 
األمير فلطاملا وصف سموه رؤيته 
للكويت كمركز قي����ادي للتجارة 
واملال على املستوى االقليمي يستند 
إلى تاريخ الباد في روح املبادرة 
والتج����ارة والى تراثه����ا الثقافي 
الغني وشعبها املوهوب واملقتدر 

واملعطاء«.
وأضاف ان رؤية صاحب السمو 
األمير مبنية على حتويل الكويت إلى 
مركز جتاري ومالي بوجود ميناء 
تستطيع به ان تصل إلى جيرانها 
ووسط آسيا وتركيا والصني وإلى 
أوروبا موضحا ان الرؤية تسعى إلى 
ان تكون بعيدة عن مخاطر االعتماد 

على مصدر واحد فقط للدخل.
وأفاد بأن »رؤية صاحب السمو 
األمير تسعى إلى استثمار جغرافية 
الكويت واالعتماد على تاريخها قبل 
النفط كميناء حي عبر ثقافة مرنة 
تربط ش����عبها بالشعوب األخرى 

مضيفا ان أساس الرؤية هو اإلنسان 
الكويتي لضمان حياة سعيدة له 
مبا ميتلكه من امكانات تنافس����ية 

مع الشعوب األخرى«.
وأوضح الش����يخ ناصر صباح 
األحم����د ان »الس����يد بلير وفريقه 

أنتجا تقريرا شاما يعرف بوضوح 
التحديات واالصاحات الضرورية 
الجنازات رؤية صاحب السمو األمير 
مضيفا ان التقرير يؤكد ان نظامنا 
احلالي غير مستدام إال انه ميتلك 
ما يحتاج إليه من اجل مس����تقبل 

عظيم ومزدهر«.
من جانبه، شدد بلير على ضرورة 
اتخاذ القرارات احلاسمة والازمة 
من قبل الدولة إلحداث التغييرات 
املطلوبة ملواجهة مشكاتها احلالية 
واملستقبلية وحتقيق »رؤية الكويت 
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وأضاف بلي����ر ان الباد لديها 
خطة تنموية طموحة وهي متثل 
دفعة قوية إل����ى االمام باحتوائها 
التشريعات املطلوبة مشيرا  على 
إلى حصولها على االجماع من قبل 

مجلس األمة ميثل أهمية كبيرة.
الرؤية تركز  أن  وأوضح بلير 
على املشاكل الهيكلية كتحسني بيئة 
االستثمار والتأكد من تطوير البنى 
التحتية والتي لو توافرت لكان من 
السهل بعدها على احلكومة أن تنفذ 

مشاريعها في جميع القطاعات.
وركز بلير على أهمية دعم اجليل 
اجلديد والتركيز على التعليم مشيرا 
إلى أن الكويت تتمتع بكوادر ماهرة 
من املطلوب اس����تغالها لتحقيق 

الرؤية.
من ناحيته ق����ال نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد ان التقرير يهدف إلى إيجاد 
اخللل في الدولة وإعادة توجيهها 
نح����و األفض����ل لتحقي����ق »رؤية 
الكويت 2035« ووضع األصابع على 
االخت����االت املوجودة في مختلف 

قطاعاتها.
وأضاف الشيخ احمد الفهد ان 
الرؤية هي نتاج مطالبات شعبية 
وليست حكومية فقط مشيدا في 
الوقت نفسه بالتعاون بني السلطتني 

إلقرار اخلطة اخلمسية.
وأوضح ان »رؤية الكويت 2035« 
تقوم على مرتكزين األول ان تكون 
الكويت ميناء جتاريا مهما للمنطقة، 
واملرتك����ز الثاني ان تصبح مركزا 

ماليا يخدم املنطقة احمليطة.
وأش����ار إلى اهتمام الدولة عن 
طريق اخلطة وبرنامج عمل احلكومة 
بقضاي����ا التعليم والصحة إضافة 
إلى السعي لتغيير منهجية اإلدارة 
والتقليل من حجم البيروقراطية.

وقال الش����يخ احم����د الفهد ان 
اخلطة تقوم على ثاثة أجزاء األول 
اقتصادي وما يتعلق باجلانب املالي 
والعمل على زيادة الدخل واجلزء 
الثان����ي يتعلق بالبني����ة التحتية 
وتطويرها واجلزء الثالث التنمية 
املجتمعية مضيفا ان اخلطة تتطلب 

ثقافة جديدة للتعامل معها.
من جانبه قال د.اسماعيل الشطي 
ان التقرير الذي مت تسليمه للحكومة 
سيتم نشره وتداوله للمتخصصني 
حتقيقا ملبدأ الش����فافية وإشراكهم 
في االطاع عل����ى »رؤية الكويت 
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يسعى ألن تكون البالد بعيدة عن مخاطر االعتماد على مصدر واحد فقط للدخل

الفهد: الرؤية نتاج مطالبات ش�عبية وليست حكومية وتهدف إلى إيجاد الخلل وإعادة توجيهه نحو األفضلبلير: البد من اتخاذ القرارات الحاس�مة إلحداث التغييرات المطلوبة لمواجهة المشكالت الحالية والمستقبلية

متابعة من احلضور لوقائع اللقاء الصحافي


