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 اللجنة الدولية للصليب األحمر تدعو لتنسيق الجهود اإلغاثية مع الهالل األحمر الكويتي  

 دعا الرئيس التنفيذي في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر يفيس داكورد الى تكاتف اجلهود والتنسيق 
بني اللجنة الدولية للصليب األحمر وبني جمعية الهالل 
االحمر الكويتي واجلمعيات األخرى في املنطقة، وذلك 
ملــــا فيه مصلحة واغاثة احملتاجني األكثر تضررا في 

جميع أنحاء العالم.
  وقال داكورد في تصريح صحافي عقب لقائه مع أمني 

الصندوق الفخري في جمعية الهالل االحمر الكويتي 
سعد الناهض ان التعاون بني اللجنة الدولية للصليب 
األحمر وجمعية الهالل االحمر الكويتي يكون من خالل 
االستجابة بطريقة منسقة ومنطقية وسريعة للحاجات 

االنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها.
  وأشــــاد بدور الهالل االحمر الكويتي املميز على 
الصعيدين العربي والدولي، مشيرا في هذا الصدد الى 

دور اجلمعية في باكستان وما قدمته من مساعدات بشكل 
عاجل وفوري للمتضررين جراء الفيضانات.

  وأضاف ان زيارته الى الكويت بعد تسلمه منصبه 
اجلديد كرئيس تنفيذي في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر تأتي تأكيدا ألهمية توطيد العالقات وأواصر 
التعاون مع جمعية الهــــالل االحمر الكويتي ملا فيه 

اخلير لإلنسانية.

 جونز: حرية الصحافة الكويتية وجرأتها كانت سببًا لمجيئي إلى الكويت

 بشرى الزين
  «كانت حرية الصحافة في الكويت 
واجلرأة التي متيزها في العالم العربي 
من بني االســـباب التي جعلتني أكثر 
تشوقا ألكون في الكويت والبحث عن 
وسائل حقيقية للتعرف على وسائل 
االعالم احمللية فيهـــا»، بهذه العبارة 
بدأت السفيرة االميركية ديبورا جونز 
كلمتها التي ألقتها مساء أول من امس 
لدى افتتاحها برنامج التعليم الصحافي 
لطلبة الثانوية العامة، وقد أقيم االفتتاح 
بفندق كراون بالزا، مشـــيرة الى انه 
مع وجود ١٥ جريدة وعدة فضائيات 
تلفزيونية اخبارية ومحطات اذاعية، 
فإن الكويت متلك بنية اعالمية قوية 
عرفت امكانياتها وقدرتها على املناقشة 
والنقد، الفتة الى انه بهذه القوة العاملة 
تقترن كذلك املسؤولية الكبرى. وأضافت 
جونز ان الدميوقراطية وحرية االعالم 
تســـيران يدا بيد، موضحة ان االعالم 

يلعـــب دورا مهما في نقـــل املعلومة 
الصادقة الى اجلمهور لتكوين أحكام 
مســـتقلة وقرارات حقيقية، مستدلة 
مبقولة الرئيس االميركي ابراهام لنكولن 
فـــي العام ١٨٦٤ «دع الشـــعب يعرف 

االسباب والدولة ستكون آمنة».
  وذكرت انه عندما تنقاد الصحافة 
الشـــخصية وتدار بأخبار  باملصالح 
اإلشـــاعات، فإن النتيجة تكون انكار 
احلقوق االساســـية للشـــعب، مبينة 
ان الشـــعب من حقه ان يعرف ويفهم 
اخلصائص السياسية ومختلف اآلراء 
والدالئل لتكويـــن وتعديل القرارات، 
مؤكدة ان الدميوقراطية قبل كل شيء 
عضوية مثل الشـــعب الـــذي ميثلها 
واالفـــكار تنمو معها حســـب البيئة 
التـــي حتتضنها. وتطرقت جونز الى 
ان اطـــالق برنامج تعليـــم الصحافة 
للمرحلة الثانوية هو فرصة ملراجعة 
والتذكير ببعـــض املبادئ التي يتفق 

عليها مجتمع دميوقراطي، وبحســـب 
الشـــهيرين  الصحافيـــني االميركيني 
بيل كوفاتي وتوم رونسســـتيل فان 
الصحافة من ضرورياتها احلقيقة وحق 
للمواطن ومبدأ للبحث واحملافظة على 

االستقاللية في تغطية احلدث.
  كما أشادت جونز في كلمتها مببادرة 
الشراكة االميركيةـ  الشرق أوسطية التي 
تدعم برنامج تعليم الصحافة للمرحلة 
الثانوية، وذلك لتطوير جودة االعالم 
في منطقة اخلليج العربي، مشيرة الى 
أن هذا البرنامج حقق جناحا في سلطنة 
عمان، معربة عن ســـعادتها بانتقاله 

الى الكويت.
  وذكرت ان هـــذا البرنامج يدار من 
قبل شبكة املوارد والتعليم الدولية في 
الواليات املتحدة وبشراكة مع اكادميية 
التطويـــر التربـــوي وجامعة نورث 
ويسترن واملركز الدولي للصحافيني.

  ومن جهتـــه، قال نائب مدير ادارة 

التعليـــم التقني فـــي وزارة التعليم 
العمانية عيسى املنفوحي ان برنامج 
الثانوية  التعليم الصحافي للمرحلة 
الذي حقق جناحا في سلطنة عمان العام 
املاضي ينتقل حاليا الى الكويت، مشيرا 
الى انه مهم لتدريب الشباب ليصبحوا 
اعضاء نشـــطني منخرطني في جميع 
مظاهر احلياة االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية. ولفت املنفوحي الى ان 
الشـــراكة االميركية  مشاريع مبادرة 
الشرق أوسطية تدعم مشاريع االصالح 
التعليمي الذي ميكن مزيدا من الطلبة 
من اكتســـاب املهارات التي يحتاجون 

اليها.
  وأضاف ان استخدام التكنولوجيا 
أمر أساسي في العملية التعليمية، مذكرا 
بأن البرنامج حظي بدعم من عدد من 
املؤسســـات التعليمية فـــي الواليات 
املتحدة ووزارة التعليم في ســـلطنة 

عمان. 

 السفيرة األميركية أطلقت برنامج تعليم الصحافة للمرحلة الثانوية بدعم من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية 

ــفيرة األميركية ديبورا جونز في معرض   تطرقت الس
ــيرة  ــا مع الصحافة في الكويت مش ــا عن جتربته كلمته
ــاء  ــى انها تكن احتراما كبيرا لعدد من الصحف ورؤس ال
حتريرها والعاملني فيها الذين يبحثون دائما عن احلقيقة. 
ــتيائها من بعض الصحافيني الذين  وعبرت جونز عن اس
ــى ذلك مبثالني  ــتدلة عل ينقادون وراء أجندة خاصة مس
ــفارة االميركية  ــابيع قامت الس موضحة انه قبل عدة اس
ــن مواضيع  ــت فيها ع ــتديرة حتدث ــم طاولة مس بتنظي

اقتصادية وجتارية.
ــني حضروا ونقلوا املعلومة    وبينت ان اغلب الصحافي
وادوا عملهم بشكل صحيح اال ان البعض الذين يسيرون 
ــب اجندتهم اخلاصة جتاهلوا اجلوانب االيجابية في  حس
محور النقاش وركزوا على اشياء خارج روح املناقشة التي 

ــة العالقات التجارية  ــت اجلانب اإليجابي في مراجع المس
االميركية ـ الكويتية التي آمل ان تزدهر دائما مشيرة الى 
ــية في النقاش مت جتاهلها وادراجها في  ان النقطة الرئيس
ــا مت عكس االجوبة وابرازها في  الصفحات الداخلية بينم

العناوين الرئيسية وكأنني أنتقد احلكومة الكويتية.
ــدث قبل بضعة  ــارت الى املثال الثاني الذي ح   كما أش
ــرأي والصحافة في  ــة ال ــث حتدثت عن حري ــهر، حي اش
ــي بعض اجلرائد  ــت مالحظاتي ف ــات املتحدة ونقل الوالي
ــة والواليات املتحدة وحتى في جنوب  الكويتية واإلماراتي
ــيا على نحو غير دقيق، مشيرة الى ان اجتزاء احلقيقة  آس
ــتقبال املعلومة  ــق املواطن في اس ــم احلجة على ح ال يقي
الكاملة والسليمة لكن ايضا ال يشجع هذا االمر على قبول 

اجراء مقابالت صحافية في املستقبل. 

 جونز: أكن احترامًا لعدد من الصحف الكويتية
  ومستاءة من الصحافيين الذين لديهم أجندة خاصة

(قاسم باشا)  عدد من ممثلي اجلهات املشاركة في البرنامج التعليمي  عدد من املشاركات في برنامج تعليم الصحافة للمرحلة الثانوية   السفيرة األميركية ديبورا جونز والنائبة د.أسيل العوضي خالل احلفل  

 الشرثان: اتحاد البترول الممثل الشرعي لعمال النفط 
وعلى نواب األمة عدم التدخل في شؤونهم

 «الطيارين» تطالب وزير المواصالت 
بوقف التدخل في قوانين السالمة

التأثير علـــى خطط التنمية 
وبسط نفوذهم على قطاعنا 
النفطي ستالقى بالصد الكامل 

من احتاد البترول.
  ودعـــا الشـــرثان الرئيس 
التنفيذي ملؤسســـة البترول 
الكويتية م.فاروق الزنكي الى 
املضي قدما في خطواته الساعية 
النفطي وعدم  القطاع  لرفعة 
االلتفات إلى أصوات النشاز من 
بعض اعضاء مجلس األمة التي 
نعرف جيدا ما ترمي إليه من 
اهداف شخصية ال تخدم عمال 
قطاعنا النفطي بشيء، مؤكدين 
أننا لسنا ضد أحد وأن أبوابنا 
مفتوحة للجميع خلدمة ابناء 
البلد من العاملني في القطاع 
النفطي مترفعني عن املصالح 
الشخصية التي ال تسمن وال 

تغني من جوع.

عمـــال البتـــرول وصناعـــة 
البتروكيماويات وبالتنسيق 
مع مؤسسة البترول الكويتية 
على تواصل دائم واجتماعات 
مســـتمرة ومكثفة تهدف الى 
النهائية  التوصل للصيغـــة 
للمطلب العمالي املتمثل مبنح 
العاملني فـــي القطاع النفطي 
الزيادات املالية التي نســـعى
مجزيـــة  تكـــون  أن  الـــى 

ومنصفة.
  وأكد الشرثان أن تصريحات 
بعض النـــواب والتجريحات 
املباشرة التي نشرت مؤخرا في 
الصحف اليومية الشخاص لهم 
بصمات واضحة في الشؤون 
اإلدارية في مؤسسة البترول 
الكويتيـــة إمنا هـــو تصرف 
غير حضـــاري وغير مقبول 
وان محاوالت املتنفذين منهم 

التنميـــة، بدال مـــن تعطيل 
عجلة التنمية لدى مؤسســـة 
الكويتية والتسابق  البترول 
فيما بينهم للتسلق على ظهور 
العمال بتغليـــب مصلحتهم 

الشخصية.
الشـــرثان أن احتاد    وبني 

احتـــاد  رئيـــس   انتقـــد 
عمـــال البتـــرول وصناعـــة 
البتروكيماويات عبدالعزيز 
الشـــرثان تدخـــالت أعضاء 
مجلس األمة وبعض املنتفعني 
في شؤون العاملني في القطاع 
النفطي التي باتت واضحة في 
اآلونة األخيرة، والذين نبني 
لهم أن احتـــاد عمال البترول 
هو املمثل الشـــرعي للعاملني 
ونرجو عدم التدخل في شؤون 

عمالنا.
  وقال الشرثان ان األحرى 
باعضاء مجلس األمة تفعيل 
دورهـــم البرملاني باملطالبات 
املالية احملالـــة اليهم من قبل 
احتادنـــا واحلركـــة النقابية 
الكويتية وذلك برفع السقف 
إلى  التقاعدي  األعلى للراتب 
١٧٥٠ دينـــارا وتطبيق خطط 

 اكـــدت جمعيـــة الطياريـــن 
انها  الكويتية  الطيران  ومهندسي 
كجهة فنية ومن منطلق مسؤوليتها 
منذ تأسيســـها منذ اكثـــر من ٣٧ 
عاما وتشـــرفت ومازالت تتشرف 
بالرئاســـة الفخرية لنائب رئيس 
احلرس الوطني الشـــيخ مشـــعل 
االحمد والتي مازالت تنأى بكيانها 
بعيدا عن اخلصومات والسجاالت 
الشخصية، تراقب التطورات االخيرة 
التـــي ينتهجها وزيـــر املواصالت 
بالتدخل من خالل الضغط على ادارة 
سالمة الطيران التابعة لالدارة العامة 
للطيران املدنـــي الكويتي لتجاوز 
القوانني املعتمدة لديهم. واوضحت 
في بيان لها ان الوزير قام باستثناء 
بعض الطلبة غير املستوفني لشروط 
التجاري  الطيران  القبول لدراسة 
بصورة انتقائية دون غيرهم، كما 
قام بتعليق بعض التحقيقات التي 
جتريها ادارة سالمة الطيران تطبيقا 
للقوانني الدولية املعتمدة ولوائح 

سالمة الطيران التي الهدف منها رفع 
مستوى االداء لدى الطيارين وتفادي 
االخطاء مســـتقبال في هذا القطاع 
الى جانب  احليوي واحلســـاس، 
الطلب من ادارة ســـالمة الطيران 
بـــاالدارة العامة للطيـــران املدني 
اصدار رخـــص الطيران التجاري 
العسكريني  الدفاع  لطياري وزارة 
دون تطبيق الشروط املعتمدة مع 
ان هؤالء الطيارين تنحصر خبرتهم 
في الطيـــران احلربي فقط وليس 
لديهم خبرة علـــى النقل اجلوي، 
هـــذا، وقد عمل وزيـــر املواصالت 
جاهدا تارة بطلب تشـــكيل جلان 
وتارة اخرى باعفائهم من الشروط 
املعتمـــدة. واكـــدت اجلمعية انها 
تستذكر التاريخ الطويل ملنتسبيها 
من الطيارين واملهندسني الذين هم 
ثمرة اجلهـــود الكبيرة التي بذلها 
مسؤولو مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية منذ تأسيسها بالتعاون مع 

ادارة سالمة الطيران باالدارة 

 عبدالعزيز الشرثان

 «ڤيڤا» ونقابة البلدية تتفقان على خصومات 
متنوعة لتعرفة المكالمات المحلية

 صـــرح رئيس مجلس 
ادارة نقابـــة العاملني في 
بلدية الكويت، األمني العام 
املساعد للعالقات العربية 
والدولية باالحتاد العربي 
البلديـــات فراج  لعمـــال 
ادارة  العرادة بأن مجلس 
النقابة ابرم اتفاقا مع شركة 
االتصاالت الكويتية (ڤيڤا) 
للحصول على خصومات 
متنوعـــة ومخفضة على 
املكاملـــات احمللية  تعرفة 
وخدمة االنترنت وخدمة 

مكاملات الدائرة املغلقة.
  واشـار العـرادة الى انـــه 

مت توقيع بروتوكول التعاون بني النقابة وشـــركة االتـــصاالت 
الكويتية (ڤيڤا) في مقر النقابة ومّثل الشركة اسامة العبداهللا، 
مدير ادارة املبيعات وخالد اجلاسر مدير فرع املارينا مول واحمد 

الزنكوي من قسم الهيئات والشركات.
  وطالب العرادة في هذا الســـياق ايضـــا كل اعضاء اجلمعية 
العمومية للنقابة مبراجعة مقر افرع شـــركة «ڤيڤا» للحصول 
على تلك املزايا والعروض واالســـتفادة منها مع ضرورة تقدمي 

هوية النقابة عند املراجعة. 

 فراج العرادة 

 الرفاعي: لماذا لم تطبق «الشؤون» القانون على تعاونية الروضة؟ 
 عادل العتيبي

  عقد احملامي هاشم الرفاعي ممثال عن بعض مساهمي 
جمعية الروضة وحولي التعاونية مؤمترا صحافيا حتدث 
فيه عن ســـبب الشكوى املقدمة لوزير الشؤون د.محمد 
العفاســـي بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٩ بحـــق بعض جتاوزات 
ومخالفات مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، 
حيث قام الوزير بتشكيل جلنة للتحقيق فيما جاء بالشكوى 
وصدر قراره باالستناد الى القرار الوزاري رقم ٢٤٩/ت 
لسنة ٢٠٠٠ املؤرخ ٢٠٠٩/١٢/٧ بشأن تشكيل جلنة ملراجعة 
كل اعمال وحسابات اجلمعية ومدد عملها بناء على القرار 
الوزاري رقم ٢٦٥/ت بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٠، واضاف: جاء تقرير 
اللجنة املشكلة ليظهر احلق ويؤكد شكوانا وليحمي مال 

املساهمني حيث اثبتت اللجنة اآلتي:
  ـ سوء االدارة املتمثل في التجاوزات الصريحة وااللتفاف 
ببعض القوانني املنظمة سواء الصادرة عن وزارة الشؤون 

االجتماعية أو عن بلدية الكويت.
  ـ هدر ألموال مســـاهمني في اجلمعية لســـوء كفاءة 
اجلهاز االداري وكثرة التجاوزاتـ  عدم مصداقية اجلمعية 
بتعمـــد االخفاء والتضليل بـــاإلدالء مبعلومات ووقائع 

منقوصة.
  ـ وجود نقص في الســـيولة للجمعيـــة وعدم التزام 

اجلمعية بسداد مستحقات املوردين.
  ـ سوء االدارة من القائمني بشراء كروت االتصال وتذاكر 
املدينة الترفيهية لتكديسها دون مراقبة اضافة الى تعطيل 
مبالغ مالية دون االستفادة منها ما ادى الى اهدار اموال 
اجلمعية ـ انعدام الرقابة على مســـتوى مسؤولي العهد 

وعدم محاسبتهم ومراقبتهم بالشكل املطلوب.
  ـ انعدام الرقابة حلسابات املوردين وظهور فرق في 
كشوفهم ما يدل على خطورة موقف اجلمعيةـ  وجود فروق 

في حسابات موردي اخلضار وحسابات اجلمعية.
  ـ ان اجلمعية غير ملتزمة بايداع االيراد اليومي الكامل 
في البنوك ـ سوء االدارة املالية للجمعية لوجود ارصدة 

مدينة لصرفها اكثر من املستحق لبعض املوردين.
  ـ ســـوء االدارة املالية لعدم وضع قواعد ونظم ملنح 

السلف وعدم وضع االجراءات املناسبة.
  ـ وجـــود مبالغة في تبديد واهدار في اموال اجلمعية 

من جهة صرف مستحقات العاملني.
  ـ وجود عجز متراكم لسنوات متتالية في بعض افرع 

اجلمعية ما يؤكد عدم املباالة ملسؤولي العهد.
  ـ اخفاق االدارة املالية للجمعية حيث ال يوجد لديها 

ادارة مالية سليمة ما يؤكد سوء االدارة.
  ـ وجود تسيب بادارة اجلمعية ما أدى لوجود تراكمات 

بينها وبني املوردين.
  ـ عدم تطبيق اجلمعية لسياسة شرائية موحدة واعطاء 

صالحيات بالشراء دون مراقبة.
  ـ عدم وجود رقابة بأفرع اجلمعية ما يؤدي إلى التالعب 

احملتمل ما يدل على انعدام الرقابة.
  ـ تقدمي مجلس إدارة اجلمعية لبيانات غير صحيحة 
ضمن امليزانية بفارق بلغ ثمامنائة وخمسني ألف دينار 

وهو ما أّثر على مركز اجلمعية املالي.
  ـ وجود اســـتنزاف ألموال اجلمعية من قبل إدارتها، 

هذا بخالف التجاوزات األخرى والثابتة بتقرير اللجنة 
املشكلة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية.

  وتابع: كما قامت جلنة مكلفة من وزارة الشؤون مبراجعة 
اعمال وحسابات جمعية الروضة وحولي التعاونية من 
تاريخ ٢٠٠٩/١٢/٧ ومدد عملها بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٠ وانتهى 
عملها بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٠ شكلت هذه اللجنة بعد تقدمي 
عدد من مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية بشأن 
وجود بعض املخالفات املالية واإلدارية بعمل اجلمعية.

  واضاف: قامت جمعية الروضة وحولي التعاونية وفي 
بداية عمل جلنة وزارة الشـــؤون بإقامة مؤمتر صحافي 
للرد على الشـــكوى املقدمة من بعض املساهمني، وشكر 
علي األنبعي رئيس مجلس إدارة اجلمعية اللجنة على 

عملها وحيادها وعملها الدؤوب الستجالء احلقيقة.
  وخلصـــت اللجنة بعد البحـــث واالطالع على جميع 
الدفاتر والسجالت واملستندات الى اثبات وجود جتاوزات 
مالية وإدارية كما ورد بتقرير الوكيل املســـاعد لشؤون 
التعاون بشأن نتيجة اعمال اللجنة املشكلة ملراجعة اعمال 
وحســـابات جمعية الروضة وحولي التعاونية، مشيرا 
الى ان املخالفات والتجاوزات املبينة بتقرير جلنة وزارة 
الشؤون منحصرة في الفترة بني ٢٠٠٦ الى فبراير ٢٠١٠ 
ومنها: قامـــت اجلمعية بإبرام ما ال يقل عن ٢٧ عقدا من 

دون موافقة الوزارة بتكلفة اجمالية ١٫٣ مليون دينار.
  قامت اجلمعية مبخالفة املادة ١٠ فقرة (ج) من القرار 
الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٠ باملوافقة على إجناز مشاريع 

بقيمة اجمالية بلغت ٦٢١٫٩٦١ د.ك.
  قامت اجلمعية ومن دون احلصول على موافقة الوزارة 
بتنفيذ اعمـــال وإبرام عقود بتكلفـــة اجمالية جتاوزت 

١٫١٦٨٫٩٩٩ د.ك وعبر ٣٤ عقدا.
  وتســـاءل الرفاعي: ملاذا لم يتم تطبيق القانون على 
جمعية الروضة وحولي التعاونية كما مت تطبيقه على 
جمعيات تعاونية أخرى للمحافظة على اموال املساهمني 

ومحاسبة املقصرين.

 هاشم الرفاعي متحدثا في املؤمتر الصحافي  


