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النمالن يسأل عن عدد المكاتب الثقافية في الخارج

وجه النائب س���الم النمالن س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود طلب فيه تزويده بعدد املكاتب الثقافية في اخلارج والدول التي 
تقع بها وما دورها وما مؤهالت العاملني فيها ورواتبهم وما دور رئيس املكتب 
الثقافي وما املؤهالت املناس���بة لهذا املنصب وكيف يتم ترشيح رئيس املكتب 
الثقافي وامللحق الثقافي وما آلية التوظيف، وهل توجد جلنة متخصصة ملقابلة 
املرش���حني واختيار االكفأ وما اسماء اعضائها وكيف يتم تشكيلها، وما اسماء 

رؤساء املكاتب الثقافية وامللحقني الثقافيني مع تزويدنا بسيرهم الذاتية؟

تعلن جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى واملفقودين الكويتية

خالل الفرتة من 1 - 26 فرباير 2010
وهم كالتايل:

هذا و�سيتم الت�سال بالفائزين ل�ستالم جوائزهم، وللتن�سيق

يرجى مراجعة مقر اجلمعية الكائن يف اجلابرية قطعة )6( �سارع )111( منزل )28(

اأو الت�سال على الأرقام التالية: 25311861 - 25311862  من 9 - 12 ظهراً ومن 5 - 10 م�ساًء

جمل�س الإدارة

2 - نعمت عبد العزيز عبد الرحمن 1 - فايز �سلطان جمعان �سلمان 
اأبوطبق اأني�س  4 - وفاء وجيه  3 - خريية عبد الر�سا اأمريي  

6 - �سالح تهامي حممد اأحمد اإبراهيم اأحمد اأحمد فوده   - 5
8 - م�سعل ظاهر عواد غادر 7 - روان عادل حممد اخلاجه  

10 - جا�سم حممد حمد بوحمدي 9 - عبدالعزيز علي علي املتويل 
12 - حممد عبداملن�سف عبدالروؤوف 11 - رم�سان اأحمد عبدالغفار  

14 - حمد عبداهلل القالف 13 - عهود ح�سني �سلمان  
16 - حامد �سعد جميل غدير 15 - �ساره توفيق املن�سور  

اأمينة بدر نا�سر العنزي  - 18 17 - ال�سيماء عبا�س ال�سبيحي 
20 - ليلى فرحان ال�سمري اأبو احلمد رفاعي  19 - حمرو�س 

عــــن

اأ�سماء الفائزين بامل�سابقة الوطنية الثانية
والــتــي نظمتـهــا اجلمــعـيـــة

بالتعاون مع جريدة                                 الغراء

جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى 

واملفقودين الكويتية

مربوك للفائزين وحظ اأوفر للجميع يف فرباير القادم

ويتقدم جمل�س الإدارة بال�سكر اجلزيل ل�سركة البرتول الوطنية الكويتية 

مل�ساهمتها يف اجلوائز

و�ســـكــــــراً،،،

في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الثقافية مساء أمس األول

خالف وتباين حول الحقوق المدنية للمرأة

دانيا شومان
كما هو حالها عند مناقشة قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعية في مجلس االمة مؤخرا، 
لم تكن املرأة محظوظة خالل احللقة النقاشية 
التي نظمته���ا اجلمعية الثقافية االجتماعية 
مساء امس االول والتي خصصت لهذا املوضوع 
حيث بدا اخلالف واضحا واالنش���قاق جليا 
سواء على املبدأ او حتى على تفاصيل القانون 

ومواده.
النائبة د.معصومة املبارك قالت في بداية 
احلديث ان قضية املرأة في موقع التجاذب الدائم 
فيما بني املهتمني بها، مشددة على ان هناك نوابا 
دفعوا نحو اقرار احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة كل بحس���ب قناعته، واضافت: نحن 
نؤكد على اننا دائما عندما نطالب باحلقوق 
السياسية للمرأة نشدد على انها مدخل انساني 
وأن املرأة كاملة االهلي���ة لذلك وجب عليها 

احلصول على حقوقها السياسية.
وتابع���ت د.معصومة: بدأنا في دراس���ة 
القوانني وانتهينا ال���ى ثمانية تقارير وهي 
انشاء صندوق اسكان للمرأة يشرف عليه بنك 
التسليف واالدخار وتعديل قانون التأمينات 
االجتماعية وما يتعل���ق بالرعاية الصحية 

والسكنية.
وأك���دت د.معصومة ان مجموع املواد 40 
مادة، لالسف مت التركيز واملناقشة على مادة 
واحدة يتيمة وهي اعطاء املرأة راتبا شهريا 
واجلل���وس في البيت، مس���تدركة أن هناك 
القضايا املتعلقة بامل���رأة العاملة او حقوق 
املرأة املتزوجة من غير كويتي، الفتتة الى ان 
ما يخص التأمينات االجتماعية والتقاعد املبكر 

احيل الى اللجنة املالية للنظر فيه.
وأيدت رئيسة مكتب قضايا املرأة في جمعية 
املعلمني خولة العتقي منح املرأة الكويتية غير 
العاملة مكافأة شهرية، مبينة انه من االنسب 
عمليا وعلميا وتش���ريعيا تناول كل قانون 
من القوانني القائمة على حدة وإعداد اقتراح 
بقانون خاص به يتضمن التعديالت التي يجب 
ادخالها عليه مبا يحقق املساواة في املعاملة 
بني جميع املواطنني ذكورا واناثا ومبا يتالءم 
مع الوضع اخلاص للمرأة الن ذلك فيه العديد 

من املزايا واالنسب تشريعيا وعمليا.

أما النائب ناجي العبدالهادي فقد أش���اد 
بكفاح املرأة في اخلمس���ينيات والستينيات 
ومطالبتها بحقوقها، داعيا املجتمع الكويتي 
والقائمني عل���ى اعداد تقرير قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة الى النظر للمرأة 
الكويتية بنفس النظرة التي نظر بها الرعيل 

االول للمرأة.
وأشار العبدالهادي الى جهود اعضاء جلنة 
شؤون املرأة واالسرة التي عقدت 20 اجتماعا 
لدراس���ة مقترحات مواد هذا القانون والتي 
راعت فيه حتقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص 

وإنصاف املرأة الكويتية.
من جانبها بينت مديرة ادارة الفتوى في 
ديوان اخلدمة املدنية نهلة بن ناجي ان النسبة 
التي تشغلها املرأة في املناصب القيادية هي 
نسبة ضئيلة حيث تشير آخر احصائية الى 
ان عدد النساء في املناصب القيادية ال يتجاوز 
17 امرأة مقابل 252 رجال في 12 جهة حكومية 
على الرغم من النسبة الكبيرة التي تشغلها 

املرأة في قطاعات العمل احلكومي.
وقال النائب السابق احمد الري ان القانون 
ميس 56 الف كويتية، متمنيا ان يكون هناك 
تفاع���ل اكثر لهذا القانون من قبل النس���اء، 
موضح���ا ان جزئية من القانون حتولت الى 
صراع بني الفلس���فة االس���المية والفلسفة 

الغربية.
وقال الري ان القان���ون املقترح من قبل 
اعضاء مجلس االمة لم يأخذ حقه من االهتمام 
االعالمي على مستوى جمعيات النفع العام 
او الفعاليات النسائية في الكويت على الرغم 
من ان هذا القانون حس���ب ما طرحه اعضاء 
مجلس االمة ميس 45 الف امرأة مطلقة وارملة 

و11 الف امرأة متزوجة.
أم���ا النائب عب���داهلل الرومي فقد وصف 
القانون بال� »بدع���ة« داعيا الى اعادة قراءة 
القوانني واملقترحات بتأن للمعاجلة والوصول 
الى نصوص ذات سياق جيد، فاألمر الغالب 
في هذا القانون هو التسويق له الرضاء بعض 
الناخبني، مبررا ذلك بأن النائبات لم يتحركن 
ويجتهدن في القوانني االخرى التي تهم املرأة 
والتي تبعد ع���ن حتميل الدولة واملال العام 

كلفة مالية كبيرة.

وأضاف الرومي انه باعتبار ان املتقدمني 
بالقانون من فئة النساء وعلى الرغم من ان 
املقترح على هيئة حقوق مدنية واجتماعية 
للمرأة إال ان النائب���ات جنحن في هذا االمر 
حيث انهن سلكن طريقا صحيحا نحو اقرار 
قان���ون موحد، وهذا االمر بالتأكيد يس���جل 
للنائبات ألنهن لم يخضعن لضغط من قبل 

اي جهة.
وبدوره، وصف الوزير السابق علي املوسى 
قانون املرأة احلالي بأنه توزيع اموال للمرأة 
واالجدر بأن يصلح الوض���ع واعطاء املرأة 
حقوقها املدني���ة واالجتماعية بدال من اهدار 
الكثير من االموال، مشددا على ضرورة اعطاء 
فرصة للمرأة ألن تختار، داعيا الى تكريس 
القي���م الصحيحة وليس تكري���س العادات 

والتقاليد في هذا القانون.
وقالت النائبة د.روال دش���تي ان من اهم 
االمور التي حرصنا على اتباعها وتطبيقها على 
ارض الواقع فيما يتعلق بقانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية هي املساواة والعدالة بني املواطنني 
باالضافة الى حتقيق مب���دأ تكافؤ الفرص، 

واحلرص على اتباع قوانني الدستور.
واضافت د.روال: لقد حرصت جلنة شؤون 
امل���رأة البرملانية منذ بداية عملها على تقدمي 
االقتراحات والقوانني املهمة التي تصب في 
مصلحة املرأة التي متثل شريحة كبيرة من 
املجتمع الكويتي، باالضافة الى انها متثل نسبة 
كبيرة من قط���اع العمالة احلكومية، فكثرة 
االجازات املوضوعة في القوانني قد تؤثر على 
جودة العمل. وأوضحت ان موضوع احلقوق 
املدنية واالجتماعية ليس بدعة وإمنا هو قانون 
متكامل جاء برغبة واضحة وصريحة من قبل 
اعضاء مجل���س األمة، كما انه حظي بتوافق 
نيابي كبير والدليل عل���ى ذلك هو أنه جاء 
بقانون موحد متفق عليه في جلنة شؤون املرأة 
البرملانية، مؤكدة على انه قد آن األوان ألن تأخذ 
املرأة الكويتية حقوقها املدنية واالجتماعية 
بكل تقدير واحترام وان تكرم على ما تقوم 
به من جهود في قطاعات الدولة احلكومية، 
فاملرأة اآلن مسؤولة وقيادية بل ووصلت الى 
اعلى املستويات في البلد، وهي تستحق هذه 

احلقوق التي كفلها لها الدستور.

د.معصومة املبارك متحدثةعبداهلل الرومي وعدنان عبدالصمد وحسني احلريتي خالل احللقة النقاشية

خالد السلطان

)متين غوزال(

طلبت تزويدها بأسماء ومسميات ومؤهالت العاملين في كل ادارات تحرير االصدارات الدورية للسنوات الخمس الماضية

أسيل تسأل عن مشروع حفظ التراث في المجلس الوطني للثقافة

السلطان يسأل وزير المالية عن تالعب مالي في »أزمة المناخ« 
قدم النائب خالد السلطان سؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه: بلغ الى علمنا وجود تالعب باملال العام، 
واملتمثل فيما مت حتصيله من اموال احملالني واملتعثرين 
خالل تسوية املديونيات املتعلقة بأسهم الشركات التي 
متت باألجل واملعروفة ب� »أزمة املناخ« وان املبالغ التي 
مت تداولها والتالعب فيها تصل الى مليارات الدنانير )أو 
ما يفوق املليار دينار(، باالضافة الى التعمد في جتاوز 
القوانني الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم حتميل املتعثرين 
ومراكزه���م املالية فوائد ربوية مركبة تزيد من عجزهم 
حتى وصلت لدى بعضهم حتى وقتنا احلاضر ما يساوي 

عشرة اضعاف اصل الدين محل العجز اصال.
ملا كان وحرصا منا على كشف التالعب الكبير في املال 
العام مع احلرص على ان تقدم االجابات مع مرفقاتها مع 
الوثائق واملستندات الدالة واملؤكدة على االجابات دون 
نقص او اهمال حتى يتسنى لنا القيام بدورنا الرقابي في 

مالحقة التجاوزات في املال العام واملتسببني فيها.
نص االسئلة - الش���ق األول: البيانات االجمالية – 
والفوائد الربوي���ة املركبة على أصل الدين محل العجز 
والتعثر: بيان بأسماء جميع احملالني الى مؤسسة تسوية 
املعامالت املتعلقة بأسهم الشركات التي متت باألجل مع 

البيانات املنشورة عن املراكز املالية في اجلريدة الرسمية 
لكل منهم وبيان اجمالي قيمة االموال العقارية واملنقولة 
والس���ائلة داخل الكويت وخارجها والتي مت وضع اليد 
عليها فعليا من قبل مؤسسة املعامالت املتعلقة بأسهم 
الشركات التي متت باألجل والتي تخص جميع احملالني 
وف���ق املراكز املالية احملددة اعاله. وبيان بإجمالي قيمة 
االموال العقارية واملنقولة والسائلة سواء داخل الكويت 
او خارجها التي قامت املؤسسة املذكورة بالتصرف فيها 
والطرق القانونية التي مت التصرف فيها والسند القانوني 

لهذا التصرف.

وجهت النائبة د.أسيل العوضي أسئلة لوزير 
اإلعالم والنفط الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيها: 
أشار تقرير ديوان احملاسبة الى صرف املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب مكافآت شهرية 
لعدد 9 موظفني من العامل���ني باملكتبة الوطنية 
مقابل تكليفهم بتنفيذ مشروع حفظ التراث بلغت 
جملتها 54.000.000 دينار خالل الس���نة املالية 
باملخالفة ألحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية، كما 
أشار تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2009/2008 بند 
)25( الى استمرار املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب في »شحن كميات كبيرة من اإلصدارات 
بالرغم من زي���ادة الكميات املرجتعة دون اتخاذ 
اي اجراءات لتخفيض كميات من تلك االصدارات 
او اع���ادة توزيعها في مناطق أخرى«، ومنى الى 
علمنا ان املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

قد قام بعملية ترميم شاملة ملقره.
لذا يرجي افادتي وتزويدي مبا يأتي: ما أسباب 
عدم تعيني مدير ملكتب���ة الكويت الوطنية حتى 
تاريخ���ه على الرغم من ش���غور املنصب منذ ما 
يزيد على سبع سنوات؟ وما طبيعة مشروع حفظ 
التراث؟ وما القرارات الوزارية واإلدارية اخلاصة 
به؟ مع تزويدنا بنسخة عنها. ومتى بدأ العمل في 
هذا املشروع؟ وما أهدافه؟ وما خطة العمل فيه؟ 
وما الذي مت اجنازه منه���ا حتى اليوم؟ ويرجى 
تزويدنا بكل التفاصيل املتعلقة بامليزانية اخلاصة 
بهذا املش���روع، وبتفاصي���ل أوجه صرفها خالل 
الفترة منذ بدأ العمل باملشروع وحتى تاريخه، مع 

تزويدنا بنسخ عن كل الفواتير 
وأوامر الصرف والقرارات املالية 

اخلاصة بذلك.
ويرجى تزويدنا بنسخ عن 
كل القرارات اإلدارية والوزارية 
اخلاصة بتكليف العاملني في هذا 
املشروع من فنيني وإداريني منذ 
ب���دأ العمل فيه وحتى تاريخه، 
مع تزويدنا بكل القرارات املالية 
واإلداري���ة اخلاص���ة مبكافآت 
املوظفني العاملني في هذا املشروع 
للسنوات اخلمس املاضية، مع 
توضيح األس���س التي صرفت 
املكافآت الدورية لهم مبوجبها.

وما تخصصات ومؤهالت ومسميات وجهات 
العم���ل واإلدارات التي يتبعه���ا كل من املوظفني 
الذين كلفوا بالعمل في هذا املشروع في السنوات 
اخلمس املاضية؟ وما أسباب اختيار كل موظف 
من هؤالء املوظفني املذكورين في املشروع وطبيعة 

عمل ومهام كل منهم في هذا املشروع؟
وما عدد ومسميات املوظفني الذين كلفوا بالعمل 
في هذا املشروع في السنوات اخلمس املاضية من 

موظفي ادارة مكتب األمني العام؟
وما األسس التي يتم مبوجبها اختيار شركات 
توزيع االصدارات؟ وما أس���باب اختيار شركات 
التوزيع للسنوات اخلمس املاضية؟ مع تزويدنا 
بنسخة عن العقود املبرمة بني شركات التوزيع 

الوطني للس���نوات  واملجلس 
اخلمس املاضية، وبيان قيمتها 

لكل سنة على حدة.
وهل قدمت شركات التوزيع 
للمس���ؤولني ف���ي املجلس اي 
امتيازات اضافية او هدايا على 
هامش تلك العقود كتذاكر سفر 
او اجهزة حاسب آلي او غيرها 

من املزايا؟
يرج���ى تزويدن���ا باألرقام 
التفصيلي���ة لتوزيع اصدارات 
الدورية للس���نوات  املجل���س 
اخلم���س املاضية ل���كل اصدار 

على حدة.
ويرجى توضيح اسباب زيادة الكميات املرجتعة 
الصدارات املجلس، مع بيان سبب االستمرار في 
التعاقد مع الشركة املوزعة على الرغم من ارتفاع 

كمية النسخ املرجتعة.
ويرجى ذك���ر االجراءات التي اتخذها املجلس 
ملعاجلة مش���كلة زيادة الكميات املرجتعة سواء 
من حي���ث الترويج لالص���دارات او التعامل مع 

الكميات املرجتعة.
ويرجى تزويدنا بنسخ عن كل قرارات تشكيل 
هيئات التحرير جلميع االصدارات الدورية للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب لألعوام اخلمسة 
املاضية، مع تزويدنا بالسير الذاتية لكل اعضاء 
هيئات حترير االصدارات الدورية، مع تبيني طبيعة 

تخصصاتهم وجهات عملهم وأسباب اختيارهم 
لعضوية هذه الهيئات. كما سألت ما تخصصات 
ومؤهالت ومس���ميات وجه���ات العمل واإلدارات 
التي يتبعها كل من املوظفني الذين كلفوا بالعمل 
في هذا املش���روع في السنوات اخلمس املاضية؟ 
وما أسباب اختيار كل موظف من هؤالء املوظفني 
املذكورين في املشروع، وطبيعة عمل ومهام كل 

منهم في هذا املشروع؟
ويرجى تزويدنا بأسماء ومسميات ومؤهالت 
العاملني في كل ادارات حترير االصدارات الدورية 

للسنوات اخلمس املاضية.
ويرجى تزويدنا بنسخ عن قرارات انهاء خدمات 
مستشاري االصدارات، وقرارات النقل االداري التي 
اتخذت في حق مديري حترير االصدارات الدورية 
خالل السنوات اخلمس املاضية، مع بيان اسباب 

اتخاذ هذه القرارات.
وما طبيعة االج���راءات التي اتخذها املجلس 
لضمان احلفاظ على املس���تويني العلمي والفني 
الصداراته الدورية؟ خصوصا بعد انتهاء تكليفات 
املستشارين ونقل مديري التحرير. وما التكلفة 
اإلجمالية لعملية الترميم الش���املة التي قام بها 
املجلس ملقره؟ ش���امال الديك���ور وتأثيث املبنى 
مع توضيح تكلفة كل دور على حدة، وتزويدنا 
بنسخ عن الفواتير وأوامر الصرف اخلاصة بذلك. 
وما األس���باب التي استدعت اضافة جناح خلفي 
تابع ملكتب���ة األمني العام؟ مع بيان تكلفة اضافة 

وتأثيث هذا اجلناح.

السعدون: زيادة رأسمال »التنمية« 
لتمويل شركات المساهمة العامة

أكد النائب أحمد السعدون ان التعديل الذي تقدم به على قانون 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والقاضي برفع 
رأسماله الى 16 مليار دينار للمشاركة في دعم ومتويل مشاريع 
التنمي���ة يقتصر فقط على الزام الصندوق بتقدمي تس���هيالت 
مالية للشركات التي ستؤسسها الدولة كشركات مساهمة عامة 
لتنفيذ خطة التنمية واخلطة السنوية واملشاريع الضخمة في 
البالد، مشيرا الى ان هذه الشركات ال ميكن لها ان تنفذ عددا من 
املشاريع الضخمة دون حصولها على الدعم والتسهيالت املالية 
من احلكومة من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية بعد اقرار التعديالت املقدمة عليه.
وقال الس���عدون في تصري���ح للصحافيني يوم امس: نحن 
تقدمنا بتعديل على قانون انشاء الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لرفع رأسماله ملشاركته في عمليات وبرامج 
خطة التنمية العتقادنا بأنه ميلك من اخلبرة ما يكفي لالسهام 
في مش���اريع التنمية من خالل تقدمي قروض للش���ركات التي 
ستؤسسها الدولة مبا يس���اوي 16 مليار دينار، مشيرا الى ان 
هناك ع���دة اطراف باحلكومة أكدت ع���دم اعتراضها على مبدأ 

تخصيص 16 مليارا لعمليات التنمية.
وأوضح الس���عدون انه من الصعوبة مبكان ان تكون هناك 
قدرة على تنفيذ خطة التنمية او اخلطة السنوية او املشاريع 
الطموحة املطروحة دون دعم حكومي واضح من خالل مشاركة 
املال العام لدعم الش���ركات في مؤسس���ات الدولة لتنفيذ هذه 
اخلطط واملش���اريع، مبينا ان هذه الشركات التي ستؤسسها 
الدولة لن تكون قادرة على تنفيذ عدد من املش���اريع الضخمة 
دون دع���م احلكومة لها من خالل اس���هام املال العام في تقدمي 

تسهيالت مالية لها.
وأش���ار السعدون الى ان التعديل الذي تقدم به على قانون 
الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية العربية كان واضحا 
ومحددا في اقتصار هذه التس���هيالت ودع���م الصندوق فقط 
للش���ركات التي ستؤسس���ها الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية، 
مؤك���دا ان هذا التعديل وصياغته بهذا الش���كل س���يعمل على 
تش���جيع فكرة تأسيس شركات مس���اهمة عامة لالنخراط في 

مشاريع التنمية.

د.أسيل العوضي

الحويلة لصرف بدل
خطر للقوات المسلحة

قدم النائب د.محمد احلويل���ة 3 اقتراحات برغبة مطالبا في 
االقتراح األول بأن تقوم وزارة الدفاع بصرف بدل خطر جلميع قواتنا 
املسلحة البرية واجلوية والبحرية. وطالب في االقتراح الثاني: 
بأن تقوم وزارة الداخلية باعتماد الشهادات اجلامعية والدبلوم 

من اجلامعات اخلاصة احلاصلني عليها رجال الشرطة.


