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اآل الزنكوي
يتقدمــــــون

بجزيــل ال�شكــر وعظيــم االمتنـــان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم

يف وفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

مظهر عبدالكرمي اأحمد الزنكوي
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا

اأو برقيًا اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عبداهلل الرومي أثناء اجتماعه بشركة املقاوالت املسؤولة عن تنفيذ املباني بحضور ممثلني عن وزارة األشغال

عادل الصرعاوي املستشار راشد احلماد

الحماد: »العدل« بصدد ترشيح ممثل لها
في لجنة تقييم االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

أـ  يتألف هذا املرفق من ديباجة 
وثمانية اجزاء، هي املقدمة واملبادئ 
التوجيهية لآلليـــة وخصائصها 
وعالقة اآللية مبؤمتر الدول األطراف 
واســـتبيان اهداف االســـتعراض 
القطـــري واجراءاتـــه ونتائجـــه 
وفرقه وحتديد مهام مؤمتر الدول 
االطراف في هذا السياق، ومهام امانة 
املؤمتر وبيان اللغات املستخدمة في 
آلية االســـتعراض، واطر التمويل 
ومصادره، واخيرا مشاركة الدول 
املوقعة على االتفاقية طوعيا في 
آلية االســـتعراض باعتبارها دوال 

مستعرضة.
ب ـ وجتـــدر االشـــارة في هذا 
املقـــام، الـــى البند 4 مـــن اجلزء 
ثانيا )املبـــادئ التوجيهية آللية 
االستعراض وخصائصها( والذي 
نص فـــي مضمونه على ان تكون 
آلية االستعراض عملية حكومية 
دولية، حيث يبني من تفسير ذلك، 
انه يجب في آلية االستعراض ان 
تكون حكومية ورســـمية وليس 

مدنية.
ج ـ وفي ذات الســـياق، نصت 
الفقرة رقم 21 مـــن اجلزء رابعا ـ 
باء املعنون »االستعراض القطري« 
علـــى ان تعـــني كل دولـــة طرف 
خبراء حكوميني يصل عددهم الى 
15 خبيرا لغـــرض القيام بعملية 

االستعراض.
د ـ كما نصـــت الفقرة رقم 42 
من اجلزء »جيـــم« املعنون فريق 
استعراض التنفيذ من االطار املرجعي 
آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفســـاد، املرفق 
بالقرار رقم 1/3 على ان يكون فريق 
استعراض التنفيذ فريقا حكوميا 
دوليا مفتوح العضوية مؤلفا من 
دول اطراف ويعمل حتت ســـلطة 

املؤمتر ويرفع التقارير إليه.
3ـ  املرفق الثاني )التذييل( للقرار 
1/3 حول مشروع املبادئ التوجيهية 
للخبراء احلكوميني واألمانة بشأن 

إجراء االستعراضات القطرية:
أ ـ تنـــاول مشـــروع املبـــادئ 
التوجيهية للخبـــراء احلكوميني 
واألمانـــة، بيان االطـــر واملبادئ 
التي  االسترشـــادية والتوجيهية 
يتعني على اخلبـــراء احلكوميني 
املشار إليهم بالبند السابق، انتهاجها 
واتباعها في ســـياق قيامهم مبهام 
االستعراض، استنادا في ذلك الى 
احكام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 
الفســـاد واالطـــار املرجعي آللية 

استعراض تنفيذ االتفاقية.

في اتفاقيـــة األمم املتحدة ملكافحة 
الفســـاد قد اصدر قـــراره رقم 1/3 
حول آلية االســـتعراض، في ختام 
فعاليـــات دورته الثالثـــة، والتي 
عقدت بالدوحة خـــالل الفترة من 

9-13 نوفمبر 2009.
ب ـ وقـــد اعتمـــد القـــرار 1/3 
في فقرته رقم 2 عـــددا من النهج 
واآلليات االستعراضية، واملتمثلة 
في: االطار املرجعي آللية استعراض 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، ومشروع املبادئ التوجيهية 
للخبراء احلكوميني واألمانة بشأن 
إجراء االستعراضات القطرية وكذلك 
مشروع املخطط النموذجي لتقارير 
االستعراض القطرية، حيث أرفقت 
وثائق هذه املرجعيات االستعراضية، 

طي القرار املشار إليه.
ج ـ وفـــي فقرتـــه رقم 3 نص 
القـــرار 1/3 علـــى ان تتألـــف كل 
مرحلة اســـتعراضية من دورتني 
استعراضيتني مدة كل منهما خمس 
سنوات، وان يســـتعرض في كل 
سنة من الســـنوات االربع األولى 
من كل دورة استعراضية ربع الدول 

االطراف.
د ـ كما تناول القرار 1/3 النص 
على تكليف األمانة العامة بإعداد 
صيغة نهائية ومرجعية شـــاملة 
الذاتي، باعتبارها  التقييم  لقائمة 
اداة من شـــأنها ان تيســـر عملية 
تقدمي وجمع املعلومات عن تنفيذ 
الدول االطـــراف ألحكام االتفاقية، 
وذلك لتوزيعها على الدول االطراف 
والتي سيكون على االخيرة االلتزام 
باســـتكمال بيانات هـــذه القوائم 
املرجعيـــة، واعادتها، تباعا لذلك، 

إلى األمانة العامة.
2ـ املرفق األول للقرار 1/3 بشأن 
االطار املرجعي آللية اســـتعراض 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الفساد:

القطرية )لتنفيذ االتفاقية(، وكذلك 
مشروع املخطط النموذجي لتقارير 
االستعراض القطرية، فإنه يبني لدى 

االدارة، اآلتي بعد:
أوال: تصديـــق دولـــة الكويـت 
على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

الفساد:
1ـ بتاريخ 19 سبتمبر 2003 دخلت 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
حيز النفاذ، حيث اعتمدتها اجلمعية 
العامة بقرارها رقم 4/58 املؤرخ في 

31 اكتوبر 2003.
2ـ وبتاريخ 9 ديسمبر 2003 قامت 
الكويـــت بالتوقيع على االتفاقية، 
والتي ووفق عليها الحقا، بالقانون 
رقم 47 لسنة 2006، والذي تضمن 
ثالثة قيود وطنيـــة على تطبيق 

االتفاقية هي:
أـ التحفظ علـــى االختصاص 
االلزامـــي اخلـــاص بالتحكيم او 
العرض على محكمة العدل الدولية، 
املنصوص عليه في البند 2 من املادة 
رقم 66 من االتفاقية واالعالن عن 

عدم االلتزام بأحكامه.
ب ـ إصدار اإلخطار املشار إليه 
فـــي البند 6 فقرة أ مـــن املادة رقم 
44 مـــن االتفاقيـــة، باعتبار هذه 
االتفاقية االساس القانوني للتعاون 
بشأن تســـليم املجرمني مع سائر 
الدول األخـــرى واالطراف في هذه 

االتفاقية.
ج ـ إصدار االخطار املشار إليه 
في البنـــد 13 من املادة رقم 46 من 
االتفاقية، باالعالن بأن وزارة العدل 
هي السلطة املركزية بتلقي طلبات 

املساعدة القانونية املتبادلة.
ثانيا: استعراض موجز لقرار 
اتفاقية  الدول االطراف في  مؤمتر 
مكافحة الفساد، رقم 1/3 والوثائق 

املرفقة به:
1ـ القرار رقم 1/3: 

أ ـ كان مؤمتـــر الدول االطراف 

رد وزيـــر العـــدل واالوقـــاف 
املستشار راشد احلماد على النائب 
عـــادل الصرعاوي عمـــا اذا كانت 
احلكومة الكويتية قد قامت بترشيح 
اخلمسة عشر خبيرا املشار اليهم 
في القرار رقم 1/3 الصادر عن مؤمتر 
الدول االطراف في االتفاقية الدولية 
ملكافحة الفساد للمشاركة في آلية 
االســـتعراض القطرية مع تزويده 
بأسمائهم وبسير كل منهم الذاتية 
ومؤهالته العلمية وخبراته العملية 
واملنصب الذي يشغله حاليا، وما 
اذا كانت قائمة أسمائهم قد ضمت 
اكادمييني وخبراء من املجتمع املدني 
ومؤسسات القطاع اخلاص، وذلك 
في حالة االجابـــة بااليجاب، وعن 
اســـباب عدم ترشيحهم حتى اآلن 
وإرسال اســـمائهم الى مكتب االمم 
املتحدة للمخـــدرات واجلرمية في 

حالة االجابة بالنفي.
وقال املستشار احلماد ان وزارة 
ادارة العالقات  العدل طلبت مـــن 
الدولية ردا على السؤالني سالفي 
الذكر، فأفادت بكتابها رقم 1381 املؤرخ 
2010/7/7 انه وان كانت وزارة العدل 
هي اجلهة املعنيـــة بتلقي طلبات 
القانونية املتبادلة، اال  املســـاعدة 
انها ليست اجلهة الوطنية الوحيدة 
املعهود اليها بتنفيذ وتطبيق احكام 
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
وامنا تشاركها في ذلك وزارات اخرى 
يختص مجلس الوزراء بالتنسيق 
بينهما جميعها، وقد سبق للوزارة ان 
رشحت د.محمد عبداهلل االنصاري 
ممثال لها، بيد ان ترشيحه لم يكتمل 
بســـبب ما اجري من تعديالت في 
قطاعاتها املختلفـــة، ومن ثم فهي 
بصدد ترشيح آخر. هذا باالضافة 
الى انهـــا خاطبت االمانـــة العامة 
ملجلس الوزراء واقترحت تشكيل 
جلنة وطنية خاصة لهذا الغرض، 
وطلبت الى املجلس اتخاذ ما يراه 
مناسبا نحو تسمية وزارات الدولة 
خلبرائها الذين سيشاركون في عملية 

استعراض وتقييم تلك االتفاقية.
وكانت مديرة العالقات الدولية 
باالنابة هنادي عبدالرحمن قد ردت 
بشكل مفصل على االسئلة وجاءت 

اجاباتها كالتالي:
بعد االطالع على احكام اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وعلى 
القرار رقم 1/3 الصادر عن مؤمتر 
الدول االطراف في االتفاقية، والذي 
اعتمد من خالله مشـــروع املبادئ 
التوجيهية للخبـــراء احلكوميني 
واألمانة بشأن اجراء االستعراضات 

الرومي: طلبنا من »األشغال« تقريرًا
حول إنجاز مبنيي »المعلومات« و»النواب«

قال رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي 
ان مجلس األمة طلب من وزارة األشـــغال تقدمي 
تقرير مفصل األســـبوع املقبـــل حول مدى قدرة 
شـــركة املقاوالت املناط بها إجناز مشروع مبنى 
مركز املعلومات ومبنى أعضاء مجلس األمة على 
اســـتكمال أعمالها، على ان يعرض التقرير على 

مكتب املجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.
وأضـــاف الرومي في تصريح صحافي ان هذا 
الطلب جاء بناء على االجتماع الذي مت مع وزارة 

األشغال بعد ارسالها كتابا يفيد بأن تاريخ تسليم 
املبنى ســـيتأخر حتى سبتمبر عام 2011 في حني 
يفترض تسليمه في شهر فبراير من العام نفسه، 
مضيفا انه باالستفسار عن أسباب التأخير أوضح 
مسؤولو الشركة ان هذا مرده الى تأخر الرخص 

ووجود بعض املشاكل اإلشرافية في العمل.
وحض الرومي القائمني على املشـــروع على 
سرعة اإلجناز وتقليل مدة الفترة املطلوبة، السيما 

ان املنجز منه الى اآلن %52

د.جمعان احلربش

د.يوسف الزلزلة

مبارك الوعالن سعدون حماد

نواب يطالبون وزيرة التربية بالتمديد لمدير الجامعة
واإلجابة عن األسئلة البرلمانية وعدم تجاوز النظم

تشريف.. بينما كل الشواهد تدل بال 
ادنى شك انهم يقولون ما ال يفعلون 
ومنهم الوزيرة موضي احلمود، وال 
شك ان هذا املسلك اخلطير تناوب 
عليه كثير من وزراء احلكومة حتى 
اصبح ديدنهم وسمة لهم، فقد قالت 
الوزيرة احلمود انها ال حتابي وال 
جتامل وان جواز املرور للمناصب 
هو الكفاءة ورأي اللجان املختصة، 
وها انا اضع بني ايديها وأمام الشعب 
بعضا من قراراتهـــا التي ناقضت 
اقوالها وقسمها: عدم تفعيل قرارات 
اللجان املختصة في اختيار نواب 
املدير العام في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي بعدما انتهت اللجان من 
ترشيح من وقع عليهم االختيار منذ 
سنة تقريبا، وهم الى اآلن ميارسون 
عملهم بالتكليف واإلنابة، سؤالي 
لوزيرة القسم العظيم هل هذا هو 
احترام اللجان واعتبار الكفاءة هو 
جواز املرور للمناصب؟ بالنسبة 
لي فأنا اشك في ذلك بل اشكك بأن 
جـــواز املرور الـــذي تتحدث عنه 
الوزيرة جواز باطل مزور بفعلها 

وقراراتها.

العالي وقال د.احلربش: إن الوزيرة 
في معرض ردهـــا على تصريحي 
الســـابق الذي اثـــرت فيه تالعبها 
في املناصب التربوية واالكادميية 
واخضاعهما للمساومات السياسية 
غير املهنية لـــم تتجاوز ان كررت 
بسبات عميق عبارات إنشائية بحتة 
اعتدنا على ســـماعها من احلكومة 
واعضائها عبارات ال متت للحقيقة 
بصلة، مثل سيادة القانون.. والوفاء 
بالقســـم.. وان الوزارة تكليف ال 

وهي صورة صارخة لالســـتهزاء 
بالقانون واملؤسســـة التشريعية، 
ولذا حتى ال نوصف بالتأزمييني فإننا 
نطالب بضرورة البت في املسألة، 
وكشف مالبسات هذا التناقض على 

النحو الذي تستقيم معه األمور.
من جانبه، رد النائب د.جمعان 
احلربش على وزيرة التربية ووزيرة 
التعليـــم العالي د.موضي احلمود 
بخصوص التعيـــني في املناصب 
القيادية بوزارتي التربية والتعليم 

احلكوميـــة والـــوزراء اخلاضعني 
إلشرافه املباشر، مبينا ان اإلجابة 
التي جاءت ردا على سؤالنا املوجه 
لوزيرة التربية تكشف التناقض بني 
الرد على األسئلة وقرارات وزيرة 
التربية بشـــأن التجديد للقياديني 
الذين جتاوزوا الســـن القانونية، 
مما يضر باملصلحة العامة ويحمل 
الدولة مســـؤولية التعويض عن 
هذه القرارات الفاصلة، ويتســـبب 
في احداث فوضى باجلبماز اإلداري، 

دعـــا النائـــب ســـعدون حماد 
التعليم  التربية ووزيـــرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود الى الوفاء 
مبا ســـبق لها أن قررته بالتجديد 
للدكتور عبداهلل الفهيد في منصب 
مدير اجلامعة، مؤكدا ان الفهيد من 
الكفاءات الوطنية املشهود لها وقد 
قدم الكثير خالل تبوئه إدارة اجلامعة 
رغم محاربته من قبل بعض األطراف. 
وأضاف حماد في تصريح صحافي 
ان على الوزيرة كما أكدت تطبيق 
معيار الكفاءة في شغل املناصب وأال 
تستجيب للضغوط التي متارس 
عليها من بعض األحزاب والتكتالت 
لتعيني من يرونه مديرا للجامعة، 
رافضا تسييس هذا املنصب وإرضاء 
بعض األطراف على حساب البلد. 
النائب مبارك  من جانبه، طالـــب 
الوعـــالن رئيس مجلـــس الوزراء 
باإلنابة الشيخ جابر املبارك بالقيام 
بواجباته الدستورية حسب املادة 127 
من الدستور والتي تقضي باإلشراف 
على تنسيق األعمال بني الوزارات 
املختلفة، مـــا يقتضي منه الرقابة 
وعدم التناقض بني أعمال اجلهات 

استنكروا عدم تفعيل قرارات اللجان المختصة في اختيار نواب المدير العام في »التطبيقي«

إقرار المشروع الحكومي لالعتماد التكميلي والحكومة تتكفل 
بدفع 10% زيادة على المؤمن عليه وأرباب العمل %15

أوضــــح رئيــــس اللجنــــة املاليــــة 
واالقتصادية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة 
ناقشت مجموعة من االقتراحات بقوانني 
بشأن رفع سقف الراتب التقاعدي الى 
1750 و1500 دينار، إضافة الى االقتراح 

احلكومي بشأن التأمني التكميلي.
موافقة باإلجماع

وكشــــف الزلزلة ان أعضاء اللجنة 
وافقوا باإلجماع على املقترح احلكومي 
بشأن االعتماد التكميلي، بحيث تتكفل 

احلكومة بدفع الـ 10% زيادة على »املؤمن 
عليه« والـ 15% لرب العمل.

الحل األنسب

وقال ان أعضاء اللجنة أجمعوا على 
ان االقتراح احلكومي هو احلل األنسب 
للمتقاعدين، الســــيما انه ينطبق على 
املتقاعدين في القطاعني العام واخلاص، 
على عكس رفع سقف الراتب التقاعدي 

احملدود بفئة معينة.
وأضاف »انه وفق التأمني التكميلي 

فإن املوظــــف الذي يكــــون راتبه 150 
دينارا سيكون بعد ان يؤخذ من التأمني 
التكميلي 250 دينارا بواقع زيادة الثلثني 

من الراتب«.
معلومات تفصيلية

وأشار الى ان احلكومة وعدت بتقدمي 
األرقام واملعلومات التفصيلية عن التأمني 
التكميلي االثنني املقبــــل، وان اللجنة 
حددت الثالثاء املقبل موعدا لالجتماع 

لصياغة القانون ورفعه الى املجلس.

وفد الصداقة البرلمانية الكويتية ـ الكندية
يلتقي عددًا من المسؤولين في أوتاوا

أوتاوا ـ كونا: التقـــى وفد الصداقة البرملانية 
الكويتيـــة ـ الكندية امس رئيس مجلس العموم 
الكندي )البرملان( بيتر ميلكن، ووجه دعوة رسمية 
له من قبل رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي 

لزيارة الكويت.
وقالت رئيسة الوفد النائبة د.معصومة املبارك 
ان اللقـــاء مع ميلكن تطرق الى عدد من القضايا 
منها نظام التعليم في كندا حيث متت اإلشـــادة 
بذلك النظام، اضافة الى بحث تبادل اخلبرات في 
املجال التعليمي وزيادة املقاعد املخصصة للطلبة 
الكويتيني في اجلامعات الكندية وإضافة تخصصات 

جديدة للدراسة الى جانب تخصص الطب.
وأضافت املبـــارك انه مت التطـــرق ايضا الى 
»ضرورة تسهيل عملية استصدار تأشيرات لزيارة 
كندا للطلبة وكذلك عموم املواطنني الكويتيني«، 
مشيرة الى ان ثمة وعدا من رئيس املجلس الكندي 

في هذا اخلصوص.
وأفاد أعضاء الوفد خـــالل اللقاء بأن الكويت 
بصدد استصدار نظام للرعاية الصحية، مشيرين 

الى رغبة اجلانب الكويتي في االطالع على التجربة 
الكندية »الرائدة« في هذا املجال.

ويضم الوفد الكويتي فـــي عضويته النائبة 
د.سلوى اجلسار والنائبة د.أسيل العوضي والنائبة 
د.روال دشتي والنائب فيصل الدويسان، اضافة الى 
أحالم القالف وبدر الطبطبائي من الشعبة البرملانية. 
من جانب آخر التقى الوفد عضو مجلس الشيوخ 
والرئيس املشارك لرابطة الصداقة البرملانية في 
كندا والعالم العربي السيناتور ديفيس دوسون 
الذي أكد بدوره موقف كندا في دعم قضية السالم 
في منطقة الشرق األوسط وسعيها احلثيث لتحقيق 

سالم دائم وعادل وشامل في املنطقة.
وأشار الوفد الكويتي الى دعم الكويت ترشح 
كندا لعضويـــة مجلس األمن الدولي »ليكون لها 
دور في الكثير من القضايا السياسية اخلارجية 
املفتوحة كالقضية الفلسطينية مبا يضمن حتقيق 
تسوية سلمية وعادلة وشاملة واتخاذ ما يتناسب 
من اجراءات تتفق مع مبادئ القانون الدولي بهدف 

التوصل الى سالم دائم«.


