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تقريرها الشهري أكد أن من حق »إعادة الهيكلة« التمتع بالضبطية القضائية

»الشفافية« في مايو: دعوة »األوقاف« إلى تنشيط
مركز الوسطية ملواجهة النيل من الوحدة الوطنية

رصد التقرير الشهري جلمعية 
الش����فافية عن ماي����و 2011 جتدد 
القائمة منذ س����نوات  املالحظات 
سابقة من أكثر من جهة بخصوص 

ملف التعويضات البيئية.
وق����ال التقرير نعتقد ان ملف 
البيئة بحاجة الى اكثر من مجرد 
ادراجه ضمن اجللس����ات العادية 
التوجه  االم����ة كما ه����و  ملجلس 
اآلن، وامنا الى مناقش����ة مستقلة 
الوزير  ومس����تفيضة بحض����ور 
املختص ومسؤولي الهيئة وجميع 
االجهزة احلكومية االخرى املعنية 
التقاعس وحتريك  لبحث اسباب 
املساءلة وتقدمي احللول وتفعيل 

آليات املتابعة والرقابة.

إعادة الهيكلة

وبخصوص برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة رصد التقرير مطالبة 
البرنامج مجلس الوزراء بتحويل 
القضائي����ة � اخلاصة  الضبطية 
بضبط شركات التوظيف الوهمي � 
من وزارة الشؤون الى البرنامج.

التقرير: نعتقد بأحقية  وقال 
البرنامج ف����ي هذا املطلب خاصة 
ان وزارة الشؤون لم حتقق جناحا 
عمليا ملموسا حتى اآلن في معاجلة 

ملف جتار االقامات.

االوقاف

وف����ي وزارة االوقاف اوضح 
التقرير ان����ه وفي وقت تخصص 
فيه اعتمادات مالية ضخمة العمال 
مركز الوس����طية وامتداد جهوده 
املقدرة واملهمة الى دول كثيرة خارج 
الكوي����ت، يقابل ذلك عجز واضح 
عن حتقيق اي اثر لبرامجها داخل 
الكويت في ظل التصاعد املقصود 
في بع����ض مفاصله في النيل من 
الوطني����ة على خلفيات  الوحدة 
امليدان االساس����ي  طائفية، وهو 
الذي يجب ان ينش����ط فيه مركز 

الوسطية.

التربية

وفيما يتعلق بالتربية والتعليم 
العال����ي طالت تقارير متخصصة 
جوانب مهمة تغيب عن التداول في 
معظم الوقت بخالف قضيتني يتم 
التركيز عليهما عادة وهما شراء 
الشهادات والبحوث الطالبية، وكادر 

الرواتب واملزايا املالية.
التعليمية  اللجنة  ان  ونعتقد 
في مجل����س االمة، بجانب االعالم 
ومؤسس����ات املجتمع املدني ذات 
الصلة، بحاجة الحداث توازن نسبي 
في طرح قضاي����ا التعليم التي ال 
تقوم قائمة ألمة دون االهتمام بها، 
ومنها مستوى التحصيل ومعدالت 
الرسوب والتسرب وكفاءة الهيئة 
االدارية والتعليمية ونظم حتسني 
العمل  اجلودة واالرتباط بسوق 
وخل����ل االنفاق اذا م����ا علمنا ان 
الروات����ب تتجاوز %60  ميزانية 
بينما تقل ميزانية البحث العلمي 

عن %4.

اإلعالم

وعن وزارة اإلعالم قال التقرير: 
في بداية شهر مايو أعلن الوزير 
السابق عن تشكيل اللجنة املكلفة 
املالي����ة على  الرقاب����ة  بتفعي����ل 
املؤسسات اإلعالمية، ونعتقد أن 
عدد املدققني الذين تضمهم اللجنة 
لن يكون كافيا بالنظر لعدد هذه 
املؤسسات. وفي ملف آخر تراجعت 
الكويت إلى املركز 87 بعد أن  كانت 
ف����ي املركز 60 لتخس����ر بذلك 27 
مرتبة في التري����ب العاملي طبقا 
ملنظمة مراسلون بال حدود، وفي 
مؤش����ر احلريات الصحافية لعام 

جهة االسعار والصفقات، وكذلك 
احلديث عن طرح فكرة زيادة مبلغ 
احملفظ����ة رغم ما أعلنته ش����ركة 
حكومي����ة متخصص����ة بناء على 
دراستها للسوق عن عدم وجود 
دواع حقيقية لذلك التوجه، وأخيرا 
ما أشيع عن امتعاض جهات عليا 
من طرح احملفظة العقارية وحدها 
دون أي بدائ����ل أخرى، بداية فإن 
تصاعد املطالبات املذكورة يشير 
إل����ى عدم إج����راء دراس����ة كافية 
عن األطراف املؤثرة في الس����وق 
لتوفي����ر التمثيل العادل في إدارة 
احملفظة كما يشير إلى عدم وجود 
ضوابط محددة مسبقا ملنع تعارض 
املصالح، وعموما فإن جملة هذه 
املعطيات غير املريحة تس����تدعي 
قيام الهيئة باإلعالم وعن موقفها 
بوضوح وش����رح مخططاتها في 
إدارة هذه احملفظة واإلجراءات التي 
متت حتى اآلن وطمأنة الناس إلى 
أن ادارة املال العام عموما ستظل 

في أيد أمينة.

الكهرباء

وفيما يتعلق بوزارة الكهرباء 
واملاء أوضح التقرير انه خالل هذا 
الش����هر أثير العديد من القضايا 
التي نسلط الضوء على اربع منها 
فيما يلي كعينة للملفات الساخنة 
التي يج����ب أن توضع حتت عني 
ويد الوزير اجلديد الس����يما انها 
ممتدة منذ س����نوات دون أن جتد 
نهاية لتمدده����ا أو حلوال ناجعة 
النهائها. امللف األول يتعلق بسرقة 
التيار الكهربائي من خالل متديد 
كيبالت الكهرباء للمرافق التجارية 
والصناعية والزراعية وكذلك السكن 
اخلاص والتجاري واالستثماري 
القانونية.  اتباع اإلجراءات  دون 
ويعد توصي����ل الكهرباء من دون 
علم الوزارة وفض����ال عن اهداره 
للمال العام سببا رئيسيا النفجار 
احملوالت نظرا لعدم دراية مسؤولي 
قطاع شبكات التوزيع باالحمال التي 
تترتب على تلك احملوالت املخالفة، 
ومن أسباب اتساع الظاهرة تنفيذها 
من الباطن بواسطة املقاولني ضمن 
مناقصات قطاع شبكات التوزيع 
والنقل دون علم الوزارة أو بتواطؤ 
من داخلها في وجود مؤشرات تدل 

على ذلك.
امللف الثاني يتعلق بعدم تقيد 
املقاول����ني مبواعيد تنفيذ  بعض 
التزاماتهم في العديد من العقود 
الكبيرة وتقاعس الوزارة عن توقيع 
العقوبات املنصوص عليها ومن 
بينها ما ذكر عن عقد توريد وتركيب 
مولدات توربينية غازية في محطة 
الزور اجلنوبية ضمن خطة طوارئ 
كهرباء 2008 الذي تبلغ قيمته 278 
مليون دينار وتأثير ذلك على تنفيذ 
مش����اريع الوزارة األخرى. امللف 
الثالث يتعلق باس����تمرار تضخم 
مستحقات الوزارة من اإليرادات غير 
احملصلة لدى املنتفعني بخدماتها 
والتي بلغ اجماليها اكثر من 284 
مليون دينار مع قيام الوزارة بإعفاء 
انتقائي لبعض املستهلكني من سداد 
مبالغ التأمني املقررة عليهم دون 

سند قانوني.
امللف الراب����ع يتعلق بخروج 
العديد من الغاليات والتوربينات 
الغازية ومقط����رات املاء في عدة 
محطات من اخلدمة نتيجة تردي 
اعمال الصيانة وتعرض بعضها 
حلرائق دون التحقيق في اسبابها 
وحتريك أي مس����اءلة بش����أنها، 
وينسحب هذا االهمال على الكثير 
من احملوالت في املناطق السكنية 
التي تش����رع ابوابه����ا دون رقابة 
وحتول بعضها ملخ����ازن وتهالك 

العديد منها وتعرضها لالنفجار 
بني اونة وأخرى جراء ذلك.

المواصالت

وتناول تقري����ر رقابي قطاع 
النقل البحري ف����ي الوزارة وهو 
قط����اع ال يحظى عادة بتس����ليط 
الضوء عليه، حيث كشف النقاب 
عن ضعف املراجعة الداخلية مما 
ينعكس على نقص توثيق ما يتعلق 
البحرية  بحركة السفن واملعدات 
وتراخيصها وااليرادات املتحصلة 
منها، نعتقد ان هذا امللف بحاجة 
لعناية من الوزير ويضاف ذلك ملا 
سبق أن أثرناه عن الطيران املدني 
واخلط����وط اجلوية الكويتية في 

تقرير مارس وابريل املاضيني.
وفي وزارة الشؤون اقر مجلس 
االمة مشروع قانون تعديل بعض 
احكام املرسوم بالقانون رقم 24 
لس����نة 1979 في شأن اجلمعيات 
التعاونية في مداولة أولى بأغلبية 
46 صوتا، وأدى ذلك إلى إثارة جدل 
طويل في أوساط التعاونيني بني 
امتد حتى نهاية  مؤيد ومعارض 
هذا الشهر، ولنا في ذلك مالحظات 

أساسية:
ال����وزارة وه����ي  ٭ أوال: إن 
تستذكر إحالة ستة عشر مجلس 
إدارة جمعية تعاونية الى النيابة 
خالل هذا العام في قضايا جتاوزات 
وفساد بقصد البرهنة على »الرقابة 
الدقيقة« حس����ب ن����ص تصريح 
القانون لهذا  الوزير لتبرير دعم 
التوجه، لذا نذك����ر الوزارة ايضا 
مبالحظات ديوان احملاسبة اخلاصة 
مبا يتعلق بتدني تأهيل مفتشي 
الوزارة، وعمل بعض مستشاريها 
في بع����ض اجلمعي����ات مما يعد 
تضاربا للمصالح، ونقص كفاءة 
نظامه����ا اآللي ف����ي رصد جوانب 
عديدة من املخالفات، ومن جانب 
آخر نذك����ر ان غالبية قرارات حل 
مجالس إدارة هذه اجلمعيات يتم 
إلغاؤها الحقا عبر احملاكم مما ال 
يعطي داللة إيجابية على اإلدارة 

القانونية في الوزارة.
٭ ثانيا ظهور عدة مؤش����رات 
تدل على خلل في منهجية دراسة 
املش����روع في اللجن����ة البرملانية 
للش����ؤون الصحية واالجتماعية 
حيث صدر بعد اقراره في املداولة 
األول����ى بيان معارض من س����بع 
وعشرين جمعية تعاونية منتخبة، 
اعل����ن عن تش����كيل جلنة  كذلك 
مبشاركة س����تة رؤساء جمعيات 
إلبراز أهم املالحظات على املشروع، 
كما طالب الرئيس السابق للجنة 
التعديالت على القانون في احتاد 
التعاوني����ة اعضاء  اجلمعي����ات 
مجلس األم����ة باألخذ بالتعديالت 
التي أقرتها اللجنة التي متثل سبع 
عشرة جمعية تعاونية، ايضا اعلن 
اكثر من نائب في مجلس األمة عن 
مشروعه اخلاص بتعديل املشروع، 
وأخيرا ففي مقابل دعوة الوزير في 
أكثر من مناسبة الى مترير القانون 
في دور االنعقاد احلالي اعلن اكثر 
من نائب منهم اعضاء في اللجنة 
املختصة عن استعدادهم لتأجيل 
اقرار القانون ال����ى دور االنعقاد 

القادم واعطاء املزيد للدراسة.
٭ ثالث����ا: من املهم جدا التنبه 
وعدم رضوخ مجل����س االمة الى 
التصعيد املتعمد جتاه مواد القانون 
الفروقات  الت����ي تعالج تس����رب 
االجتماعية بأشكالها الى مجالس 
اإلدارات وما يترتب عليه من شروخ 
جسيمة تنال من وحدتنا الوطنية 
بالنظر لعدد اجلمعيات التعاونية 
ووتي����رة انتخابات هذه املجالس 

وعدد اعضائها.

2011 الصادر عن مؤسسة »فريدوم 
هاوس« االميركية حلت الكويت في 

املرتبة 124 من بني 196 دولة.

المالية

ورصد الوزير ملفني على قدر 
كبير من األهمي����ة متت إثارتهما 
خالل ه����ذا الش����هر يتعلق األول 
بتوجه احلكومة لالس����تفادة من 
الفائض املال����ي للميزانية بزيادة 
نس����بة االس����تقطاع التي تغذي 
احتياطي األجي����ال القادمة خالل 
السنوات اخلمس املقبلة إلى %15، 
بدال من النسبة احلالية البالغة %10. 
إضافة إلى مقت����رح نيابي يرتفع 

بهذه النسبة إلى %30.
وفي امللف الثاني أجنزت إدارة 
الفتوى والتشريع مشروع قانون 
يفرض ضريبة بنسبة 10% على 
الدخل ويشمل رأس املال املنقول 
واالنشطة الصناعية والتجارية 
واملهن احلرة والعقارات وغيرها 
باستثناء من يقل دخلهم السنوي 
عن حدود معينة، وفي منحى يعزز 
املالية  ب����دأت وزارة  التوجه  هذا 
ف����ي إقامة عدة لق����اءات مع طلبة 
املدارس للتأسيس لنوع من الثقافة 

املجتمعية لتقبل هذا املفهوم.
التوجهني  ونعتقد ان هذي����ن 
يأتيان في الوقت املناس����ب متاما 
في ظل تصاعد املطالبات البرملانية 
والفئوي����ة احملموم����ة نحو إقرار 
الك����وادر واملزاي����ا املالية دون أن 
يقابله����ا أي مطالبة بأداء املواطن 
لواجباته جتاه الدولة او حتى أي 
توجه ملموس من الدولة نفسها 
نحو إعادة هيكلة نظمها اإلدارية 
واملالي����ة والفنية مب����ا يخدم هذا 
الغرض، يبق����ى أن األمر بحاجة 
لرؤي����ة توعوية جديدة ومخطط 
يفوق مجرد توعية طلبة املدارس 
ليشمل عموم املجتمع بهدف حتفيزه 
ملواجهة التحديات اجلسيمة على 
املديني املتوس����ط والطويل حتى 
ال يواج����ه برف����ض مجلس األمة 
وما يصاحبه من تعبئة اعالمية 

وشعبية.

االستثمار

وفيما يتعل����ق بالهيئة العامة 
لالستثمار قال التقرير: في مارس 
املاضي أعلنت الهيئة عن انش����اء 
محفظة عقارية بقيمة مليار دينار 
الس����تثمارها في القطاع العقاري 
احمللي باستثناء السكني على مدى 
خمس س����نوات. وقيل حينها ان 
الهيئة قد اس����ندت لبيت التمويل 
الكويت����ي إدارة الدفعة األولى من 
احملفظة مببلغ 250 مليون دينار 
في اطار جلنة مشتركة مع الهيئة 
تضع الالئحة التنفيذية والضوابط 
الالزمة الدارتها، وخالل هذا الشهر 
تصاع����دت مطالبات بنوك أخرى 
مبعاملة مشابهة، كما جرى احلديث 
عن مقاومة أصحاب مصالح كبيرة 
لتوجه رسمي نحو ازالة الضبابية 
التي يعاني منها سوق العقار من 

اعتدال.. استمرارية مثيرة
ملزيد من اجلهد والعطاء

ومن اجلدير بالذكر أن السيدة اعتدال 
حمد العيار تدير شركة »وي للخدمات 

اإلعالمية املتكاملة« وهي واحدة من شركات 
االتصال والعالقات العامة الكويتية التي 
تختص بخدمات العالقات العامة وتقدمي 

االستشارات في مجال املسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات إلى جــانب تنظيــم األحــداث 

واملؤمتــرات.
و قد عملت العيار كعضو فعال في العديد 

من اجلهات احمللية والعربية والعاملية، وعينت 
في كل من املناصب التالية، نائب رئيس 

مجلس اإلدارة لشؤون العضوية في اجلمعية 
الدولية للعالقات العامة ـ فرع اخلليج 2010، 

عضو نادي احلكم الصالح 2010، عضو جلنة 
اإلشراف على انتخابات غرفة جتارة وصناعة 

الكويت 2008 ـ 2010، عضو جلنة التحكيم 
للجائزة الذهبية السنوية ـ اجلمعية الدولية 

للعالقات العامة ـ لندن 2007 ـ 2008 ـ 2009، 
مستشار العالقات العامة واإلعالم للمؤمتر 
السنوي الثامن ملؤسسة الفكر العربي »فكر 

8« ـ 2009، عضو املفوضية العليا ملراقبة 

شفافية انتخابات مجلس األمة الكويتي 2008 
ـ 2009، نائب رئيس مجلس اإلدارة املنتخب 

في اجلمعية الدولية للعالقــات العامــة ـ 
فــرع اخلليــج في دورتني 2006 ـ 2009، 
عضــو في اجلمعيــة الدوليــة للعالقات 
العامة ـ لندن منذ العام 2003، مستشــار 

إعالمي في برنامج األمم املتحدة اإلمنــائي 
.2007

كما شغلت العيار منصب رئيس/ عضو 
اللجنة التنظيمية في العديد من املؤمترات 
ومنها مؤمتر الكويت للعالقات العامة في 
دوراته الثالثة عام 2006 و2008 و2009، 

ومؤمتــر املسؤوليـــة االجتماعية 
للشركــات واملؤسسات في دورتني 

متتاليتني عام 2008 و2009، وامللتقــى األول 
لالستثمـــار الصيني الكويتي في مرحلتيه 

األولى والثانية عام 2008، واملؤمتــر 
السنوي للجمعية الدولية للعالقات العامة 
ـ فرع اخلليج 2007، باإلضافة إلى الكثير 
من األحداث التي يصعب ذكرهــا لعــدم 

اإلطالــة.

تناولنا في تقرير ابريل 
املاضي وحتت عنوان 
وزارة الدفاع انقطاع 

السياج االمني على احلدود 
الشمالية وانتهاء عقد صيانة 

كاميرات املراقبة املنتشرة 
على احلدود آملني »أال تكون 

هذه الواقعة مجرد رأس 
جبل االهمال في قطاعات 
متس امن البالد« والواقع 

ان هذا الشأن يخص وزارة 
الداخلية.

نعتذر ملتابعي هذا 
التقرير حيث سيتوقف 

صدوره في شهري يوليو 
واغسطس القادمني لنعاود 

الصدور اوائل سبتمبر 
على أمل أن يغطي التقرير 

في حينه مستجدات 
االشهر الثالثة يونيو 

ويوليو واغسطس.

استدراك

تنويه

تنظمها اجلمعية الدولية للعالقات العامة

اعتدال العيار ضمن جلنة حتكيم املرحلة 
النهائية للجوائز الدولية الذهبية

باإلضاف��ة إلى برام��ج الرعايات 
واملطبوعات.

كما ذكرت العي����ار أن آلية 
التحكي����م والتقييم التي متر 
به����ا البرامج املؤهل����ة للفوز 
تتم بغاية الدقة واملوضوعية 
معتمدة على خم����س مراحل 
متتالية، حي����ث تبدأ املرحلة 
االولى بالتقييم الفني للمشكلة 
التي ساهم البرنامج في حلها 
من خالل تقييم طبيعة املشكلة، 
وطبيعة املؤسسة التي تعاملت 
معه����ا، واملنطق����ة اجلغرافية 
الت����ي تغطيها، والنجاح الذي 
حققه البرنامج. ومن ثم تبدأ 
املرحلة الثانية بتقييم البحوث 
والدراس����ات التي استند اليها 
البرنامج، وم����ن بعدها تأتي 
مرحلة التخطيط لهذا البرنامج، 
ثم مرحلة التطبيق واالجناز، 
وفي النهاية املرحلة اخلامسة 
وهي تقييم مدى جناح احلملة 

او البرنامج.

تش����ارك اعت����دال العي����ار 
التحكي����م للجوائز  في جلنة 
الدولية الذهبي����ة للعام 2010 
والتي ستقام في لشبونة في 
البرتغال، لتكون العيار بذلك 
السيدة العربية الوحيدة التي 
تش����ارك في عضوي���ة ه��ذه 
الرابع��ة عل�ى  اللجنة للسنة 

التوال��ي.
وتشغل العيار حاليا منصب 
املدير العام لشركة وي للخدمات 
املتكامل����ة ونائب  اإلعالمي����ة 
الرئيس لش����ؤون العضوية 
في اجلمعية الدولية للعالقات 
العامة � فرع اخلليج العربي. 
وهي ممثل الكويت في املجلس 
الدولية  التنفي����ذي للجمعية 
للعالق����ات العام����ة � لن����دن � 
فضال عن كونه����ا تعتبر من 
الكويتية  الش����خصيات  أبرز 
العامل����ة في مج����ال العالقات 
العامة واملسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات.
وأعربت العيار في تصريح 
لها عن س����عادتها للمشاركة 
ضمن أعض����اء جلنة التحكيم 
العال����م  الدولي����ة جلوائ����ز 
الذهبية في املرحلت��ني األولى 

والنهائي��ة.
مش����يرة إلى أن مشاركتها 
للمرة الرابعة على التوالي من 
قبل اجلمعية الدولية للعالقات 
العامة IPRA في جلنة التحكيم 
يث����ري خبراته����ا ف����ي مجال 
العامة، باستعراض  العالقات 
اجنح املمارسات في العالقات 
العامة من جميع أنحاء العالم 
وفي مجاالت مختلفة ومتنوعة. 
كما أضافت أنها تش����رفت في 
العام  السابقة وهذا  السنوات 
أن تكون ممثلة لدولة الكويت 
والعالم العربي في هذه اللجنة 

مع نخبة من خبراء العالقات 
العامة الدوليني.

العيار  وعن اجلائزة قالت 
املنافسة للحصول  ان فرصة 
 IPRA Golden عل����ى جائ����زة
World Awards كانت قد فتحت 
أمام جميع اجلهات احلكومية 
واخلاصة ومؤسسات املجتمع 
املدني من مختلف دول العالم، 
بشرط أن تكون هذه اجلهة قد 
قامت بابتكار وتنفيذ حمالت 
عالق����ات عامة فعالة وناجحة 
العامني  الفترة م����ا بني  خالل 

2010 و2011.
البرامج  موضحة ماهي����ة 
املؤهلة للحصول على اجلائزة 
بأنها برام����ج العالقات العامة 
الدولي����ة الت����ي تغطي خمس 
دول أو أكثر، البرامج اخلاصة 
املدني،  مبنظم����ات املجتم����ع 
برامج املسؤولية االجتماعية 
للمؤسس����ات وإدارة األزمات، 
العالق����ات الصحافية  برامج 
واإلب����داع ف����ي االتص����االت 
املؤسس����ية، برامج التخطيط 
إلطالق منتج أو خدمة جديدة، 
العالقات  إدارة حمالت  برامج 
العامة لتروي����ج املنتجات او 
التعريف باخلدم����ات، برامج 
العالق����ات العامة اإللكترونية 

او العالقات الداخلية.
إل����ى جان����ب مجموعة من 
احلمالت تشمل حمالت الشؤون 
العام����ة وتكوي����ن جماع����ات 
التوعية  الضغ����ط، حم����الت 
العامة التي تس����تخدم لزيادة 
أو تغيير  الوع����ي  أو  املعرفة 
السلوك، احلمالت التي تخت��ص 
بالبيئ�������ة والقط����اع الع���ام 
والتكنولوجي������ا وعالق���ات 
املستثمرين والرعاية الصحية 
اعتدال العياروالس����ياحة وإدارة األح��داث، 

هل يعقل أن تلتهم 
الرواتب في »التربية« 

60% من امليزانية 
وتقل ميزانية البحث 

العلمي عن 4%؟!

تزايد العنف وتقييد 
احلريات اإلعالمية 

والتحكم في وسائل 
اإلعالم االجتماعي

تغييرات سلبية 
ملموسة

زيادة نسبة 
االستقطاع املغذية 
الحتياطي األجيال 

املقبلة إلى 15% أو 
30% وفرض ضريبة 
دخل بنسبة %10 

توجهان صائبان

على »االستثمار« 
اإلعالن عن موقفها 

ومخططاتها في إدارة 
احملفظة العقارية


