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مجلس األمة
2012

العوضي لن يترشح رغم 
ضغوط ناخبي »األولى«

شاكر عوض يخوض 
االنتخابات في »األولى«

القناعي: عضوات مجلس 
األمة فشلن في نقل هموم 

وتطلعات الكويتيات

أبوامللح ينوي الترشح
 في الدائرة األولى

كشفت مصادر خاصة ان الوزير والنائب السابق 
عبدالواحد العوضي فضل عدم الترشح في انتخابات 
مجلس األمة احلالي رغم الضغوط الكبيرة من ابناء 
الدائرة األولى لثني���ه عن قراره ومطالبته بخوض 
االنتخابات. واشارت املصادر الى ان العوضي ابدى 
اسفه العميق ملا تشهده 
الس���احة السياسية في 
الكوي���ت من أم���ور لم 
نعهده���ا في املمارس���ة 
السياس���ية م���ن قب���ل 
وهو ما يؤكد استحالة 
االص���اح في ظ���ل هذا 
املناخ املشحون وتغليب 
البعض للمصالح الفئوية 
والقبلية على مصلحة 

الكويت.
أسامة أبوالسعود  ٭

يعقد شاكر محمود عوض مشاورات واجتماعات 
مكثفة مع املقربني منه وذلك لنيته خوض االنتخابات 
املقبلة ملجلس االمة 2012 عن الدائرة االولى، واعدا 
بذل جمي���ع اجل����هود ملا ف���ي���ه خدمة ال�كويت 
وابنائها في جميع املجاالت اذا وفقه اهلل في النجاح 
بالوصول الى عضوية 

املجلس.

قالت رئيسة جلنة »الكويتية تستاهل« والناشطة 
ف���ي مجال حقوق املرأة اب���رار القناعي: ان عضوات 
مجلس االمة الكويتي فشلن في نقل هموم وتطلعات 
الكويتيات السيما اعضاء مجلس االمة وان احملاسبة 
قادمة من قبل املرأة الكويتية وبكل تأكيد فإن الكويتية 
على قدر املسؤولية وتعرف جيدا من هدم قضاياها 
ومن انش���غل عنها وعن همومه���ا«، مؤكدة أن املرأة 
الكويتية ثقل انتخابي ال يس���تهان به داعية جميع 
االنشطة النسائية الى ان جتتمع على برنامج عمل 
واح���د يحقق مطالب الكويتية باملس���اواة والعدالة 
االجتماعية فالكويتي���ة املتزوجة من اجنبي تعاني 
وابناؤه���ا معاناة كبيرة قد تلمس���تها عدد من دول 
اخلليج وابرزها االمارات الش���قيقة حيث صدر قبل 
ايام مرسوما مبنح اجلنسية البناء املواطنة االماراتية، 
وكذلك ما حدث ف���ي مملكة البحرين قبل أيام قليلة 
من مرس���وم صدر بالسماح بحصول ابناء املواطنة 
البحرينية على اجلنسية، فعليه يجب تعديل قانون 
اجلنسية الكويتي والذي يشترط وفاة األب أو الطاق 
حلصول االبناء على اجلنسية الكويتية بل وتقدمي 
االولوية في منح اجلنس���ية الكويتية وفقا للبندين 
االول والثالث من املادة اخلامسة من قانون اجلنسية 
الكويتية املتعلقتني باخلدمات اجلليلة، ومن اقام منذ 
1965 ألبناء املرأة الكويتية وازواجهن متى توافرت 
فيهم الشروط العامة: كالوالدة في الكويت واإلقامة 
والدراس���ة فيها، وعدم وجود قي���ود امنية وتوافر 
احص���اء 65 آلبائهم على اعتب���ار ان اقامة االصول 
تكمل إقامة الفروع وس���يحل هذا القرار جزءا كبيرا 

من املشاكل العالقة. 
واضافت ان أمل الكويتيات بصاحب السمو كبيرة 
»فالكويتية تستاهل« وهي جزء اساسي من نسيج 
املجتمع الكويتي في حني يطلب منها واجبات جتاه 
الوطن واملواطنة وفي حني حترم من حقوقها الدستورية 

في املساواة والعدالة االجتماعية.

ينوي الناش���ط السياسي محمد عيسى أبوامللح 
الترشح النتخابات مجلس األمة املقبلة 2012 وذلك بعد 
أن أجرى العديد من املشاورات مع األهل واألصدقاء 
ومتنى أبوامللح أن يحس���ن أبن���اء الكويت اختيار 
م���ن ميثلهم في الوصول الى عضوية مجلس األمة، 
خصوصا بعدما ظهر من 
أمور مستهجنة وغريبة 
على الشارع الكويتي من 
قبل بعض األعضاء في 

املجلس السابق.

عبدالواحد العوضي

شاكر عوض

محمد أبوامللح

املال: امتنعت عن »التعاون« مع احملمد في استجواب 
املصروفات وما ورد في »الدستور« غير صحيح

الدويلة: قانون كشف الذمة املالية أهم أولوياتي

املباركي: الكويت كانت محظوظة بشخصية 
عبداهلل السالم وهناك فئة غير مؤمنة بالدستور

القالف يخوض االنتخابات في »اخلامسة«:
نبذ القبلية والطائفية وتقدمي الوحدة الوطنية

نظمت د.حنان الهاجري حلقة نقاشية حول دواوين 
االثنني استضافت فيها الباحث يوسف املباركي للحديث 

حول كتابه »وقائع ووثائق دواوين االثنني«.
وخال  احللق���ة قال املباركي في بداية حديثه ان 
الدميوقراطية بالكويت تأسست عام 1921 وهي تعتبر 
أقدم دميوقراطية باملنطقة العربية، لكن مجلس 1921 
لم يستمر وحل نتيجة اخلافات بني أعضائه، وأتت 
مجالس أخرى كاملعارف والبلدية حيث لم تس���تمر 
ايضا، حتى تأسس املجلس التشريعي الثاني عام 1938 
والذي حل، وأتى بعده مجلس 1939 الذي حدثت فيه 
االضطرابات، مشيرا الى انه بعد ذلك استمر احلراك 
هادئ من عام 39 حتى 62. وأكد املباركي ان الكويت 
كانت محظوظة بشخصية كعبداهلل السالم الذي كان 
لديه نفس إصاحي لتغيير املنهج بالكويت وحتويلها 
من سلطة مطلقة الى سلطة مقيدة، حيث استوعب انه 
الس���تمرار حكم األسرة البد من نقلة نوعية للحفاظ 
عليها وهي امتداد التفاقية احلماية البريطانية والتي 
نصت على ان احلكم في ذرية مبارك الصباح، وتأكدت 
دستوريا من خال املادة الرابعة وقانون توارث اإلمارة 
الذي استطاع ان يحسم املوضوع باملسطرة والقلم وما 
املشكلة األخيرة للحكم إال دليل على بعد نظر الشيخ 
عبداهلل السالم واألطراف املؤسسة آنذاك. مما أعطى 
الش���عب الكويتي مطلق احلرية في ان يكون شريكا 
في احلكم. لكن املباركي ذكر ان الدستور مرفوض من 
البداية من البعض الذي يرفض النهج اإلصاحي. مؤكدا 
ان خافن���ا بالكويت دائما حول طريقة اإلدارة فهناك 

فئة مؤمنة بالدستور وأخرى غير مؤمنة به.
وأشار املباركي الى ان الكويتيني متمسكون بحكم 

األسرة وخير مثال الرد الشعبي على خطاب الرئيس 
الفرنسي ميتران الذي اقترح فيه إجراء استفتاء ملن 
يحكم الباد، حيث عقد مؤمتر جدة الذي أوصل رسالة 
للعالم بأن الكويتيني متمسكون بحكم األسرة وهو ثابت 

في الدستور الكويتي 1962 مبوجب املادة الرابعة.
واستعرض يوسف املباركي خال حديثه تاريخ 
حل مجالس األمة املتعاقبة، حيث أوضح ان احلل غير 
الدستوري األول كان عام 1976. واحلل غير الدستوري 
الثان���ي عام 1986 وهو مجلس لم يتم حتمله لوجود 
ش���خصيات غير مرغوب فيه���ا وكانت أزمة، وحدث 
استجواب للشيخ س���لمان الدعيج واجته األمر الى 
الصدام وقدمت 4 اس���تجوابات خال اسبوع، وهنا 
تشكلت ارضية للحل، اضافة الى ازمات املنطقة آنذاك، 
احلرب العراقية � اإليرانية والوضع األمني ساهم في 
موضوع احلل، ذاكرا ان السلطة عولت على األحداث 

األمنية بحل املجلس.
وأوضح املباركي انه في خطابات احلل كانت اإلشارة 
دائما الى خطأ األعضاء ما عدا مرس���وم احلل األخير 
الذي ذكر فيه »أن األمور وصلت الى مرحلة أدت الى 
تعثر مسيرة اإلجناز وتهديد املصالح العليا للباد، 
ما يستوجب العودة لألمة الختيار األفضل« فهذا اول 
اعتراف من الس���لطة بخطأ احلكومة، حيث انه دائما 
ما كان يام املجلس، وكان الهدف من ذلك هو إيصال 

الناس الى مرحلة تكفيرهم بالدميوقراطية.
واس���تطرد بعدها املباركي في ذكر تاريخ احلراك 
الشعبي الذي تشكل بعد حل مجلس 1986 واملعروف 

بدواوين االثنني وتعامل السلطات معه.
نورا الزيد  ٭

شدد مرشح الدائرة اخلامسة نوري القاف على 
ضرورة ان يقدم املرشحون النتخابات مجلس األمة 
املقبلة الوحدة الوطنية على ما عداها، مبينا ان املرحلة 
املقبلة تستدعي تضافر اجلهود الرسمية والشعبية 
كافة من اجل دفع عجلة احلراك التنموي في الباد.

وقال القاف ان األوضاع احمليطة بالكويت واألخطار 
التي حتدق بالوطن تستدعي االبتعاد عن كل ما من شأنه 
زيادة التأزمي السياسي وتهديد الوحدة الوطنية، داعيا 
الى العمل على تعزيز الروح الوطنية ونبذ الطائفية 
والقبلية من خال احلمات التوعوية املوجهة جلميع 

أفراد املجتمع، خصوصا الشباب منهم.
وأكد القاف في تصريح صحافي ان الكويت حتتاج 
في هذه املرحلة الى الدفع بعجلة املشاريع الكبرى التي 
حترك الدورة االقتصادية وتطلق التنمية املتوقفة في 
الباد منذ أعوام طويلة. وبني ان برنامجه االنتخابي 
الذي يحمل شعار »بناء الوطن« يرتكز على التنمية 
الشاملة مبفاهيمها التي تعالج جميع القضايا التي 
تشغل بال املواطنني االجتماعية والصحية والتعليمية 
واالسكانية واملادية وغيرها، مشيرا الى انه يهدف من 
وراء هذا البرنامج الى املساواة بني املواطنني حسب ما 
نص عليه الدستور والعمل على نبذ الطائفية بجميع 

أشكالها ونبذ القبلية ألننا كلنا كويتيون نعيش حتت 
سقف واحد هي حكومتنا الرشيدة.

وأشار الى ان املهمة الرئيسية للحكومة ومجلس 
األمة املقبلني يجب ان تك����ون االتفاق على أولويات 
محددة قابلة للتنفيذ، وترك امللفات اخلافية جانبا 
من أجل جتاوز املرحلة املاضية التي اتسمت بالتأزمي 
املس����تمر وعدم االجناز من قبل السلطتني، معتبرا 
ان بعض التكتات السياس����ية ال تسعى الى حتقيق 
املصلحة العامة بقدر ما تهدف الى حتقيق مكاس����ب 

سياسية خاصة حتت شعارات مختلفة.
واعتبر ان املش����هد التأزميي الذي شهدته الباد 
أخيرا بسبب عدم التعاون بني مجلس األمة واحلكومة، 
فضا عن تقدمي استجوابات باجلملة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء، واحلديث عن بدعة األقلية واألكثرية 
واملعارضة واملواالة ال أساس لها في الكويت التي نعمل 
جميعا فيها في ظل صاحب السمو األمير وحتت راية 
آل الصباح الكرمية، رافضا اطاق تسميات املعارضة 
واملواالة التي ال تتماشى مع اخلصوصية الكويتية 
والدميوقراطية التي يعيشها الشعب وسط حريات 
كبيرة سمحت للجميع بالتعبير عن آرائهم دون أي 

حجر على أحد.

من جهته، ثم���ن االمني العام عام 
الكندري جهود العاملني في جريدة 
»الدستور« في اصدار عدد متميز 
وموثق للنشاط البرملاني في الفصل 
التشريعي الثالث عشر ملجلس االمة. 
وقال الكندري عن عدد »الدستور« 
قد استعرض بشكل مفصل وموثق 
ما قدم���ه اعض���اء 2009 كما وثق 
بالتاريخ واجللسات جميع قرارات 
املجلس بشكل مبس���ط للتيسير 
على املختصني واملعنيني بالش���أن 
الكندري عن  البرملاني. كما كشف 
االنتهاء من تصميم موقع الكتروني 
جلريدة »الدستور« سيبدأ تدشينه 
قريبا بهدف تس���هيل االطاع على 
اجلري���دة وكقن���اة للتواصل مع 
البرملان���ات العربي���ة واخلليجية 
النشاط  لاطاع باس���تمرار على 

البرملاني ملجلس االمة الكويتي.

جناحه سيكون أول املتقدمني القتراح 
بقانون يجبر اعضاء السلطتني على 
كشف الذمة املالية لكل عضو كي 
يبتعد مجلس االمة مع احلكومة عن 
شبهات تطال املال العام السيما مع 
وجود خطة التنمية حاليا. واعتبر 
ان م���ا حدث خال الفترة االخيرة 
في وجود مجلس األمة انتكاس���ة 
كبي���رة للدميوقراطية الكويتية، 
ولبيت الشعب واضاف انه يجب 
علينا جميعا مرشحني وناخبني أن 
التوجهات االصاحية على  ندعم 
املستويات كافة ونكون عند حسن 
ظن صاحب السمو األمير حفظه 
اهلل ال���ذي انقذ بحكمته األوضاع 
وأراد لنا تغيي���ر النهج والقضاء 

على الفساد بكل انواعه.

أشاد النائب السابق صالح املا 
بعدد جريدة »الدس���تور« االخير 
الصادر ف���ي 15 اجلاري واخلاص 
البرملاني  برصد وتوثيق احلصاد 
ملجلس 2009، الفتا الى ان اسمه في 
التصويت وضع خطأ بني املعارضني 
لكتاب عدم امكان التعاون مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء املس���تقيل 
الشيخ ناصر احملمد في االستجواب 
الذي قدم لسموه من النائب السابق 
د.فيصل املسلم عن مصروفات ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وشيكات 
الن���واب، واكد امل���ا ان تصويته 
كان باالمتن���اع وع���دم منح الثقة 
لس���مو رئيس الوزراء، وقد اعتذر 
االمني العام رئيس حترير جريدة 
»الدستور« عام الكندري عن هذا 
اخلطأ غير املقصود ووعد بالتنويه 
عنه ف���ي العدد املقبل للدس���تور. 

دعا املرشح أحمد مطلق الدويلة 
أبناء الدائرة االنتخابية الرابعة إلى 
النيابي  تغيير مخرجات املجلس 
الق���ادم وأوضح ف���ي تصريح له 
أمس أن أه���ل الكويت يحتاجون 
إلى التكاتف والت���آزر في الفترة 
القادمة ألجل مس���اندة اإلصاح 
السياس���ي الذي سينعكس حتما 
على شتى مجاالت احلياة في بادنا 
احلبيبة. وأش���ار الدويلة الى ان 
االصاح بات اليوم ضروريا لكي 
التنمية  السير في نهج  نستطيع 
وجعل الكويت تتبوأ املركز التجاري 
واملالي املنشود وال ميكن أن يحدث 
إال بوجود مجل���س نيابي يتمتع 

اعضاؤه باالمانة والكفاءة.
وتعهد الدويل���ة بأنه في حال 

صالح املا

أحمد الدويلة

الدقباسي: العمل على تفعيل قرار 
جتميد عضوية البرملان السوري

الغزالي: املفوضية العليا لشفافية
 االنتخابات باشرت أعمالها

بحماية األشخاص املصابني مبرض 
االيدز واملتعايشني معه. وفي املجال 
االجتماعي، ستتم مناقشة الوضع 
اإلنس����اني املأساوي في الصومال 
والعمل على دعم جمهورية الصومال 
ف����ي مواجهة خط����ر املجاعة الذي 

يتهددها.
القاهرة ـ هناء السيد   ٭
 ٭

انتخابات مجلس األمة: من  سير 
أهم عوامل جناح العملية االنتخابية 
في اي دولة حول العالم هو مدى 
حتقق الشفافية في تلك العملية، 
ومقدار ثقة منظمات املجتمع املدني 
واجلمهور بش����كل ع����ام بنزاهة 
االنتخابات، لذلك سيتم التنسيق 
مع املجلس األعلى للقضاء بهدف 
ش����رح دور جمعي����ة الش����فافية 
الكويتية عموما ودور املفوضية 

العليا.
الش����فافية عل����ى  موق����ع  اإلنترنت: موق����ع جمعية 6
الشفافية الكويتية على اإلنترنت 
من املواقع اإللكترونية املهمة لرصد 
الشفافية والنزاهة محليا ودوليا، 
حيث جتاوز عدد مرتاديه مليونني 
و200 ألف زائر، مبعدل يومي يصل 
الى 3 آالف شخص، لذلك سيقوم 
املوق����ع بتس����ليط الض����وء على 
موضوع مراقبة االنتخابات أوال 
بأول، مع نشر فوري جلميع تقارير 

املفوضية.
مراقبة يوم االقتراع: سيتم  تخصي����ص غرفة عمليات 7
خاص����ة لي����وم االقت����راع، وذلك 
الستقبال جميع املاحظات بشأن 
سير العملية االنتخابية، من خال 
تخصيص خط ساخن للتواصل 
املستمر مع كل املراقبني في جميع 
الدوائر االنتخابية، وسيتم التواصل 
مع وسائل اإلعام خال هذا اليوم 

بشكل مكثف.
الدولية:  الوفود  حرصا م����ن اجلمعية على 8 استقبال 
االستفادة من التجارب الدولية في 
مراقبة االنتخابات، ستتم إضافة 
عدد من املراقبني الدوليني العرب 

للمشاركة مع املراقبني احملليني.
وختم الغزالي قوله بأن الهيئة 
الرقابية التي تدير أعمال املفوضية 
لعام 2012 تتشكل من األشخاص 
الغزالي  التالية أسماؤهم: صاح 
ود.فيصل الفه����د واعتدال العيار 
الفيل����ي ود.معصومة  ود.محمد 
إبراهيم وماجد املطيري وعبداحلميد 

عبداملنعم.

السياس����ية س����تناقش أيضا آخر 
اليمن  التي ش����هدها  التط����ورات 
في س����ياق التوقيع على املبادرة 
اخلليجية وانتقال السلطة في اليمن، 
كما س����تناقش تطور األوضاع في 
الكيان  فلسطني، في ظل استمرار 
الصهيون����ي ف����ي تهوي����د القدس 
العربي����ة والتضييق على النواب 
الفلسطينيني واعتقالهم، واتخاذ 
التدابير املناسبة ملواجهة السياسات 
األميركية املناهضة لاعتراف بالدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس، كما سيتم مناقشة الوضع 
السياسي واألمني العربي في ظل 
التحوالت األخيرة. وأضاف أن باقي 
اللجان الدائمة ستناقش املوضوعات 
املدرجة على جداول أعمالها، ففي 
املجال االقتصادي سيناقش مكتب 
البرملان رسالة د.نبيل العربي األمني 
العام جلامعة الدول العربية املتعلقة 
بحث البرملان العربي على املشاركة 
الفعالة في املنتدى العاملي السادس 
للمياه املقرر عقده في مدنية مرسيليا 
بفرنسا في الفترة 2012/3/17-12، 
إضافة إلى نظ����ر البرملان العربي 
في النظام املالي، وموازنة البرملان 
العربي للعام 2012 وإقرارهما.وفي 
املجال القانوني والتشريعي، سينظر 
البرمل����ان إقرار كل م����ن االتفاقية 
العربية لتنظيم أوضاع الاجئني في 
العالم العربي، واالتفاقية اخلاصة 

االنتخابية من قبل الشخص املخول 
باحلديث نيابة عن املفوضية وليس 

األفراد املتطوعني في أعمالها.
٭ الشفافية: اإلفصاح عن طريق 
رصد املعلومات املتعلقة مبراقبة 
االنتخاب����ات، والتحلي����ات التي 
اعتمدت عليها، واملنهجية املتبعة 

في ذلك.
٭ الدقة: االعتماد على معلومات 
دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية 

املراقبة.
٭ املهنية: االلتزام مببادئ العمل 
املهني واملوضوعي، دون الشخصي، 
والعم����ل بعيدا عن العش����وائية 
واالنتقائية في تقومي سير العملية 

االنتخابية.
٭ جتنب تعارض املصالح: يجب 
عل����ى كل متطوع ف����ي املفوضية 
اإلفص����اح في اول ي����وم لتطوعه 
عن أي تعارض محتمل للمصالح 
ب����ني تطوعه وأي من املرش����حني 
ف����ي االنتخابات، وب����ني الغزالي 
ان املفوضي����ة تق����وم مبجموعة 
من األنش����طة طوال فترة املوسم 

االنتخابي، وتشمل:
التقرير األسبوعي: إصدار  تقرير أسبوعي طوال فترة 1
املوس����م االنتخابي، ي����رد أحوال 
الشفافية والنزاهة في االنتخابات، 
تتناول جميع األطراف املعنية في 
االنتخابات من جهات عامة وخاصة 

وأفراد.
دعوة اجلمهور لإلباغ عن  انتخابي: 2 أي حاالت فساد 
مثل: التاعب في سجل الناخبني، 
الفرعي����ة، املعامات  االنتخابات 
االنتخابية، متوي����ل االنتخابات، 
ش����راء أصوات الناخبني، العنف 
االنتخابي، انحياز اإلعام احلكومي، 
مخالف����ات اإلعان����ات واملق����ار 
االنتخابية، استخدام دور العبادة 
ودور العمل، استخدام أموال ومقار 

اجلمعيات والنقابات.
وسيتم استقبال الباغات بأكثر 

من وسيلة، ومنها:
٭ اإلنترنت، موقع اجلمعية، البريد 

اإللكتروني.
٭ االتص����ال على أرق����ام هواتف 
اجلمعي����ة او املس����ؤولني فيه����ا 
وف����ي املفوضي����ة )25358901 � 

.)25358902
الفاك����س  عب����ر  الباغ����ات  ٭ 

.25358903
٭ ش����بكة التواص����ل االجتماعي 

للجمعية )فيسبوك، تويتر(.
دعوة واستقبال املتطوعني:  س����تتم دع����وة املواطنني 3
ف����ي أعم����ال املفوضية  للتطوع 
لتأهيله����م كمراقب����ني محلل����ني 

لانتخابات.
سيتم اس����تقبال تسجيل 4 تأهيل وتدريب املتطوعني: 
املتطوعني من أعضاء اجلمعية ومن 
اجلمه����ور، ثم القي����ام بتدريبهم 
وتوزيعهم على أعمال املفوضية 
مبا ينسجم ورغباتهم، وسيمنحون 

هوية )مراقب انتخابي(.
اللجن����ة  م����ع  العاق����ة  االستشارية املشرفة على 5

العربي،  البرملان  أعلن، رئيس 
علي سالم الدقباسي عن بدء أعمال 
الدورة العادية الثانية املستأنفة، 
والتي تعقد في مقر جامعة الدول 
العربية  وأوضح الدقباس����ي في 
تصريحات له أن هذه الدورة تكتسي 
أهمية خاصة نظرا ملرور ست سنوات 
على إنشاء البرملان العربي، ونظرا 
للتغييرات التي شهدتها بعض الدول 
العربية، وبخاصة في تونس ومصر 
واليمن، كما ش����هدت بعض الدول 
العربية انتخابات برملانية كاملغرب 
واإلمارات وسلطنة عمان ومصر، 
كان م����ن نتيجتها انضمام أعضاء 
جدد للبرملان العربي من اإلمارات 
وسلطنة عمان، وسيؤدي األعضاء 
اجلدد اليمني القانونية أمام البرملان  
وقال رئيس البرملان العربي ان جلان 
الدائمة وبخاصة  العربي  البرملان 
جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية 
واألمن القومي س����تناقش تفعيل 
قرار البرمل����ان العربي الصادر في 
2011/9/20، واملتعل����ق بالنظر في 
البرملان السوري  جتميد عضوية 
في البرملان العربي، أما بالنس����بة 
لتجميد نشاط البرملان العربي في 
دمشق، فقد مت بالفعل نقل أنشطة 
األمانة العامة العاملة في دمشق إلى 
مكتب البرملان العربي في القاهرة 

وذلك اعتبارا من 2011/12/5.
اللجنة  الدقباس����ي إن  وق����ال 

الش����فافية  رغبة من جمعية 
الكويتية في القيام برصد ومراقبة 
انتخابات مجل����س األمة للفصل 
التشريعي الرابع عشر 2012 وفق 
أس����س منهجية ومعايير علمية، 
وانطاقا من جتربة اجلمعية في 
مراقب����ة انتخاب����ات مجلس األمة 
في األعوام 2006 و2008 و2009، 
فقد مت تش����كيل الهيئ����ة الرقابية 
للمفوضية واعتماد وثيقة عملها، 
الذي بدأته بزيارة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، يوم 

االثنني 12 ديسمبر 2012.
وقال رئيس جمعية الشفافية 
الكويتية صاح الغزالي، لقد أطلعنا 
صاحب السمو األمير على تقارير 
املفوضية لانتخابات ال� 3 األخيرة، 
ورغبتنا في مراقبة انتخابات مجلس 
األمة لعام 2012، وطالبنا بوجود 
خط ساخن بني جمعية الشفافية 
ووزارة الداخلية لإلباغ عن اجلرائم 
االنتخابية، فضا عن ضرورة قيام 
وزارة الداخلية باإلعان عن خط 
ساخن للجمهور لإلباغ عن الفساد 
االنتخابي، وكذلك  رغبتنا بدعوة 
فريق مراقبة انتخابية عربي، حيث 
لقينا كل دعم وتشجيع من صاحب 
الس����مو، لتأكيد نزاهة وشفافية 
االنتخابات، وهو ما منحنا عزما 
وتشجيعا على القيام بهذا الدور 
املهم. وعن اختصاصات  الوطني 
املفوضي����ة، قال الغزال����ي: تقوم 
املفوضية برصد ومراقبة انتخابات 
مجلس األمة والتأكد من نزاهتها 
وفق����ا للقوانني واألنظمة النافذة، 
وعلى وج����ه اخلصوص رصد ما 
الناخبني وحصانته،  يلي: سجل 
توافر شروط املرشح لدى املتقدمني 
للترشح، ظاهرة االنتخابات الفرعية 
والتبلي����غ عنها، ظاهرة ش����راء 
األصوات والتبليغ عنها، مخالفات 
قانون تنظيم احلمات االنتخابية 
والدعاية اإلعانية، حيادية اجلهات 
احلكومية واملسؤولني فيها وعدم 
تقدمي تسهيات خدمية ملعامات 
غير قانوني����ة او مخالفة للوائح 
واألنظمة، متويل احلمات االنتخابية 
للمرشحني، العنف أثناء االنتخابات، 
انس����يابية االقتراع داخل املراكز 
وحولها، وخلوها من أي جتاوزات 
من جميع األطراف. وحول أسس 
ومعايير مراقبة االنتخابات وقواعد 
سلوك املراقبني املتطوعني، أضاف 
الغزالي: عل����ى املفوضية االلتزام 
مبجموعة من األس����س واملعايير 
املعنية مبراقبة االنتخابات الواردة 
أدناه، وهي مبثابة قواعد سلوك 
يجب عل����ى األفراد املتطوعني في 
املفوضية االلتزام بها، وهي على 

النحو التالي:
٭ احليادي����ة: ممارس����ة رص����د 
االنتخابات بتجرد ودون انحياز 

الى اي من املرشحني.
٭ الشمولية: األخذ بعني االعتبار 
جميع العوام����ل املتعلقة بأي من 
العمليات االنتخابية أثناء عملية 

املراقبة.
٭ املؤسسية: يجب ان تصدر أي 
العمليات  تصريحات حول سير 

علي الدقباسي

صاح الغزالي


