
ومكافحة الفساد.
وفي اخلتام أجدد االلتزام بشراكتنا مع دولة 
الكويت واستعدادنا لدعم جهودها في تنفيذ 
االستراتيجية مع تطلعنا الى تعميق التعاون 
أيضا مع كافة الدول األعضاء في منظمة األمم 
املتحدة وتيسير تبادل اخلبرات والتجارب 
فيما بينها متمنيا ألشغال مؤمترنا النجاح 
وملسيرتنا املشتركة نحو تعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد املزيد من التقدم.
ثم ألقى رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
كلمة قال فيها: يقول املولى عز شأنه في محكم 
التنزيل}وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها 
وادع��وه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من 

احملسنني{.
إن ح��رص سمو األم��ي��ر على تشريف هذا 
امل��ؤمت��ر ال��دول��ي األول ب��ال��رع��اي��ة السامية 
واحلضور املبارك يؤكد على أنكم الداعم األول 
لكافة اجلهود الدولية والوطنية التي تهدف 
إل��ى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة 

والشفافية.

منذ ع��ق��ود طويلة والبشرية تعاني من 
غصات وهموم كدرت صفو معيشتها وزادت من 
أوجاعها فبني ويالت احلروب والفقر واألزمات 
االقتصادية والسياسية تئن األمم أملا. وما يزيد 
من أوجاع األمم ويضاعف همومها آفه مقيته ال 
تقل في تأثيرها عما سبق وإن لم تتعداهم في 
سوء األثر وخطورته. تلك اآلفة التي ال يقف حد 
تأثيرها عند مجرد تدمير ما بناه االنسان بل 
تتعدى ذلك لتقف سدا منيعا أمام حتقيق التقدم 
الذي ننشده جميعا. تلك اآلفة التي تؤدي حتما 
النتشار الفوضى األخ��الق��ي��ة واالجتماعية 
واخ��ت��الل ميزان العدالة وامل��س��اواة وتكافؤ 
الفرص ووأد الشعور باملواطنة وإضعاف ثقة 
املواطن في غد أفضل. تلك اآلف��ة التي تؤدي 
إلى سوء توزيع واستغالل امل��وارد البشرية 
والطبيعية واالقتصادية واستئثار البعض بها 
وحرمان الباقني منها ليظلوا قابعني في غياهب 

الفقر واجلهل واملرض.
إن��ه��ا آف���ة ال��ف��س��اد ب��ك��ل ص���وره وأش��ك��ال��ه 
ومستوياته.فاألمم مهما بلغت من تقدم في 

أساليب وطرق إعداد خطط التنمية واإلصالح 
لن تبرح موضعها طاملا بقيت أسباب الفساد 

قائمة وبقي الفاسدون دون حساب أو عقاب.
وال شك في أن حال املجتمع الدولي ال يختلف 
أبدا عن حال الدول فرادى في شأن سبل مكافحة 
الفساد والوقاية منه فكما أنه على املستوى 
الوطني لن تقوى أي جهة مبفردها على جتفيف 
منابع الفساد وتدارك آثاره املدمرة مهما امتلكت 
هذه اجلهة من صالحيات واختصاصات فإن 
اجلهود األُح��ادي��ة للدول مهما كانت عظمية 
ومؤثرة لن حتقق الغاية املرجوة في مجال 
مواجهة موجات الفساد العاملي املنظم وذلك 
ألن مكافحة الفساد سواء على املستوى الوطني 
أو الدولي هي مسؤولية مشتركة بني اجلميع 
وه��ذه املسؤولية لن تؤتي أكلها إال من خالل 
العمل اجلماعي املشترك الذي يساهم فيه كل 
من احلكومات واملنظمات الدولية واألهلية 

وسائر األفراد.
إن��ن��ا ف��ي )ن��زاه��ة( وضعنا نصب أعيننا 
ترجمة تطلعاتكم ورؤاكم السامية التي لطاملا 

اكدمت عليها في كل محفل ومناسبة ودعوتكم 
لنا جميعا للمحافظة على املال العام والعمل 
على مكافحة الفساد والوقاية منه والتعاون 
من أجل حتقيق كل ذلك كما كان رائدنا ونحن 
نسعى إل��ى حتقيق توجيهاتكم السامية هو 
التحقق والتثبت قبل توجيه االتهام منطلقني 
في ذلك من حرص سموكم على كرامة املواطنني 
وعدم التشهيِر بهم. وإن ما نحققه من جناح في 
التصدي للفاسدين يأتي بتوجيهات مباشرة من 
سمِو رئيس مجلس ال��وزراء وتأكيده املستمر 
على أن احلكومة لن تسمح ب��أن يكون هناك 
فساد في أروقتها وان املسؤولني والقياديني في 
اجلهات احلكومية سيتحملون املسؤولية كاملة 
في حال وجود فساد وهذه اخلطوة اإليجابية 
في اإلدارة احلكومية دفعتنا إلى العمل بثقة 
عالية وخطوات ثابتة من أج��ل صيانة املال 

العام وكشف الفساد ومالحقة الفاسدين.
لقد تناولت اخلطب والكلمات التي نددت 
بالفساد وح��ذرت من عواقبه الوخيمة على 
كافة مظاهر احلياة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية ما هو أبلغ وأعمق مما ذكرت لذا 
فإنني اليوم أريد أن أنتقل بكم من مقام العرض 
والتنظير الى مقام الفعل والتطبيق وذلك من 
خالل اإلع��الن عن تفضل صاحب السمو أمير 
البالد بتدشني االستراتيجية الوطنية الشاملة 
للنزاهة ومكافحة الفساد التي ركنها الركني هو 
تضافر اجلهود الوطنية احلكومية واألهلية 

ونهوض كل منا بدوره على الوجه األكمل.
تلك االستراتيجية التي تستهدف في املقام 
األول تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم 
النزاهة والشفافية واملساءلة وتدعيم ثقة 
املواطن في جهود اإلصالح والتنمية احلكومية 
ووض��ع الكويت في مكانها الالئق على كافة 
امل��ؤش��رات الدولية املعنية مبكافحة الفساد 
والتنافسية االقتصادية وبلوغ أقصى درجات 
التكامل والتعاون بني املؤسسات احلكومية 
واملنظمات األهلية والقطاع اخل��اص وتوفير 
بيئة اع��م��ال مواتية لتحقيق رؤي��ة الكويت 
2035. تلك االستراتيجية التي حِرصنا في 
نزاهة ونحن نضع أولوياتها ومستهدفاتها 
على إش��راك كافة ال��رؤي احلكومية واألهلية 
وال��ق��ط��اع اخل����اص ل��ك��ي ي��ت��ح��ق��ق ف���ي ه��ذه 
االستراتيجية معني الشمول والتكامل و هما 
بال شك ضمانة جناحها وبلوغ أهدافها كما 
حوت هذه االستراتيجية آليات متابعة تنفيذها 
والتحقق م��ن نسب إجن��ازه��ا لكي ال تتحول 

لوثيقة صماء ال جدوى منها.
نحن بفضل م��ن الله وتوفيقه ث��م بفضل 
توجيهات سمو األمير السامية نضع قدما ثابتة 
واثقة في سفينة اإلصالح والتنمية التي رباها 
سموكم وشراعها النزاهة من خالل مباركتكم 
الكرمية الطالق االستراتيجية الوطنية للنزاهة 
ومكافحة الفساد لنبحر حتت رايتكم نحو آفاق 
أرحب من التنمية واالستقرار والتقدم في ظل 

حكمكم الرشيد.
واسمحوا لي ياسمو األمير في ختام كلمتي 
باألصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء 
مجلس األمناء وأبناءكم في نزاهة أن جندد 
العهد لكم بتنفيذ توجيهاتكم السامية في شأن 
محاربة الفساد ومالحقة كل من تسول له نفسه 
العبث مبقدرات هذا الوطن أو التعرض ألمواله 
العامة وأن نعمل بكل ما أوتينا من بأس وقوة 
على تهيئة املناخ االستثماري واالقتصادي 
الذي تتحقق فيه رؤيتكم السامية بجعل دولة 
الكويت مركزا ماليا عامليا جاذبا لالستثمارات 
األجنبية ومشجعا لرؤوس األم��وال والعقول 
واالستثمارات الوطنية اجلادة. وفقكم الله الى 
ما فيه خير هذا البلد الطيب وأبنائه وأعاننا 
على ان نكون على قدر املسئولية التي كلفتمونا 

بها.
 بعدها مت عرض فيلم حول أهداف املؤمتر.  
وقد تفضل صاحب السمو أمير البالد بافتتاح 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ؤمت��ر وإط����الق االستراتيجية 
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

والتوقيع عليها. 
 كما مت تقدمي هدية تذكارية لسموه بهذه 
املناسبة وقد غادر سموه مكان احلفل مبثل ما 

استقبل به من حفاوة وترحيب.
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سمو األمير يستقبل احملمد 
و قائد قوات الدرك التركية

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 
الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل سموه قائد قوات الدرك التركية )اجلندرما( للحرس 
الوطني الفريق عارف تشينت والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر املقابلة 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ووكيل احلرس الوطني الفريق الركن 

املهندس هاشم الرفاعي.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد 
وقائد قوات الدرك التركية

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

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الفريق عارف تشينت - قائد قوات الدرك 
التركية )اجلندرما( للحرس الوطني والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
وحضر املقابلة رئيس املراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح 

السالم والفريق ركن املهندس هاشم الرفاعي وكيل احلرس الوطني.

املبارك يستقبل العتيبي وقائد 
قوات الدرك التركية واملدير العام 

لصندوق »أوبك« للتنمية

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء في قصر بيان أمس رئيس 
املجلس البلدي أسامة العتيبي حيث قدم لسموه نسخة من اص��دار يتضمن محاضر 
املجلس البلدي منذ عام 1932. واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
قائد قوات الدرك التركية الفريق أول عارف تشني والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد. وحضر املقابلة وكيل احلرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي ومدير 

ديوان نائب رئيس احلرس الوطني اللواء جمال ذياب.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عبدالوهاب البدر يرافقه مدير عام صندوق األوبك للتنمية الدكتور عبداحلميد 

اخلليفة والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

أمير البالد يوقع على إطالق اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبجانبه سمو ولي العهدالنمش يرحب بسمو األمير

سمو األمير يستقبل قائد قوات الدرك التركية الفريق عارف تشينت والوفد املرافق

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي

األمير وكبار احلضور يتابعون فعاليات االفتتاح

جانب من احلضور

عرض فيلم حول أهداف املؤمتر

.. وعبد الرحمن النمش خالل كلمتهد. فهد العفاسي متحدثاً


