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المضاحكة: »اتجاهات للدراسات« يجري أول استبيان عن تعديل الدستور

أعلن رئيس مرك����ز اجتاهات للبحوث 
والدراسات خالد املضاحكة عن عزم املركز 
إجراء أول وأكبر استبيان في تاريخ الكويت 
السياس����ي لقياس اجتاه الرأي العام نحو 

قضية تعديل الدستور.
وق����ال في بيان صحاف����ي ان الهدف من 
االستبيان طرح دراس����ة ميدانية وعلمية 
وواقعية تس����تطلع رأي الشارع الكويتي 
بكل أطيافه الش����عبية ونخبه السياس����ية 
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية حول 
جدوى فكرة تعديل الدستور وما اذا كانت 
مقبولة او مرفوضة، والتعديالت املقترحة 

في هذا االجتاه، واألسباب التي تدعو إليها، 
وتأثير كل هذه األمور على املستقبل السياسي 
للكوي����ت، وذلك بعيدا ع����ن تأثيرات بؤرة 

التجاذبات املختلفة في هذه املسألة.
وزاد املضاحك����ة ان جلن����ة متخصصة 
تضم كفاءات كويتية ستشرف على وضع 
استمارة االستبيان ومتابعة خطوات تطبيقه 
ميدانيا، كما ان فريقا من الباحثني املتميزين 
س����يتولى عملية توزيع االستمارات على 
الشرائح املستهدفة، مؤكدا ان هذا االستبيان 
يعد األول من نوعه في البالد، وهو مبنزلة 
دراس����ة ميدانية الجتاهات املواطنني جتاه 

فكرة تعديل مواد الدستور، حيث سيتم من 
خاللها التعرف على رؤية الكويتيني جتاه 
هذا املوضوع الذي أصبح محل جدل خالل 

الفترة املاضية.
وأشار املضاحكة الى ان نتائج االستبيان 
ستعلن وستناقش في إطار مؤمتر عام يعقد 
في أكتوبر املقبل حتت عنوان »رأي الشعب 
في تعديل الدس����تور« مبشاركة نخبة من 
اخلبراء والسياسيني واملعنيني بقضية تعديل 
الدستور سواء من املؤيدين او املعارضني، 
كما ستعقد ورش عمل وتقدم أوراق بحثية 

ودراسات ذات صلة باملوضوع.

وشدد املضاحكة على ان وحدة استطالعات 
الرأي العام في مركز اجتاهات للدراس����ات 
حريصة كل احلرص على تنفيذ وتطبيق قيم 
املهنية واالستقاللية واملنهجية واملوضوعية 
في هذا االستبيان الذي من املنتظر ان يفتح 
قنوات احلوار الراقي بني مختلف األطراف 
بعيدا عن التشنج ومبا يصب في مصلحة 
املجتمع والدولة. وأوضح ان إجراء استبيان 
من ه����ذا النوع وبهذا احلجم ينس����جم مع 
مبدأ ان »ال دميوقراطية من دون رأي عام« 
وان النظام السياسي الدميوقراطي يستمد 
سلطته وشرعيته من الشعب، الفتا الى ان 

االستبيانات واستطالعات الرأي العام تلعب 
دورا مهما في ال����دول املتقدمة التي تتمتع 
بحرية التعبي����ر ومتثل فريضة غائبة في 

مجتمعاتنا العربية.
وجدد املضاحكة تأكيده في ختام تصريحه 
ان هذا االستبيان بإذن اهلل سيعكس رؤية 
الدستور،  الكويتي حول تعديل  الش����عب 
مش����ددا على ان احلديث عن رأي الش����عب 
يعني احلديث عن مناقشة قضايا مصيرية 
ومفصلية، بل وإشراك املواطن في توجيه 
الس����لطتني التنفيذية والتش����ريعية نحو 

القرارات الهامة.

يهدف لطرح دراسة علمية ميدانية تشمل النخب واألطياف الشعبية

لجنة متخصصة تضم كفاءات كويتية تشرف على وضع االستمارة النتائج تناقش في مؤتمر عام بعنوان »رأي الشعب في تعديل الدستور«

خالد املضاحكة

منتدى الكويت للشفافية الرابع تنطلق أعماله اليوم 
تحت عنوان »الشفافية في الصناعات النفطية«

يهدف إلى توطين المعايير العالمية المأخوذة من مبادرة الصناعات االستخراجية

تحت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، تنطلق اليوم اعمال المؤتمر الس���نوي 
لجمعية الش���فافية الكويتية »منتدى الكويت 
للشفافية الرابع«، بحضور كل من وزير النفط 
واإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل ونائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير  مجلس 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدول��ة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد في فندق شيراتون 

� الكويت، قاعة المرجان.
وصرح رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية 
ص���الح الغزالي بأنه من المقرر ان يلقي الكلمة 
االفتتاحية ممثل راعي المنتدى صاحب السمو 
األمير، وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي، يليها كلمة رئيس مجلس ادارة مبادرة 

الش���فافية للصناعات االس���تخراجية )EITI( البروفيسور بيتر 
إيجين.

وأضاف انه يتولى الكلمة الترحيبية لجمعية الشفافية الكويتية 
ليرحب بالحضور من المتحدثين والمش���اركين والذين يمثلون 
جميع األط���راف المعنية بالصناعات النفطية في مختلف أنحاء 
العالم مثل الخبراء المختصين بمفهوم الش���فافية، العاملين في 

القطاع النفطي، الجهات الحكومية، الش���ركات 
االس���تثمارية، المنظمات والش���ركات النفطية 
العالمي���ة، المهتمين بالصناع���ات النفطية من 
المجتمع المدني، مجلس األمة، ديوان المحاسبة، 

باالضافة الى ممثلي القطاع النفطي الكويتي.
وقال الغزالي ان أهمية انعقاد المنتدى هذا العام 
تحت عنوان »الشفافية في الصناعات النفطية« 
تأتي بسبب ما تحظى به قضية الشفافية والنزاهة 
والمساءلة في القطاع النفطي من اهتمام كبي��ر 

من مختل��ف دول العا��لم..
واوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية 
انه م��ن ه���ذا المنطلق يس���ع��ى المنتدى الى 
المس���اهمة في توطي���ن المعايي���ر العالمي��ة 
المأخ��وذة من »مبادرة الشفافية في الصناعات 
االستخراجي��ة«، وذلك رغبة في حماية انتاجية النفط الكويتي 
باعتباره عصب االقتصاد المحلي، من خالل مناقش���ة جلس���ات 
المنتدى لمجموع���ة من المحاور من بينها مبادرات الش���فافية 
النفطية الدولية، الشفافية المس���تهدفة للقطاع النفطي، أهمية 
الشفافية للمستثمر األجنبي، حوكمة القطاع النفطي، والشفافية 

واالستغالل األمثل للثروات.

صالح الغزالي 

 رؤساء الجمعيات الهندسية الخليجية
يدعون إلقرار كادر المهندس الكويتي

اع����رب رؤس����اء اجلمعي����ات 
الهندس����ية في دول  والهيئ����ات 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية عن املهم في اقرار كادر 
الكويتيني،  زمالئهم املهندس����ني 
مؤكدين تضامنه����م مع زمالئهم 
الذين يطالبون بهذا الكادر من خالل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 

منذ 15 عاما.
واكد اعضاء الوفد الهندس����ي 
اخلليجي الذين اختتموا زيارتهم 
الى البالد اول من امس تضامنهم مع 
املهندسني الكويتيني في مطالبتهم 
املهندسني  باملساواة مع اخوانهم 

اخلليجيني، مضيفني ان هذا الكادر يتناس����ب وحجم العمل الذي يقوم 
به املهندس الكويتي من جهد في املشاريع احلكومية واخلاصة بنفس 
الوقت. وقال رئيس االحتاد الهندس����ي اخلليجي د.خليل احلوس����ني: 
ان جه����ود املهندس الكويتي واضحة وجلية في بناء وطنه، وزمالؤنا 
املهندسون في الكويت يس����تحقون منا كل الدعم، ونأمل من اصحاب 
القرار اق����رار حقوقهم ومنحهم الكادر اخلاص بهم والذي تأخر اقراره 
كثيرا، مضيفا ان الكادر ليس دعما ماليا فقط بل تقدير معنوي سيحفز 

الكثير من أبناء الوطن على تقدمي املزيد من العطاء الوطانهم.
ومن جانبه قال رئيس جمعية املهندسني القطرية م.احمد اجلولو: 
نتمنى ان تكون زيارتنا املقبلة الى بلدنا الثاني الكويت مبناسبة حصول 
زمالئنا املهندسني الكويتيني على حقوقهم واقرار كادرهم الذي نعتقد 
انه قد تأخر كثيرا، فهذا الكادر س����يعطي املهندس الكويتي دفعة الى 

االمام للمساهمة في تنمية بلده.
ومن جهته قال عض����و مجلس ادارة جمعية املهندس����ني القطرية 

م.فيروز احلميدي: طال انتظار 
زمالئنا املهندس����ني في الكويت 
الش����قيقة لكادرهم، فهذا الكادر 
بات مطلب����ا للنهوض باملواطن 
اخلليجي والكويتي بشكل خاص 
وفتح املجال له واسعا للمساهمة 
في تنمية بلده وتطويره، مضيفا 
انه البد من دعم مادي ومعنوي 
للمهندسني الذين يتولون مشاريع 

حيوية في بلدانهم.
اما رئيس جمعية املهندسني 
العمانية م.س����لطان بن سعيد 
الشيذاني فقال: كادر املهندسني 
الكويتيني من االمور التي نرى ان 
اقرارها سيحقق تنمية بشرية نحن في أمس احلاجة لها، وكلنا امل ان 
يلتفت املعنيون الى املهندس الكويتي ومينحونه حقه الذي طال انتظاره، 

موضحا ان تنمية الوطن ال ميكن ان تتم بعيدا عن سواعد ابنائه.
ومن جانبه قال مدير عام مركز االعتماد الهندسي في الهيئة الهندسية 
السعودية م.سليمان العمود: لطاملا تابعنا الشأن الهندسي الكويتي الذي 
نفخر بجهود اخواننا فيه، وكلنا امل ان ينال املهندس في الكويت حقه 
من خالل اقرار كادره الذي يجب ان يساويه باخوانه.وفي اخلتام قال 
عضو مجلس االدارة ومدير املؤمترات في جمعية املهندسني البحرينية 
م.جميل العلوي: نتوجه مناش����دين ان تقر حقوق زمالئنا املهندسني 
الكويتيني من خالل اقرار كادرهم الذي نرى انه قد تأخر كثيرا ومساواتهم 
بزمالئهم في دول مجلس التعاون اخلليجي، وفتح املجال واسعا لهم 
من اجل املس����اهمة بفاعلية في خطط التنمية التي تسعى الكويت الى 
تنفيذها، فهذا الكادر س����يحقق النهضة والتنمية البشرية التي تعتبر 

اساسا الي تنمية ينشدها العالم.

ناشدوا المعنيين إنصاف زمالئهم

د.خليل احلوسني م.أحمد اجلولو

م.فيروز احلميدي

م.جميل العلوي

م.سلطان بن سعيد
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