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)كرم ذياب( جانب من تكرمي الشاعر عبدالعزيز البابطني في ملتقى جنالء النقي  

الشيخ أحمد العبداهلل مع الوزراء املسؤولني عن الثقافة في دول مجلس التعاون

الشيخة فريحة األحمد مع املتحدثني في الندوة

العبداهلل: الثقافة طوق نجاة وخارطة طريق لتطور الشعوب

فريحة األحمد: أجدادنا كرسوا حياتهم للنهوض بالكويت
الكويتية لألسرة املثالية الداعية 
صال����ح النهام: ال����والء واالنتماء 
وجهان لعملة واحدة فمن املمكن 
ان االنس����ان ينتمي الى طائفة او 
فئ����ة ولكن والءه يك����ون للوطن 
ال����ذي يعيش في����ه، موضحا ان 
الوالء ممارسة يومية ومن يسيئ  
لوطنه فهو ميثل نفسه وال ميثل 
وطنه. واكد ان دور االسرة هام جدا 
في تعزيز الوحدة الوطنية داخل 
الطفل، مشيرا الى ان احملطة األولى 
التي يكتسب فيها الطفل هويته 
وس����لوكه وطائفته ودينه كلها 
يكتسبها داخل االسرة موضحا ان 
اول مقوم لالنتماء والوالء هو ربط 
الطفل بدينه فحب الدين يفرض 
عليه حب الوطن. وقالت استاذة 
الفلسفة في جامعة الكويت سعاد 
العريفان: ان دور املدرسة هام في 
تعزيز الوحدة الوطنية فاملدرسة 
الثانية للمجتمع  النواة  تش����كل 
الكبير فالنواة هي األولى األسرة، 
فالبد من ان يكون سلوك املدرس 
ال ينتم����ي لطائفة او مذهب معني 
ولكن يكون هدفه داخل املدرسة 
ان ويغرس ويعزز شعور الوحدة 

الوطنية بني الطالب.
واشارت الى انه البد ان نحب 
هذا الوطن وال نسمح بأي شكل من 
االشكال ان نخسره كما قال سمو 
األمير »الفتنة ال يجدي معها حل 

واخلاسر األكبر هو الوطن«.

والفضائي����ات املختلفة لها تأثير 
مباشر على الشخص املشاهد فالبد 
اال ننجرف وراء بعض القنوات التي 
تعمل على تفكك الوحدة الوطنية 
وتشيع الفتنة ما بني الشعب الواحد 
مش����يرا الى ان هناك مس����ؤولية 
كبيرة على الصحافة املعتدلة في 
عملية االستقرار وحتقيق الوحدة 
الوطنية. وافاد بأن املسؤولية تقع 
على املجتمع ككل لكي نحقق الوالء 
واالنتماء في ظل قيادة سياسية 
رشيدة وحكيمة وهو ما دعا إليه 
صاحب الس����مو األمير بضرورة 

احلفاظ على الوحدة الوطنية.
وم����ن ناحيته قال مستش����ار 
اول جلن����ة التحكيم في اجلمعية 

الوطني ه����و حتقيق ن����وع من 
االس����تقرار بعيدا عن العنصرية 
او الطائفية او القبلية او غيرها 
ولك����ن يوجد من يريد ان يفرض 
بعض االقاويل التي تخالف الرموز 
الوطنية وهذا ي����دل على ان هذا 
الش����خص لديه ضع����ف للوالء 
للوطن. واضاف: اننا لم نس����مع 
منذ اجدادنا ان هناك مظاهرات او 
آراء في الكويت تتطاول على القيادة 
السياس����ية فمن له رأي مختلف 
عنده القضاء يلجأ إليه فمؤسسة 
القضاء تعطي لكل إنس����ان حقه 
وهي صمام األمان بني السلطات 
سواء التش����ريعية أو التنفيذية. 
وأوضح الصالح ان وسائل االعالم 

الندوات واالنش����طة  من خ����الل 
االجتماعية، معربة عن املها في 
التقدم والرق����ي للكويت في ظل 

قيادتها احلكيمة.
ومن جهته، قال اس����تاذ علم 
االجتماع ف����ي جامع����ة الكويت 
ورئي����س الوح����دة الوطنية في 
اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 
د.عامر الصالح: ان فكرة االزدواجية 
لل����والء واالنتماء تؤدي الى نوع 
من عدم االستقرار ومن هنا يجب 
دق ناقوس اخلطر، فالبد ان توجد 
لغة حوار واحترام وجهات النظر 
األخرى واآلراء والطوائف واملذاهب 

حتى نصل الى بر األمان.
وب����ني ان معنى كلم����ة الوالء 

لميس بالل
طالبت رئيس اجلمعية الكويتية 
لألسرة املثالية ورئيسة نادي الفتاة 
الرياضي الشيخة فريحة األحمد 
بتطبيق الوالء واالنتماء للوطن على 
ارض الواقع، متسائلة: هل لالنتماء 
للوطن دعاوى جوفاء مجردة من 
املضمون؟ وهل لالنتماء شعارات 
يرفعها من يغلب املصالح اخلاصة 
والطائفية والقبلية واحلزبية على 

مصلحة الوطن؟
وقال����ت الش����يخة فريحة في 
ندوة بعن����وان »الوحدة الوطنية 
م����ن منظور اجتماع����ي« اول من 
امس في ن����ادي الفتاة الرياضي: 
اننا وجدنا من يثير الفنت ويضرب 
الوحدة الوطنية وتفتيت املجتمع 
ولو رجعنا لل����وراء لوجدنا من 
بنوا هذا الوط����ن ورفعوا اركانه 
وضحوا ألجل����ه. واضافت ان في 
املاضي كان ال يوجد من يفرق بني 
بدوي وحضري وشيعي وسني 
بل اعتب����روا الكويت بيتهم االول 
واالخير وبذلوا الغالي والنفيس 
وعملوا يدا واح����دة في مواجهة 
االعداء واالخطار والتحديات في 

خندق واحد.
واش����ارت الى ان االجداد في 
الكويت كرسوا حياتهم للنهوض 
بالكويت لتكون في مصاف الدول 
املتقدمة وهذا ما نرجوه ونطمح 
إليه ونس����عى جاهدين لتحقيقه 

أسامة أبوالسعود
اكد وزير النفط ووزير االعالم ورئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ احمد العبداهلل على اهمية 
الثقافة ومحوريتها في االرتقاء بحياة الشعوب في ظل 
حتديات العوملة التي تنتهك خصوصية الثقافات احمللية 

لالمم اآلخذة في النمو.
جاء ذلك في كلم���ة ألقاها الوزير العبداهلل في ختام 
االجتماع ال� 16 الصحاب السمو واملعالي الوزراء املسؤولني 
ع���ن الثقافة في دول مجلس التعاون والذي عقد صباح 
امس بفندق الشيراتون بحضور وزراء الثقافة واملسؤولني 
عنها بدول مجلس التعاون اخلليجي. ورحب العبداهلل 
في بداي���ة االجتماع الوزاري بال���وزراء اخلليجيني في 
بلدهم الكويت، معربا عن امنيات���ه ان يكون هذا اللقاء 
دعما للعمل الثقافي املش���ترك على صعيد دول مجلس 
التعاون، وعلى صعيد الثقافة العربية باتس���اع طيفها، 

وتعدد مشاربها.
وقال العبداهلل: لقد اصبح من البديهيات التي يجمع 
عليها اجلميع اهمية الثقافة ومحوريتها في االرتقاء بحياة 
الشعوب، بل لعل الثقافة صارت تؤدي حاليا دورا جليال 
اكبر من اي وقت مضى، في ظل حتديات العوملة التي تنتهك 
خصوصية الثقافات احمللية لالمم اآلخذة في النمو، وفي 
مواجهة النزاعات التي تهدد السالم واالستقرار في غير 
بقعة من خريطة العالم، اذ متثل الثقافة بأفقها الفسيح 
وقدرتها على ارس���اء التعايش بني االجتاهات املتباينة، 
طوق جناة للشعوب الباحثة عن االمان وخارطة طريق 

للمضي الى حتقيق الرخاء والتطور.
واشار العبداهلل الى ان هذا االجتماع يعمل على تطبيق 
االستراتيجية الثقافية الشاملة التي اقرها اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

جتسيدا الميانهم ان منظومة العمل الثقافي ال متثل فقط 
حاضنة لقيم املجتمع اخلليجي الواس���ع، بل هي ايضا 
قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ورافعة للتقدم 
باجتاه املس���تقبل، وضمانة حلقوق االنس���ان في دول 
مجلس التعاون، وجس���ر للتواصل بيننا وبني ثقافات 

االمم االخرى، وبناء اواصر التعاون معها.
وتابع العبداهلل قائال: ان ش���عوبنا في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي تنتظر من اجتماعكم هذا الكثير من 
العمل لدعم اجلهود الثقافية املشتركة وتعزيز القواسم 
املتشابهة، ويتعني علينا في هذا الصدد ان جنتهد لتحقيق 
الرؤية الثقافية التي اقرها اصحاب اجلاللة والسمو، وان 
جنعل منها نهجا للعمل ونبراسا نستضيء به من اجل 
حتقيق تطلعات شعوبنا، وخدمة مصاحلها على املديني 

القريب والبعيد.
واردف العب���داهلل: كما ينبغي العمل على ان تعكس 
ثقافتنا الدور التاريخي المتنا العربية في دعم احلضارة 
االنسانية عبر التاريخ، وجنسد امام شعوب العالم اننا 
اذ نتمسك بخصوصيتنا، امنا نؤمن بان الثقافات � على 
اختالفها وتنوعها � يجب ان تتكامل وتتوافق وتتعايش 
بحثا عن خير االنسانية جمعاء واستقرار الشعوب كافة، 
ولعل هذه الرسالة اجلليلة التي يجب علينا االجتهاد في 
نشرها، تدفعنا الى العمل ككتلة خليجية واحدة تطبيقا 
ملب���ادئ واهداف ميثاق مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية وعمال بالتوجيهات السامية لقادة دول املجلس 
حفظهم اهلل وليس كدول منفردة، تعظيما للفائدة العامة 
وحتقيقا ملصلحتنا جميعا، من خالل التعريف مبنطقتنا 
وابراز خصوصيتها، ودعما حلركتنا الثقافية عن طريق 

رفدها باجلديد والنافع من الثقافات االخرى.
وتابع العبداهلل: وفي اط���ار منظومة العمل الثقافي 

اخلليج���ي يتعني علينا تعزيز دور مؤسس���ات القطاع 
اخلاص وهيئات املجتمع املدني وافساح الطريق امامها، 
وتشجيعها على املشاركة في اجلهود الثقافية، الى جانب 
املؤسسات الرسمية، بهدف تعزيز البنية التحتية للعمل 
الثقافي، وايجاد آليات فعالة للربط والتنسيق بني االنشطة 
الثقافي���ة املختلفة، التي حتتضنه���ا الدول االعضاء في 
املجلس، وتوسيع فرص التشاور واحلوار بني نخبنا املبدعة 

واملفكرة، اسهاما في رفع الوعي الثقافي لشعوبنا.
من جانبه، ش���دد االمني العام املساعد لشؤون البيئة 
واالنسان في االمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
د.عبداهلل الهاش���م في كلمته على حرص االمانة العامة 
لدول املجلس بدفع مس���يرة العمل الثقافي املشترك بني 
دول املجلس بخطوات واسعة الى االمام، من خالل تبادل 
االفكار وبرامج التعاون املش���ترك بني الدول اخلليجية 

وباقي دول العالم.
وقال الهاشم: يسرني ان أنقل الى جمعكم الكرمي حتيات 
االمني العام ملجلس التعاون ومتنياته لكم والجتماعكم 
الكرمي كل جناح وتوفيق، ويشرفني في البداية ان اتوجه 
بخالص الشكر والتقدير الى مقام صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ورئيس املجلس االعلى ملجلس 
التعاون، والى ولي عهده االمني سمو الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد، والى 
وزارة االعالم وعلى رأسها الشيخ احمد العبداهلل وزير 
النفط ووزير االع���الم ورئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، والشكر موصول الى جميع العاملني في 
الوزارة على استضافة هذا االجتماع، وتهيئة كل السبل 
الكفيلة بإجناحه راجيا م���ن املولى عز وجل ان يوفقنا 
خلدمة مسيرة العمل اخلليجي املشترك، وحتقيق االهداف 

التي نتطلع اليها ونعمل على تطويرها على الدوام.

نريد مزيداً من االنفتاح على ثقافات األمم األخرى لنؤكد للعالم أن شعوبنا دعاة سالمة ورعاة استقرار

في ختام االجتماع السادس عشر لوزراء التعاون الخليجي

خالل ندوة »الوحدة الوطنية من منظور اجتماعي« 

»نفط الخليج« تهنئ موظفي »الخفجي« بـ»الدرجات«
تأكيدا ملا نش����ر في الصحف 
وأعلنته النقابة بتاريخ 2010/9/6 
عن انتهاء دراس����ة معادلة سلم 
الدرجات وفي مبادرة طيبة ورائعة 
اقرت ادارة الشركة معادلة سلم 
الدرجات اجلديد جلميع موظفي 

عمليات اخلفجي املشتركة.
وقال رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج فالح العسكر ان مفاوضات 
النقابة مع إدارة الشركة قد اثمرت 
مبوافقة واستجابة إدارة الشركة 
ملقت����رح النقابة مبعادلة س����لم 
الدرجات الوظيفي اجلديد للعاملني 

مبنطقة اخلفجي مقارنة مبا هو معمول به في املكتب 
الرئيسي وتفعيله اعتبارا من 2010/11/1.

وهنأ العسكر زمالءه الكويتيني العاملني مبنطقة 
العمليات املش����تركة باخلفجي على إقرار الش����ركة 
ملعادلة سلم الدرجات والتي جاءت بناء على مقترحات 
ومطالب����ات النقابة نظرا لوجود فوارق بني س����لم 

الدرج����ات في اخلفجي وس����لم 
الدرجات في الش����ركة مما ترتب 
عليه فروق شاسعة بني املوظفني 
على الوظائف اإلدارية أو الفنية 
من حيث الدرجة ومدة اخلبرة وما 
يتبع ذلك من فروقات في العائد 
املادي ومساواتهم بزمالئهم في 
عمليات الوفرة واملكتب الرئيسي 

وشركات القطاع النفطي.
واختتم العسكر تصريحه بأن 
مجلس ادارة النقابة بصفته ممثال 
جلموع العاملني بالش����ركة ثمن 
هذه املبادرة اإليجابية وال يسعه 
اال تقدمي جزيل الشكر وخالص 
االمتنان الى بدر اخلش����تي رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب على ال����روح التفاوضية وتفهمه 
ملختلف قضايا العاملني وجتاوبه مع مطالب النقابة 
ونخص بالشكر سند الس����ند نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، وكل من ساهم بجهوده املخلصة في املعادلة 

منذ اقتراحها حتى اقرارها.

نقابة »الكويتية« تطالب بحقوق موظفيها
أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والشركات التابعة، حمد املري، رفض النقابة ملا تضمنه كتاب 
ديوان اخلدمة املدنية من ردود سلبية بشأن حقوق املوظفني ومزاياهم 
الراغبني باالنتقال للقطاع احلكومي رافضا في الوقت نفس����ه تفسير 
الديوان للمزايا التي نص عليها قانون 6 لس����نة 2008 بهذا الش����كل 
غير املنصف وإلقاءه املسؤولية على جهات أخرى. وحمل املري إدارة 
املؤسسة املسؤولية الكاملة لتقاعسها بشكل غير مقبول في احلفاظ 
عل����ى حقوق املوظفني وحتصينها وفقا ملا تضمنته نصوص القانون 
السالف ذكره وعدم قيامها باملبادرة واعتمادها بشكل كلي على ردود 
األفعال وتساؤالت املوظفني دون السعي الستصدار القرارات الالزمة 
من اجلهات املعنية. وأكد ان النقابة وطوال الفترة الس����ابقة قد حتلت 
بضب����ط النفس على الرغم من تهميش دورها املتعمد من قبل رئيس 
مجلس إدارة املؤسسة وتفرده بالقرارات هو وقلة من اإلدارة العليا، أمال 
منها أن تكون حتركات املؤسسة على قدر من املسؤولية لكن لألسف 
خاب األمل وخاب املس����عى. وناشد املري أعضاء السلطة التشريعية 
ممثلة برئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مرورا بجميع أعضاء 
مجلس األمة للوقوف خلف مطالب موظفي املؤسسة الذين ال يطالبون 
سوى بحقهم الشرعي في احلفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها 
لهم قانون رقم 6 لس����نة 2008 حيث أصبح القانون عرضة للتفسير 

اجلائر لكل جهة من جهات الدولة كل على هواها.

البابطين: الشعراء هم األكثر حساسية 
في العالم العربي رغم نقدهم الالذع

الغزالي: الكويت في المركز الـ 36 بين 41 دولة 
شملها مؤشر مراقبة اإليرادات لـ 2010

رندى مرعي
تقديرًا لدوره في مجال التنمية 
الثقافي����ة العربية والعاملية، كرم 
ملتق����ى جن����الء النقي الش����اعر 
البابطني مس����اء اول  عبدالعزيز 
من امس في حفل حضره حش����د 
الديبلوماسية  الش����خصيات  من 
واالعالمية واالكادميية، حيث روى 
البابطني حبه وشغفه للشعر منذ 
صغره حني كان يخص الشعراء 
باحترام مخال����ف لذلك الذي كان 

يبادله لضيوف ديوانية والده.
ورغم انه لم يكمل دراسته، غير 
ان حلمه كان ف����ي ان يدخل عالم 
الش����عر وتكون له بصماته فيه، 
لذلك عندما استقل ماديا انشأ بعثة 
سعود البابطني الكويتية للدراسات 
العلي����ا والتي تعنى بالش����عوب 
االس����المية في جمهوريات آسيا 
الوس����طى والتي كانت تقدم 100 
منحة سنويا للدراسة في جامعة 
االزهر بالقاهرة و50 منحة الفريقيا 
و100 اخرى للطلبة العراقيني و68 
للفلسطينيني وتتكفل هذه املؤسسة 
بنفقات السكن والتعليم والسفر 
واالقامة، وقد وصل عدد املستفيدين 
من هذه املنحة حتى اليوم 7000 
طالب. كما انش����أ جائزة مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع 

الش����عري عام 1989 والتي تعنى 
بالشعر وذلك ألن الشعراء برأي 
البابطني هم االكثر حساسية في 
العالم العربي رغم نقدهم الالذع، 
ولديه معجم البابطني للش����عراء 
العرب املعاصرين وآخر لشعراء 
العربية في القرنني التاسع عشر 
والعشرين. في االطار نفسه، يقيم 
البابطني دورات مجانية كل 4 اشهر 
الوعي واملعارف  الى نشر  تهدف 
الشعرية والعروضية واللغوية 
وعقد منها 272 دورة حتى يوليو 
2010 ف����ي عواصم وم����دن عربية 

واسالمية واوروبية عديدة.
وآخر اجنازات البابطني انشاء 
مراكز مبساحة 4200 متر في جزر 
القمر لتعليم اللغة العربية ونشر 
الثقافة االسالمية ويضم املركز 50 
جهازا متطورا لتسريع عملية تعلم 
اللغة العربية والتي تتم من خالل 
دورات مكثفة في العاصمة موروني 

بطلب من املسؤولني فيها.
واع����رب البابط����ني عن فخره 
بتطور هذه املشاريع والدورات التي 
ينظمها وما تقدمه هذه املؤسسة 
خلدمة العالم االسالمي والعربي.

وبعد الس����رد الذي جذب فيه 
البابطني احلضور، القى الش����يخ 
الس����لمان رئي����س احتاد  داوود 

الشطرجن ورئيس مركز الطفولة 
واالموم����ة كلمة اع����رب فيها عن 
فخ����ره ب����أن يكون ف����ي الكويت 
رجال كالشاعر عبدالعزيز سعود 
البابطني في وقت يفتقد فيه الى 
القدوة وطلب منه ان يوثق مراحل 
الغزو ليكون كنزا لالجيال املقبلة. 
واعلن الشيخ داوود السلمان اعطاء 
البابطني العضوية الشرفية الحتاد 
الش����طرجن كما اعلن عن بطولة 
الشطرجن التي ستقام على مستوى 
مدارس الكويت والتي ستكون حتت 
رعاية الشاعر عبدالعزيز البابطني 
الذي ابدى اعجابه بالفكرة. كما اعلن 
الشيخ داوود السلمان عن انطالق 
حملة عرفان وتقدير للبابطني حتت 
شعار »شهادة حق لرجل يستحق« 
والتي ستكون على مستوى دول 
التع����اون اخلليجي. كما  مجلس 
القى املشاركون في اللقاء ومنهم 
السفير الصومالي والسفير العراقي 
ود.عايد املناع كلمات اثنوا فيها على 
جهود البابطني في العالم العربي 
االسالمي وما قدمه للكويت والذي 
الثقافي. وقدم  الكويت  نقل وجه 
السفير العراقي درع ملتقى جنالء 
النقي التكرميية للشاعر عبدالعزيز 
البابطني ال����ى جانب درعا أخرى 

مقدمة من شركة الليفان.

أسامة دياب
أعل��ن رئي�����س 
جمعية الش����فافية 
ص����الح الغزال����ي 
عن نتائج مؤش����ر 
مراقب����ة اإليرادات 
ف����ي الصناع����ات 
االستخراجية للعام 
2010 حي����ث حلت 
الكويت في املركز 
ال� 36 من أصل 41 
دولة شملها مؤشر 
مراقب����ة اإليرادات 

 ،)RWI( للعام 2010، والذي أعده معهد رصد اإليرادات
ومقره مدينة نيويورك ويعنى بقياس مؤشر الشفافية 
في الصناعات االستخراجية كالنفط والغاز واملعادن، 
وقد شمل املؤشر 41 دولة حول العالم ومنها الكويت، 
موضحا ان RWI منظم����ة غير هادفة للربح، وتعمل 
على تعزيز اإلدارة املس����ؤولة مل����وارد النفط والغاز 
واملعادن، مع إدارة اإليرادات الفعلية وإشراك املواطنني 

في مساءلة احلكومة.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مساء أمس األول في مقر اجلمعية 
لإلعالن عن مؤش����ر مراقبة اإليرادات في الصناعات 
االستخراجية للعام 2010 بحضور أعضاء مجلس إدارة 
اجلمعية وعدد من الناشطني واملهتمني بالشأن العام. 
وأوضح الغزالي اننا نحتاج الى الشفافية في الصناعات 
النفطية لعدة عوامل أهمها احملرك االقتصادي حيث 
ان االستخدام احلصيف للثروة النفطية يشكل محركا 
مهما للنمو االقتصادي املستدام الذي يسهم في التنمية 
املستدامة واحلد من الفقر، ولكنه قد يتمخض اذا لم 
يدر بالطريقة املالئمة، عن آثار اقتصادية واجتماعية 
سلبية، موضحا ان االستقرار السياسي من أهم عناصر 
دعم الش����فافية في الصناعات النفطية، حيث يعمل 
على تقوية املس����اءلة واحلوكمة اجليدة ويعزز من 
االستقرار السياسي، ما يسهم في منع الصراعات ذات 
الصلة بقطاعات النفط والغاز، موضحا ان الشفافية 
في القطاع النفطي تعتبر محفزا استثماريا مهما ألنها 
توفر مناخا استثماريا محسنا من خالل تقدمي إشارة 
واضحة للمستثمرين واملؤسسات املالية الدولية بأن 

احلكومة الكويتية 
ملتزمة بقدر كبير 
الش����فافية،  م����ن 
ع����الوة عل����ى انها 
تخدم املجتمع من 
خالل املساعدة على 
توضيح االسهامات 
الت����ي تق����وم بها 
في  اس����تثماراتها 
البالد، مشددا على 
ان املجتمع املدني 
يجن����ي ع����ددا من 
الفوائد التي تتمثل 
في تزايد كم املعلومات املتاحة للعامة عن تلك العوائد 
التي تديرها احلكومة نيابة عن املواطنني، وبالتالي 
جتعل احلكومة ذات مصداقية أكبر. وأش����ار الى ان 
جمعية الشفافية الكويتية تعمل على التعاون مع وزارة 
النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها واملتعاقدة معها، لاللتزام بعدد من املعايير وأهمها: 
نش����ر املدفوعات واإليرادات، حق االطالع للجمهور، 
تدقيق احلسابات، تطابق املدفوعات وااليرادات، إنهاء 
تعارض املصالح، ش����فافية املشاريع النفطية، رقابة 
العقود املعايير البيئية، إشراك املجتمع. وبني انه على 
كل من وزارة النفط وKPC ان تقوم بوضع خطة عمل 
عامة ومستدامة ماليا جلميع النقاط املذكورة سابقا 
مبساعدة مؤسسات مالية عاملية عند احلاجة، تشمل 

أهدافا قابلة للقياس، وجدوال زمنيا لتنفيذها.
ومن جهته، أكد عضو مجلس إدارة اجلمعية د.رياض 
الفرس ان مؤشر مراقبة االيرادات بني ان قرابة ثالثة 
أرب����اع البلدان )29 من إجمال����ي 41( تقدم معلومات 
ضئيلة أو جزئية عن قطاعها االستخراجي، األمر الذي 
يعني ان املواطنني ال يحصلون على معلومات أساسية 
ليعلموا كم تستفيد حكوماتهم من استغاللها للموارد 
الطبيعية اململوكة للدولة. ومن جانبها أوضحت أمينة 
سر اجلمعية سلمى العيسى ان مؤشر مراقبة اإليرادات 
يقيس مدى الشفافية أو االفصاح في القطاع النفطي، 
كما يصف االطار القانوني والضوابط اخلاصة بإدارة 
ه����ذا القطاع املهم. مع مالحظة ان املؤش����ر ال يقيس 
الفساد، وال شفافية امليزانية، كما ال يقيس احلوكمة 

وال مدى االلتزام بالقوانني.

خالل تكريمه في ملتقى نجالء النقي

في المؤتمر الصحافي لإلعالن عن مؤشر مراقبة اإليرادات في الصناعات االستخراجية

نعم، إنها شهادة حق لرجل 
يستحقها، العم عبدالعزيز البابطني، 
نقف في هذا اليوم تضامنا مع 
حملة املثقفييني والكتاب العرب 
وغير العرب في العالم وتضامنا 
مع احلملة التييي اطلقها الكاتب 

واإلعالمي عبدالفتاح الدربي حتت شعار »شهادة حق 
لرجل يستحقها«، فكلنا يعرف عبدالعزيز البابطني وما 
يتمتع به من دور مميز وملحوظ في األدب والشعر 
العربي، فقد أصدر ديوانني للشييعر هما ديوان بوح 
البوادي عام 1995 وديوان مسافر في القفار عام 2004، 
كما قام بتأسيييس مؤسسيية خاصة للعناية بالشعر 
العربي وخدمة الشعراء العرب وهي مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني فإن أجمل وأدق ما يوصف 
به عبدالعزيز البابطني مع حفظ األلقاب هذه األبيات التي 
تنسب الى اإلمام الشافعي: »وأفضل الناس ما بني الورى 

رجل... تقضى على يده للناس 
حاجات«، كمييا قالها عبدالعزيز 
السريع سابقا، ونحن نعلم والكل 
يعي أن الشاعر واإلنسان البابطني 
ال يحب املديح وال املبالغة، ولكن 
هنا لنا احلق نحن كمثقفني عرب 
وخاصة الكويتيني ان نحتفل ونفتخر بالعم ابو سعود 
العمالييه التي وصلت كل مكان في العالم ودوره في 
دعم الترجمة وتأسيسه عددا من املراكز املتخصصة 
في مجاالت عديدة خلدمة الثقافة واالدب العربي كما 
له دور كبير في حوار احلضارات حيث انشأ مركز 
البابطني حلوار احلضارات وكان البابطني منذ طفولته 
لديه اهتمام واسع بالثقافة واالدب والشعر وحق لنا 
ان نفتخر بك في هذا اليوم ونقف لك احتراما وتقديرا 
العمالك في دعم العلم والتعليم والثقافة، واطال اهلل 

في عمرك لتقدم املزيد واملزيد.

فالح العسكر

شهادة حق 
لرجل يستحقها

بقلم: احملامي داوود السلمان الصباح

)قاسم باشا( سلمى العيسى وصالح الغزالي ود.رياض الفرس يتحدثون للحضور  


