
قال رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)نزاهة( املستشار عبدالرحمن النمش أمس 
الثالثاء إن جناح )االستراتيجية الوطنية 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد( سيضمن 
بلوغ الكويت مراكز متقدمة تليق بها على 
كل املؤشرات الدولية ذات العالقة مبكافحة 

الفساد والتنافسية وسهولة األعمال.
وأض���اف النمش ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا في 
افتتاح ورش��ة عمل )إط��الق استراتيجية 
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد( 
أن جناح االستراتيجية سيؤدي إلى خلق 
بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية 
مواتية لنجاح خطط التنمية املستدامة 
التي تستهدفها الدولة وتهيئة املناخ العام 
امل��ن��اس��ب لتحقيق رؤي���ة )ك��وي��ت جديدة 

2035(. وذك��ر أن )ن��زاه��ة( تنتقل اليوم 
م��ن مرحلة اإلع����داد إل��ى مرحلة التنفيذ 
ومتابعة التنفيذ وهي »املرحلة األكثر أهمية 
وخطورة« إذ إنها احمل��دد الرئيسي جلودة 
امل��خ��رج��ات والنتائج امل��رج��وة م��ن إع��داد 
االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد.
وبني أن هذه املرحلة ستلقي على عواتق 
اجلهات احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص 
مسؤوليات »جمة ومهام دقيقة« من خالل 
االلتزام باجلدول الزمني والتكليفات التي 

تخص كل جهة دون تراخ أو تكاسل.

وأضاف أن هذه املرحلة تلزم على اجلهات 
جتنيب آل��ي��ة تنفيذ ه��ذه االستراتيجية 
بيروقراطية ال���دورة املستندية واإلطالة 
اإلداري��ة واحل��رص على اتباع أكثر السبل 
مرونة وسرعة في سبيل تنفيذ ما يخص كل 

جهة من مهام وتكليفات.
وأشار النمش إلى وضع )نزاهة( آليات 
ومؤشرات للرصد وتقييم أداء ومدى تعاون 
كل اجلهات معها في تنفيذ ومتابعة تنفيذ 
هذا املشروع الوطني »املهم« وإبالغ مجلس 
ال����وزراء دوري���ا بنتائج عمليات الرصد 
والتقييم ال���ذي سيباشر ش��ؤون��ه جتاه 

اجلهات التي سيثبت تقاعسها عن التعاون 
مع )نزاهة(. وبني أن هيئة )نزاهة( تعتزم 
مخاطبة مجلس الوزراء عقب انتهاء الورشة 
لطلب مزيد من التأكيد على قراره بإلزام كل 
اجلهات باتباع آلية التنفيذ التي ستعتمدها 

الهيئة بالتنسيق مع اجلهات.
ولفت إل��ى أن االستراتيجية تتألف من 
أربعة محاور عامة هي القطاع العام والقطاع 
اخل��اص واملجتمع والهيئات املتخصصة 
وت��ل��ك احمل����اور تشتمل ع��ل��ى 13 أول��وي��ة 
ويندرج حتت كل أولوية من هذه األولويات 

مبادرات بلغ مجموعها 47 مبادرة.

وأع����رب ال��ن��م��ش ع��ن ال��ت��ق��دي��ر الكامل 
حل��رص كافة اجل��ه��ات على املشاركة في 
ال��ورش��ة م��ؤك��دا أن جن��اح االستراتيجية 
منوط بنهوض كل اجلهات بالدور املطلوب 
به على الوجه األكمل والتعاون مع )نزاهة( 
التي ستكون اجلهة املركزية لعملية متابعة 

تنفيذ هذه االستراتيجية.
  وكانت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)ن��زاه��ة( أعلنت إط��الق )االستراتيجية 
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد( 
في مؤمتر الكويت الدولي األول ملكافحة 
الفساد ال��ذي عقد يومي 15 و16 يناير 
املاضي حتت رعاية سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد.وتهدف االستراتيجية إلى 
تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد 
في القطاعني العام واخلاص واملجتمع عموما 
ورؤيتها هي )كويت جديدة( تقوم على الثقة 
ليسودها اح��ت��رام كامل مل��ب��ادئ الشفافية 
وامل��س��اءل��ة وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون ومشاركة 
املجتمع في نبذ الفساد. ويقضي قرار مجلس 
الوزراء رقم )420( في اجتماعه رقم )11( 
لسنة 2018 ال��ص��ادر بتاريخ 12 م��ارس 
املاضي ب«تكليف كافة اجلهات احلكومية 
بتقدمي كافة أوجه الدعم واملساندة لنزاهة 
في شأن إعداد ومتابعة تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد من خ��الل تزويد 

نزاهة - لدى طلبها - بأية بيانات«.
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15 كيلو »كوكتيل مخدرات« »األمن اجلنائي« يضبط آسيويًا بـ 
متكنت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم األمني 
بوزارة الداخلية أن قطاع األمن اجلنائي )إدارة املكافحة 
احمللية( من ضبط مقيم آسيوي وبحوزته )10( كيلو 
هيروين و )2( كيلو شبو و)3( كيلو حشيش في منطقة 

الفحيحيل.

وقد وردت معلومات لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
)إدارة املكافحة احمللية( تفيد بوجود كمية كبيرة من 

املواد املخدرة لدى مقيم آسيوي بقصد االجتار.
وأضافت أنه بعد تكثيف التحريات مت التأكد من 
صحة املعلومات والتوصل إلى جميع بياناته وبعد 

استصدار االذن القانوني مت مداهمته وضبطه مبسكنه 
مبنطقة الفحيحيل وبتفتيش مسكنه مت العثور على 
)10( كيلو هرويني و )2( كيلو شبو و)3( كيلو حشيش 
. ومت��ت إحالته واملضبوطات إل��ى جهة االختصاص 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه. 
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سمو األمير مستقبالً وزير النفط السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح

املستشار عبدالرحمن النمش خالل ورشة العمل

أكد أن »نزاهة« تنتقل اليوم إلى املرحلة األكثر أهمية وخطورة 

النمش: جناح االستراتيجية الوطنية يضمن بلوغ 
الكويت مراكز متقدمة مبؤشرات مكافحة الفساد

ش��ارك م��ن��دوب دول��ة الكويت ال��دائ��م ل��دى االمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي في زي��ارة رسمية 
ملجلس األمن الى كوت ديفوار وغينيا بيساو خالل 
الفترة م��ن ال14 وحتى ال17 م��ن الشهر احلالي 
وذلك الطالع أعضاء املجلس على احلالة السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية في البلدين.
وقالت بعثة الكويت لدى األمم املتحدة في بيان 
مساء االثنني إن أعضاء مجلس األم��ن التقوا خالل 
احملطة االول��ى في رحلتهم الى كوت ديفوار بنائب 
رئيس ك��وت ديفوار دانييل كابالن دانكان ووزي��ر 
اخلارجية مارسيل امون تانو اذ مت مناقشة تدابير 
احلكومة لترسيخ االستقرار في البالد واملصاحلة 
الوطنية. وأضافت ان اللقاء تناول حتسني االوضاع 
املعيشية وسبل االنتقال من مرحلة النزاع الداخلي 
وأعمال العنف التي مرت بها كوت ديفوار في السابق 

إلى مرحلة تعزيز االستقرار السياسي واألمني فضال 
عن االستعدادات الوطنية لعقد االنتخابات الرئاسية 

في عام 2020.
وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس األمن اجتمعوا 
أيضا مع مسؤولي األمم املتحدة في ك��وت ديفوار 
الستعراض املستجدات السياسية في كل من كوت 

ديفوار وليبيريا.
وذك��ر أن أع��ض��اء مجلس األم��ن اجتمعوا خالل 
احملطة الثانية من الزيارة مع رئيس غينيا بيساو 
خوزي ماريو فاز وكبار املسؤولني في الدولة وممثلني 
من البرملان والقوى السياسية في البالد واملجتمع 
املدني اذ متت مناقشة األوضاع السياسية في البالد 
واالستعدادات اجلارية لعقد االنتخابات البرملانية 
في غينيا بيساو واملزمع عقدها في ال� 10 من مارس 

املقبل.

مندوب الكويت  باألمم املتحدة يزور  كوت ديفوار وغينيا بيساو

السفير منصور العتيبي خالل زيارة مجلس األمن

السعودي  النفط  ووزير  والفاضل  احملمد  استقبل  سموه 

األمير يترأس اجتماع مجلس إدارة »التقدم العلمي«

سمو أمير البالد متوسطاً  أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أم��س سمو الشيخ ن��اص��ر احمل��م��د. كما 
استقبل سموه وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء الدكتور خالد الفاضل ووزير الطاقة 
والصناعة وال��ث��روة املعدنية باململكة 
العربية السعودية الشقيقة خالد بن 
عبدالعزيز الفالح وذلك مبناسبة زيارته 
ل��ل��ب��الد. وح��ض��ر املقابلة وزي���ر ش��ؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
وت���رأس ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د رئ��ي��س مجلس 
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بقصر بيان ظهر أمس االجتماع ال )133( 
ملجلس إدارة املؤسسة وبحضور مدير 
عام املؤسسة الدكتور عدنان أحمد شهاب 
الدين وأع��ض��اء مجلس إدارة املؤسسة 
حيث استمع املجلس إلى تقرير املدير العام 
عن سير العمل في املؤسسة ومراكزها 
واستعراض البيانات املالية للعام 2018. 
وقد زوده��م سموه بتوجيهاته السامية 

متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

األمير يعزي الرئيس املصري بضحايا 
التفجير االنتحاري في الدرب األحمر

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير االنتحاري الذي وقع في منطقة الدرب األحمر 
مبدينة القاهرة والذي أسفر عن استشهاد شرطيني وإصابة آخرين معربا سموه عن استنكار 
دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع الذي أودى بحياة األبرياء 
اآلمنني ومؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه حلماية 
أمنه واستقراره سائال سموه املولى جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها 

الشقيق من كل مكروه.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجير االنتحاري الذي وقع في منطقة الدرب األحمر مبدينة القاهرة 
والذي أسفر عن استشهاد شرطيني وإصابة آخرين سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 

الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو األمير يبعث ببرقية تعزية 
إلى خادم احلرمني الشريفني

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن الله تعالى سمو 
األمير عبدالله بن فيصل بن تركي )األول( بن عبدالعزيز. سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 
وحسن العزاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن الله تعالى سمو 
األمير عبدالله بن فيصل بن تركي )األول( بن عبدالعزيز سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد مستقبالً ناصر احملمد

رئيس مجلس األمة يعزي 
نظيره املصري بضحايا 

تفجير الدرب األحمر
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
الثالثاء ببرقية إلى رئيس مجلس النواب املصري 
الدكتور علي عبدالعال عبر فيها عن خالص العزاء 
وص��ادق امل��واس��اة بضحايا التفجير االنتحاري 
ال��ذي وق��ع في منطقة ال��درب األحمر وأسفر عن 

سقوط رجلي شرطة وإصابة آخرين.
وشجب الغامن في برقيته هذا العمل اإلرهابي 
مؤكدا التضامن التام مع الشعب املصري الشقيق 
والدعم الكامل لكل اإلج��راءات التي تتخذها مصر 

مرزوق الغامنللحفاظ على أمنها واستقرارها.


