
الكويت تهنئ رئيس فنزويال بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوالس مادورو رئيس جمهورية 
فنزويال البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته 

م��وف��ور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزده����ار. وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوالس مادورو رئيس جمهورية 
فنزويال البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
ببرقية تهنئة مماثلة.

2alwasat.com.kw

سمو األمير يلقي كلمة خالل االستقبال

ولي العهد يستقبل الغامن
 واخلالد والصالح

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

سموه استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والصالح

األمير ملجلس أمناء »نزاهة«: تطبيق القانون بالعدل واملساواة 
وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله 

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. كما استقبل 
سموه رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. 
واستقبل سموه سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء. كما استقبل سموه 
وبحضور سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األح��م��د، سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال����وزراء، حيث ق��دم لسموه رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد عبدالعزيز 
اإلب��راه��ي��م ون��ائ��ب ال��رئ��ي��س ن���واف املهمل 
واألع��ض��اء، كال من خالد عبدالرزاق اخلالد 
ود. مشاعل عبدالعزيز الهاجري واملستشار 
حسام سيد علي بهبهاني ونواف عبدالله البدر 
وعبدالعزيز منصور املنصور ألداء اليمني 
القانونية أم��ام سموه حفظه الله مبناسبة 

تسلمهم مهام مناصبهم اجلديدة.
وفيما يلي نص كلمة سمو أمير البالد خالل 
االستقبال:«بسم الله الرحمن الرحيم األخوة 
رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
يسرني أن أرح��ب بكم وأهنئكم باختياركم 
ملجلس أمناء الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
راجيا لكم كل التوفيق وال��س��داد معربا عن 
خالص الشكر والتقدير إلخ��وان��ك��م رئيس 
وأمناء الهيئة السابقني وها أنتم تستكملون 
املسيرة بتحميلكم هذه املسؤولية اجلسيمة 
وهذه األمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي 
أنتم أهل لها. لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في 
بعض وسائل اإلع��الم والتواصل االجتماعي 
من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا 
العزيز وإظ��ه��اره كأنه ص��ار مرتعا للفساد 
وم��الذا له وأن��ه قد استشرى بني الكويتيني 
مما أضر ومس بكرامة املواطن وأس��اء ملكانة 

الكويت.
إن عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذي 
احلملة الظاملة واالدع����اءات الباطلة وذل��ك 
مبضاعفة جهودكم والقيام مبهامكم بكل تفان 
ومهنية وشفافية واضعني نصب أعينكم احلزم 

في تطبيق القانون بالعدل واملساواة وتعزيز 
دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله 
والكشف عنه وإحالة كل من يثبت عليه تهمة 
شبهة فساد إل��ى القضاء دون ت��ردد فوطننا 
الكويت ولله احلمد دولة مؤسسات ودستور 
يكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة 
شبهات الفساد أو التجاوز والتطاول على املال 
العام وإننا نفخر بأن لدينا قضاء عادل مشهود 
له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز اجلميع كما 
أوجه عنايتكم إلى تشجيع وتفعيل وتعاون 
ومشاركة مؤسسات وهيئات املجتمع املدني 
في جهود مكافحة الفساد وتوعية املواطنني 
إلى ضرورة وأهمية دورهم اإليجابي مبكافحة 

الفساد بكشفه واإلبالغ عنه.
نسأل الله تعالى أن يعينكم ويأخذ بأيديكم 
ملا فيه خير الوطن الغالي ورفعته. وحضر 
أداء اليمني القانونية وزي��ر ش��ؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجل��راح ووزي��ر العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 

الدكتور فهد العفاسي.
وج��رى خ��الل لقاء صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد م��ع رئ��ي��س وأع��ض��اء هيئة مكافحة 
الفساد احل��وار التالي: سمو الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء:
إذا ت���أذن ل��ي ص��اح��ب السمو، نعم سيدي 
صاحب السمو إنها أمانة ثقيلة، نعم إنها 
مسؤولية جسيمة، ألنها متس سمعة ومكانة 

الكويت وثقة أهل الكويت.
طويل العمر التوجيه املباشر من سموكم 

للحكومة والهيئة حملنا مسؤولية وأمانة.
طويل العمر، التوجيه كان واضح بحماية 
املال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون 
وهذه يا طويل العمر مرتكزات اللي مسؤوليتنا 
إحنا كحكومة وكهيئة مكافحة الفساد مستقلة 
أن نعمل متعاونني نساند بعضنا البعض 
لتحقيق ط��وي��ل العمر ه��ذه األه���داف.ه���ذه 
مسؤولية ط��وي��ل العمر أنيطت للحكومة 
ووضعتها في األولويات مع وجود هذه األزمة 
الصحية إال أن مع هذا امللف وتكليف سيدي 
صاحب السمو جعلنا نضعها في أولوياتنا 
وبدأنا العمل إال أن طويل العمر تسخير كل 
إمكانيات الدولة لتعزيز إنشاء الله النزاهة 
ومحاربة الفساد ومثل ما أشار سموكم سيادة 

القانون.
لن ينفع أحد منصبه أو اسمه ومكانته إذا 

ارتكب يعني جرمية حرمة املال العام. 
نعاهد سيدي صاحب السمو كحكومة أن 
نكون عاملني مع إخواننا في كل القطاعات 
لترجمة ه��ذه التوجيهات مبا فيها مصلحة 
بلدنا وأسأل الله العلي القدير أن يوفق إخواني 
وأختي اللي اشتغلت مع أغلبهم وأع��رف ما 
لديهم من خبرة وكفاءة وجتربة خير معني 
لنا في البلد إن شاء الله أن تكون الهيئة رافد 
مهم لتسكير كل الثغرات واخللل املوجود 

للفاسدين شكرا سيدي صاحب السمو.
ع��ب��دال��ع��زي��ز اإلب��راه��ي��م رئ��ي��س مجلس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد:باسمي وباسم 
إخواني أعضاء مجلس أمناء نثمن هذه الثقة 
العالية التي أوليتموني إياها وإن شاء الله 
أن نكون عند حسن الظن، ال يخفى عليكم 
صاحب السمو املسؤوليات الكبيرة التي تقع 
على هيئة مكافحة الفساد ونعتقد كذلك أن 
من سبقونا وضعوا األساس لهذا األمر ولهم 
جزيل الشكر لهذا األمر كما نعتقد أن دورنا 
يتعدى عملية معاجلة قضايا الفساد إلى 
الوقاية من قضايا الفساد مننع حدوثها أصال 
وهذا يتم بإذن الله بالتعاون مع كافة اجلهات 
وحت��ت��اج إل��ى عمل مستمر ودؤوب، وكلي 
ثقة بسمو الرئيس ودعمه وجربت دعمك 
ط��ال عمرك ي��وم كنت وزي��ر، لن تبخل بهذا 
الدعم وكلي ثقة باإلخوان األعضاء إن شاء 
الله نكون عند حسن الظن، وفي اخلتام أحب 
أشكرك مرة أخرى على هذه الثقة الغالية، إن 

شاء الله نكون قدها بإذن الله والسالم.
فهد العفاسي وزير العدل ووزير األوقاف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية: شاكرين سموك طال 
عمرك هذه الثقة السامية وه��ذه التوجيهات 
راح تكون اللي أن��ا متأكد راح تكون حافز 
ألخواني في مجلس األمناء ونبراس في عملهم 
ال��ق��ادم ط��ال عمرك نستذكر ان��ط��الق الهيئة 
للرغبة السامية من سموك فدعمك املتواصل 

طوال عملها ومستمر في دعم اإلستراتيجية 
الوطنية التي أطلقتها وتوجت بتوقيع سموك 
عليها، الهيئة ط��ال عمرك نفذت األخ��وة من 
ال��زم��الء السابقني يشكرون على جهودهم 
السابقة في تأسيس الهيئة وانطالقها وقد 
عملوا على اس��ت��ص��دار الالئحة التنفيذية 
للهيئة وعلى إع��داد اإلستراتيجية الوطنية، 
ط��ال عمرك تفعيل نصوص ال��ق��ان��ون شمل 
جميع القياديني مت حصر جميع القياديني اللي 
يخضعون لقانون نزاهة وعددهم 13 ألف طال 
عمرك، ومت تقدمي إقرار الذمة املالية 16 ألف 

و51 مقر بني إقرار أولي أو حتديث قرار طال 
عمرك، أو مبناسبة انتهاء أعمال مسؤولياتهم، 
وأيضا الهيئة تلقت 280 بالغ قضايا فساد 
وبادرت من ذاتها للتحقيق في مواضيع أثيرت 
59 م��وض��وع ط��ال ع��م��رك أحيلت منهم 38 
موضوع للنيابة العامة وحفظ 97 موضوع 
وج��اري استكمال الباقي كل هذا اجلهد بدعم 
سموك املتواصل للهيئة ودورها وأنا متأكد أن 
إخواني في مجلس األمناء من الكفاءة والنزاهة 
وس��وف ينهضون بالهيئة إل��ى آف��اق أرحب 

وشكرا طال عمرك.
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سمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء والعفاسي خالل اللقاء

األمير يستقبل مرزوق الغامن

جانب من اللقاء

ال�������������������ت�������������������ص�������������������دي ل��������������ل��������������ح��������������م��������������الت ال��������������ظ��������������امل��������������ة 
واإلدع���������������������������������������������������اءات ال�����������ب�����������اط�����������ل�����������ة ض����������������د ب�������ل�������دن�������ا

إح���������������ال���������������ة ك���������������ل م���������������ن ي���������ث���������ب���������ت ع���������ل���������ي���������ه ت�����ه�����م�����ة 
ت������������ردد  دون  ال���������ق���������ض���������اء  إل����������������ى  ف����������س����������اد  ش�������ب�������ه�������ة 

ن�����ف�����خ�����ر ب�����������أن ل������دي������ن������ا ق�������ض�������اء ع�������������ادل م������ش������ه������ود ل���ه 
ب������ال������ن������زاه������ة وم�������ح�������ل إش����������������ادة واع�����������ت�����������زاز اجل����م����ي����ع 

ت���ش���ج���ي���ع وت���ف���ع���ي���ل وت������ع������اون وم�����ش�����ارك�����ة م���ؤس���س���ات 
الفساد  مكافحة  ج��ه��ود  ف��ي  امل��دن��ي  املجتمع  وه��ي��ئ��ات 

ت���وع���ي���ة امل����واط����ن����ن إل������ى ض��������رورة وأه����م����ي����ة دوره������م 
عنه واإلب�����الغ  بكشفه  ال��ف��س��اد  مب��ك��اف��ح��ة  اإلي��ج��اب��ي 

أنس الصالح: جتارة اإلقامات مرض خبيث 
سنستأصله من اجلسد الكويتي

أك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
م��ج��ددا أن ملف جت��ار اإلق��ام��ات في 
ال���ب���الد ي��ج��ب أن ي��ن��ت��ه��ي مت��ام��ا 
ونستأصل ه��ذا امل��رض اخلبيث من 

اجلسد الكويتي.
وقال الوزير الصالح في مداخلة 
على تلفزيون دول��ة الكويت أمس 
األح��د: إن متابعة جتار اإلقامات من 
وزارة الداخلية أسفرت عن تسجيل 
282 قضية تعكس 417 شركة نتج 
عنها إحالة أكثر من 526 شخصا إلى 
احلجز لدى سلطات التحقيق منهم 

49 مواطنا.
ولفت إلى أن سلطات التحقيق لدى 
اإلدارة العامة للتحقيقات أو النيابة 
العامة تقوم بإجراء كل التحقيقات 
ال��الزم��ة لضبط ومحاسبة ه��ؤالء.

وعن االقتراحات لتغليظ العقوبات 
ف��ي ه��ذه القضية أع��رب ع��ن الشكر 
للسلطة التشريعية على مقترحات 
تغليظ العقوبة على جتار اإلقامات 
»ولدينا مشروع قانون حكومي جاهز 
لتطوير شامل لقانون اإلقامة بحيث 
ال يركز فقط على تغليظ العقوبات 
بل أيضا على تطوير نظام اإلقامات 
واالستفادة من جتارب الدول املتقدمة 

بهذا الصدد«.
وذكر أن مشروع القانون سيكون 
خالل األسبوعني املقبلني قد وصل إلى 
مجلس األم��ة »ونتمنى في السلطة 
التشريعية إق���راره وإجن���ازه حتى 
نتمكن متعاونني م��ن اجتثاث هذا 

املرض اخلبيث«.
وعما يسمى إعالميا بقضية النائب 
البنغالي أفاد الوزير الصالح بأنها 
»قضية مهمة فيها مظاهر فساد وهي 

اآلن م��وج��ودة حت��ت سلطة النيابة 
العامة ونحن نتعاون معها عندما 
تطلب التحريات وعندما تتبني لها 
وتتكشف لها أسماء وشبهات فساد 
إضافية نقوم بتحرياتنا ومندها بكل 
الييانات وكما ك��ررت ف��ي أكثر من 
مناسبة فإن التوجيهات لدينا بإظهار 
احلقيقة كما هي وال يوجد أي خط 
أحمر ك��ل م��ن ساهم ف��ي ه��ذا امل��رض 

اخلبيث عليه أن يتحمل املسؤولية«.
ول��ف��ت إل���ى أن م���ب���ادرة وزارة 
الداخلية مبنح مهلة ملخالفي قانون 
اإلقامة )غادر بأمان( أوضح أن هذه 
الفكرة ب��دأت في نهاية شهر يناير 
امل��اض��ي ق��ب��ل ب���دء ت��ف��ش��ي جائحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد-
19(، إذ مت إعداد العدة وجتهيز مراكز 
إيواء في 39 مدرسة للمخالفني إلى أن 

يغادروا ويتم استكمال إجراءاتهم.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس األمة 
م��رزوق الغامن. كما استقبل سمو ول��ي العهد 
سمو الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح. 

صباح اخلالد يستقبل رئيس 
ومجلس أمناء »نزاهة«

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال��وزراء في قصر السيف أمس رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( املهندس 
عبدالعزيز اإلبراهيم وأعضاء مجلس األمناء 

مبناسبة تسلمهم مهام مناصبهم اجلديدة.
وأش����ار س��م��وه إل���ى ت��وج��ي��ه��ات صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد على ض���رورة مكافحة 
الفساد وحماية املال العام لدحض االدعاءات 
الباطلة في بعض وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون، م��ؤك��دا أنها 
مسؤولية احلكومة وهيئة مكافحة الفساد 
في التعاون معا حلمل هذه األمانة وحتقيق 
هذه الغاية. وقال سموه: إن احلكومة لن تألو 
جهدا في تسخير جميع إمكاناتها بالتعاون 
واملساندة مع كافة قطاعات الدولة لتعزيز 
مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد 
معربا عن متنياته لرئيس وأعضاء املجلس 
بالتوفيق والسداد وثقته بهم ملا ميتلكون من 
خبرة وكفاءة وجتربة تعينهم في أداء مهامهم 

اجلديدة.


