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»الشفافية«: النزاهة ليست أولوية حكومية
خالل نوفمب����ر الفائت رصدت 
جمعية الشفافية مستجدات الساحة 
احمللية، خصوصًا في مجاالت إعالء 
الشفافية ومكافحة الفساد، وقالت 
القضاء  ان  اجلمعية في رصده����ا 
الكويتي يتع����رض لتجريح ونقد 
من عدة اطراف، ومحاوالت متعددة 
للتدخل في شؤونه من غير أعضائه، 
وتعطيل أعماله بش����كل قد يكون 

متعمدا ال سمح اهلل.
وشددت اجلمعية على ان املجلس 
االعلى للقضاء، وهو أعلى جهة في 
السلطة القضائية، تتعطل كثير من 
اعماله بسبب تأخر مجلس الوزراء 
في اصدار مراسيم خاصة بالتعيينات 
القضائية منذ س����تة اشهر، كما ان 
احملكمة الدستورية ينقصها ثالثة 
اعضاء من اصل س����بعة منذ ستة 
شهور لذات السبب، وهي محكمة 
ال يجوز لها االنعقاد بسبب نقص 
عددها، وف����ي ذلك تعطيل ملصالح 
االفراد، كما انها ال تستطيع نظر أي 
موضوع يتم رفعه اليها من مجلس 
االمة أو مجلس الوزراء في أي مسائل 
دستورية. وأشارت الى ان املماطلة 
في اصدار املراسيم اخلاصة بالسلطة 
القضائية، ومحاوالت بعض االطراف 
فرض رأيها على السلطة القضائية 
في اختيار بعض االس����ماء، تدخل 
س����افر في أعمالها، يجب ان يلقى 
االس����تهجان من جمي����ع االطراف، 
وان يترك للقضاء تنظيم شؤونه 

واختيار رجاله.
وأضافت اجلمعية: لقد فوجئنا 
بتقدمي احلكومة أولوياتها الى مجلس 
االمة وليس من بينها قوانني مكافحة 
الفساد، وهو موقف واضح ال ميكن 
تفسيره، اال ان مكافحة الفساد ليست 
أولوية حكومي����ة، رغم ادراج تلك 
القوانني في املتطلبات التشريعية 
خلطة التنمية، ورغم ان تلك القوانني 
كان����ت أولوية حكومي����ة في دور 
االنعقاد السابق. في حني قررت جلنة 
االولويات البرملانية حتديد جلسة 8 
مارس 2011 ملناقشة قوانني مكافحة 

الفساد، وهو موعد لو مت إقراره في 
مكتب املجلس ونال موافقة مجلس 
االمة فإن ذلك يتطلب اعداد التقرير 
الالزم في جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية، واس����تعداد احلكومة 
للتعاون في اجن����از تلك القوانني، 
التي باتت مطلبا دوليا اضافة الى 

حاجة تشريعية محلية.
ورصدت اجلمعية ما يدور في 
البلدية، وقد تفجرت خالل هذا الشهر 
ومنذ بدايته وبوتيرة متسارعة جدا 
قضية الفساد الغذائي، متمثلة في 
اس����تيراد اغذية فاسدة أو فسادها 
التخزين اخلاطئ  محليا نتيج����ة 
وغش متعمد في جتهيزها توطئة 
لبيعها ف����ي منافذ التوزيع مبا في 
ذل����ك تغيير تواري����خ الصالحية، 
وتتسرب هذه االغذية الفاسدة من 
املنافذ اجلمركية الى مخازن الشركات 
وسراديب املنازل والعمارات السكنية 
املستخدمة كمخازن دون ترخيص، 
لتنتقل الى منافذ التوزيع بأشكالها 
البالد وعرضها  املختلفة في طول 
من جمعيات تعاونية ومحال جملة 
وجتزئة وبق����االت ومطاعم ومقاه 
وصوال ال����ى وجبات املدارس التي 
اعلن عن اكتش����اف فساد بعضها 
في ع����دة مدارس ليتناولها أبناؤنا 
دون رادع من ضمير. كذلك البد من 
مراجعة وتطوير البنى التشريعية 
ذات الصلة ملا أسهمت فيه من تراخ 
واستهانة بالعقوبات وتقييدها ضمن 
حدود قاصرة عن الردع ال تستطيع 
جتاوزها، مث����ل قانون قمع الغش 
ف����ي املعامالت التجاري����ة والئحة 
االغذية، وكذلك القرارات  التي تؤدي 
الوافدين قبل  املدانني من  لترحيل 
استكمال التحقيق معهم دون أسباب 
واضحة ال تب����دو بريئة، واللوائح 
الس����وداء التي أعلن عن انه سيتم 
تطبيقها على الشركات التي تثبت 
عليها تهم الفساد مبا يتيح اضافة 
التي تتواطأ في  الشركات املوردة 
الفاسدة للبالد الى  توريد االغذية 
هذه القوائم، وإتاحة نش����ر أسماء 

املدانة ومنافذ  الش����ركات احمللية 
توزيعها واالسماء التجارية للمواد 

الفاسدة التي وصلت لالسواق.
وقال����ت اجلمعي����ة: ندفع نحو 
تشكيل جلنة حتقيق برملانية في 
موض����وع الفس����اد الغذائي، على 
البلدية والتجارة  ان يش����مل ذلك 
واجلمارك وجهات اخرى تقع عليها 
املسؤولية، وان يتضمن تقرير جلنة 
التحقيق توصيات من شأنها تطهير 
وتطوير االجهزة احلكومية املعنية 

باملواد الغذائية.
واضافت: رغم ان الوقت اليزال 
مبكرا لتقييم ابعاد ظاهرة تسرب 
الغاز في مساكن منطقة االحمدي 
التابعة لشركة نفط الكويت، اال انها 
ومنذ بداياتها قد دفعت للواجهة عدة 
قضايا مهم����ة اوالها: التقاعس في 
تطبي����ق مفهوم ادارة االزمات رغم 
تكرار الوقوع في ازمات متتالية في 
فترات ليست متباعدة واثارة اآللية 
نفسها في كل مرة ثم سرعان ما يتم 

تناسيها بعد مضي بعض الوقت.
املوارد  وثانيتها: م����دى توافر 
الالزمة بش����رية ومادية ملؤسسات 
يفترض ان يكون لها دور مهم في 
ه����ذه االحوال مث����ل الهيئة العامة 
للبيئة والدفاع املدني، ومدى كفاءتها 

للقيام بأدوارها املناطة بها.
وثالثتها: ضرورة مراجعة وضع 
منطقة االحمدي السكنية بعد مرور 
اكثر من ستني س����نة على بنائها، 
وعلى س����حب النفط م����ن باطنها، 

وتهالك معظم املساكن فيها.
في مؤمتر صحافي، اعلن الوزير 
عن دعوة وجهتها الوزارة خلمسمائة 
وثالثة عشر من اصل الف وتسعمائة 
شركة مساهمة عامة ومقفلة كويتية 
لتقدمي بياناتها املالية وفق االنظمة 
واللوائح املعمول بها، مشيرا الى ان 
العديد منها لم يقدم بياناته املالية 
منذ ع����ام 2002، وان بعضها ليس 
له اصل اال الورق، مؤكدا انه بصدد 
تنظيف السوق من هذه الشركات، 
واآلن وبعد مضي املهلة املمنوحة 

لهذه الشركات دون ان ينفذ معظمها 
التزاماته، نرى ان الوزارة مطالبة 
باثبات مصداقيتها بتفعيل مساءلتها 
وتوقيع العقوبات القانونية املقررة، 
وان ميتد ذلك ال����ى مكاتب تدقيق 
احلسابات التي يثبت تقاعسها في 

هذا اخلصوص.
كما البد ان متتد املس����اءلة الى 
التي  مكات����ب تدقيق احلس����ابات 
تقاعس����ت عن اداء دورها في هذا 

اخلصوص.
وفي موضوع آخر، احتلت الكويت 
املرتب����ة الرابعة والس����بعني على 
قائمة سهولة القيام باالعمال الذي 
صدر اوائل هذا الشهر عن مؤسسة 
التمويل الدولية والبنك الدولي للعام 
2011، متراجعة خمس درجات عن 
تقرير 2010، وتصنف الدول في هذا 
التقرير مبوجب اجلوانب االساسية 
لالجراءات احلكومية املنظمة النشطة 
االعمال بالنسبة للشركات احمللية، 
ورمبا يفسر ذلك ما جاء في النشرة 
الفصلية للمؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات في عدد 
سبتمبر املاضي من ان الكويت تأتي 
في املرتبة االولى عربيا في تصدير 
االموال، حيث تدفقت خارج البالد 
8.7 مليارات دوالر خالل عام 2009 
مبا يقارب 36% من اجمالي االموال 
املصدرة من جميع البلدان العربية، 
اما التدفقات االستثمارية الى البلدان 
العربية فقد بلغت 79 مليار دوالر 
خالل الع����ام املاضي ميثل نصيب 
الكويت منها 145 مليون دوالر فقط 
بنس����بة 0.2%، علما ان السعودية 
تلقت تدفقات اس����تثمارية قدرها 
35.5 مليار دوالر واس����تقبلت كل 
من قطر 8.7 مليارات دوالر واالمارات 

4 مليارات دوالر.
وتثير هذه االرقام عدة تساؤالت 
بشأن دور مكتب االستثمار االجنبي 
في الوزارة وبقية اجهزتها في خلق 
بيئة جاذبة لالستثمار، وما اذا كانت 
رؤية الكوي����ت في ان تكون مركزا 

ماليا وجتاريا ضمن حساباتها.

سموه التقى الخرافي ومحافظ األحمدي

سموه التقى روبرت هوك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي، واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

كما اس���تقبل س���موه بقصر الس���يف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، 
واس���تقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد بقصر السيف صباح امس محافظ االحمدي الشيخ 

د.ابراهيم الدعيج.

اس���تقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، 
وزير خارجية جمهورية ايطاليا الصديقة فرانكو فراتيني 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيلة ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد ومدير ادارة اوروبا بوزارة 

اخلارجية السفير الشيخ علي عبداهلل االحمد.
واستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر الس���يف امس بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وزير اخلارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي 
الش���قيقة محمد علي يوسف حيث سلم سموه رسالة 

خطية من رئيس وزراء جمهورية جيبوتي دليتا محمد 
دليتا تتناول العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 

وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي ووكيلة ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد ومدير ادارة الوطن العربي 

بوزارة اخلارجية السفير جاسم املباركي.
كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس رئيس وزراء استراليا 
السابق روبرت هوك والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 

للبالد.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء فيصل احلجي.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد وروضان 
الروضان والشيخ أحمد العبداهلل

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير خارجية ايطاليا بحضور الشيخ د.محمد الصباح

ولي العهد استقبل المحمد و5 وزراء

رئيس الوزراء التقى وزير خارجية إيطاليا
وتسلّم رسالة من نظيره الجيبوتي

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد

مبعوث األمير سّلم جورج بوش األب دعوة لحضور االحتفاالت الوطنية

البابطين: إطالق »المؤاخاة اإلنسانية« لمساعدة األسر المحتاجة حول العالم
وقعت بعثة سعود البابطني 
للدراسات العليا ممثلة بنائب 
رئيس املؤسسة سعود البابطني 
واملنظمة العاملية للسلم والرعاية 
وميثلها رئيسها خالد اخلويلدي 
اتفاقي���ة خيرية مت  احلميدي 

وتأمني االحتياجات االنسانية 
االدارية  وتس���هيل االجراءات 
الجناح مهم���ة العمل من قبل 
املنظمة، بينما تقوم بعثة سعود 
البابطني بتأمني الشق التعليمي 
للبرنامج من خالل توفير منح 

مبوجبها اطالق برنامج يحمل 
عنوان »املؤاخاة االنسانية«.

ونصت االتفاقية على اعداد 
قائمة بيانات باألسر احملتاجة 
في جميع انحاء العالم وادراجها 
في برنامج »املؤاخاة االنسانية« 

دراسية ملستحقيها سنويا.
وفي خت���ام التوقيع صدر 
بيان مشترك عن اجلهتني جاء 
فيه أن العمل االنساني هو ما 
يحتاجه العالم اليوم، س���واء 
او ناميا، وذلك  أكان متقدم���ا 

ازماته االخالقية  للخروج من 
واالقتصادي���ة وم���ا نتج عن 
غياب ثقافة السالم واحملبة من 
حروب وقتال ودمار وتشريد 
وابادة جماعية وجتويع ومتييز 

عنصري بني بني االنسان.

صاحب السمو التقى الوفد المشارك في مؤتمر آسيا وعزى العاهل المغربي بضحايا األمطار

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي وصالح عاشور ود.علي العمير

الرئيس االميركي األسبق جورج بوش األب يتسلم الدعوة من املستشار محمد أبو احلسن بحضور السفير الشيخ سالم العبداهلل

استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد بقصر 
السيف صباح أمس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل س���موه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس مجلس 

األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس رئيس 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
يرافقه وفد الش���عبة البرملانية 
الكويتية املشارك في املؤمتر العام 
اخلامس جلمعية برملانات آسيا 
والذي عقد في العاصمة دمشق 
العربية السورية  باجلمهورية 

الشقيقة مؤخرا.
الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
ببرقية تهنئ���ة الى جاللة امللك 
بوميبول أودلياديج ملك مملكة 
تايلند الصديق���ة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد 
الوطني ململك���ة تايلند متمنيا 
سموه له موفور الصحة ودوام 

العافية.
العهد  كما بعث س���مو ولي 

هيوس���ن )الواليات املتحدة( 
� كون���ا: س���لم مبع���وث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املستشار بالديوان األميري محمد 
أبواحلس���ن أول من أمس رسالة 
خطي���ة من س���موه ال���ى رئيس 
الواليات املتحدة األس���بق جورج 

بوش األب.
وتتضمن الرسالة دعوة الرئيس 
ال���ى حضور  األميركي األس���بق 
احتفاالت الكويت بذكرى مرور 50 
عاما على االستقالل ومرور 20 عاما 
على التحرير، باإلضافة الى ذكرى 
مرور 5 سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
حضر االجتماع س���فيرنا لدى 
الواليات املتحدة الش���يخ س���الم 

العبداهلل.

الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
كما بع���ث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 

عن سقوط العشرات من القتلى 
واملصابني واملفقودين.

سائ ال املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته وأن مين 
الشفاء  على املصابني بس���رعة 
والعافية، وان يحفظ البلد الشقيق 

ببرقية تعزي���ة الى امللك محمد 
الس���ادس ملك اململكة املغربية 
الش���قيقة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
األمطار الغزيرة التي تعرضت لها 
العديد من املناطق والتي أسفرت 

من كل سوء ومكروه.
العهد  كما بعث س���مو ولي 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.


