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وقعت وثيقة تعاون مشترك مع أمانة التخطيط والبرنامج األممي اإلمنائي 

 بوزبر: »نزاهة« تعمل على تطبيق أفضل املمارسات العاملية في مكافحة الفساد
  وقعت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد الكويتية )نزاهة( أمس 
االربعاء وثيقة التعاون املشترك 
ـــة بــاالســتــراتــيــجــيــة  ـــاص واخل
ــة  ــزاه ــن ــتــعــزيــز ال ــة ل ــي ــن ــوط ال
والشفافية ومكافحة الفساد مع 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
 وقــال األمــن الــعــام باإلنابة 
للهيئة الدكتور محمد بوزبر في 
تصريح للصحافين على هامش 
التوقيع إن الهيئة حتتفل بتوقيع 
هذه الوثيقة والتي جــاءت ثمرة 
جهود مضنية تتلخص في إيجاد 
السبل الكفيلة إلبرام استراتيجية 
وطنية ملكافحة الفساد وتعزيز 
ــات  ــام ــع ـــال وامل ـــم نـــزاهـــة األع

االقتصادية في الكويت.
 وأضــــاف بــوزبــر أن الهيئة 
ــل  ــض ــق أف ــي ــب ــط ـــب فــــي ت ـــرغ ت
املــمــارســات العاملية فــي مجال 
مكافحة الفساد مبا يتوافق مع 
القوانن املعمول بها فــي دولــة 
ــكــويــت مــوضــحــا أن الهيئة  ال
استعانت بــخــدمــات املنظمات 
الدولية الــرائــدة في هــذا املجال 
لتقدمي الــدعــم الفني والتقني 

الازم إلعداد هذه الوثيقة.
 وذكــر أن الوثيقة تهدف إلى 
دعــم )نــزاهــة( فــي إعـــداد وثيقة 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد ومــا تتضمنه من خطط 
ـــات الــتــنــفــيــذ واملــتــابــعــة  ـــي وآل
للمشاريع التي تساعد في خلق 

مجتمع كويتي مــزدهــر يتميز 
بــالــشــفــافــيــة واحلــكــم الــرشــيــد 

والنزاهة.
 وبــــن أن )نــــزاهــــة( أعـــدت 
شــــروطــــا مــرجــعــيــة إلعـــــداد 
االستراتيجية الوطنية لتعزيز 
الــنــزاهــة والشفافية ومكافحة 
الفساد كذلك الشروط املرجعية 
لوضع االستراتيجية اخلاصة 
بها بناء على مسؤوليتها لضمان 

االمتثال الكامل لدولة الكويت مع 
متطلبات اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد.
 ولفت إلى أن اجلهود املشتركة 
لهذا املشروع ستكون من خال 
إجــراء تقييم للقوانن واللوائح 
ـــد ورش عــمــل  ـــق احملـــلـــيـــة وع
وجلسات تشاورية مع )نزاهة( 
ــاب الــعــاقــة واملصلحة  ــح وأص
كاجلهات احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدني واملنظمات الدولية 
واإلقليمية وأفراد املجتمع )على 

شكل مجموعات مستهدفة(.
 وقال بوزبر إنه سيتم إجراء 
تطوير استراتيجية وطنية وخطة 
للتنفيذ ونظام للرصد والتقييم 
وبناء قدرات فريق وطني للقيام 
بعمل الرصد والتقييم إلى جانب 
وضــع االستراتيجية الوطنية 
العمل على تعزيز مكانة الكويت 

على مؤشر مدركات الفساد.
 وذكـــر أن الــوثــيــقــة تتضمن 
آلية العمل املشترك بن أطراف 
الــوثــيــقــة ضــمــن هــيــكــل إدارة 
ــروع وبحيث يتم تشكيل  ــش امل
»مجلس املشروع« بإشراك كبار 
ــراف املوقعة  املسؤولن من األط
على الوثيقة متوقعا أن ينتهي 
املـــشـــروع بــحــلــول نــهــايــة عــام 

.2018

ــن جانبها قــالــت املنسقة   م
املقيمة لــأمم املتحدة واملمثلة 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
زينب بن جلون إن توقيع هذه 
ــي بــعــد أيــــام من  ــأت الــوثــيــقــة ي
االحتفال بيوم مكافحة الفساد 
الذي كان حتت شعار )متحدون 

على مكافحة الفساد(.
 وأضافت بن جلون أنه قبل عقد 
من الزمان لم تعط الــدول أهمية 

ملكافحة الفساد إال أن أغلب الدول 
اليوم وقعت على اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد مبا يحقق 
التنمية املستدامة عبر مكافحة 
الفساد وتعزيز الشفافية وجترمي 
بعض التصرفات وتعزيز انفاذ 
الــقــانــون والــتــعــاون القضائي 

الدولي وتبادل املعلومات.
ــال األمـــن العام   مــن جهته ق
لامانة العامة للمجلس االعلى 

للتخطيط الدكتور خالد مهدي 
إن هذا املشروع الوطني من أهم 
املشاريع املوجودة مع البرنامج 
اإلمنائي لأمم املتحدة لوروده في 
برنامج عمل احلكومة واخلطة 

اإلمنائية لدولة الكويت.
ـــاف أن الهيئة العامة   وأض
ملكافحة الفساد )نزاهة( واألمانة 
العامة للتخطيط بالشراكة مع 
البرنامج اإلمنائي لأمم املتحدة 
ــروع احــد  ــش ــت وثــيــقــة مل ــع وض
مكوناته االساسية أن تكون لدينا 
استراتيجية وطنية للنزاهة 
ــة الكويت ورفــع قــدرات  في دول
الهيئة لتمكن مــن تنفيذ هــذه 

االستراتيجية.
ــذا املــشــروع  ــى أن ه  ولــفــت إل
يــطــمــح إلــــى حتــقــيــق الـــرؤيـــة 
الــســامــيــة بـــأن تــكــون الكويت 
ــا وبيئة  ــاري مــركــزا مالية وجت
مشجعة لاستثمار اضافة الى 
الية ملكافحة الفساد ورفع مؤشر 

مدركات الفساد بدولة الكويت.
 من ناحيتها قالت نائبة املمثل 
املقيم لبرنامج االمم املتحدة 
االمنائي دميا اخلطيب إن الوثيقة 
تأتي في سياق احتفاالت الكويت 
باليوم العاملي ملكافحة الفساد 
وهو مشروع يساهم في مساعدة 
)نزاهة( على وضع استراتيجية 
وطنية ملكافحة الفساد ودعــم 
نزاهة لتنفيذ هذه اخلطة معربة 
ــة  ــراك ــش ــا بـــهـــذه ال ــره ــخ ـــن ف ع
باعتبارها أحد إجنازات الكويت 

التنموية. 

الدكتور محمد بوزبر جانب من توقيع وثيقة التعاون املشترك 

يقام برعاية سمو ولي العهد حتت شعار »العمل اخليري.. مناء للعالقات الدولية«

اجلالهمة: مؤمتر امللتقى الوقفي سيضم 
كبار محبي العمل اخليري في الكويت وخارجها

ريا�ض عواد 

أعلنت األمانة العامة لأوقاف أن عن انطاق فعاليات 
امللتقى الوقفي الــرابــع والعشرين.. حتت شعار: »العمل 
اخليري.. مناء للعاقات الدولية«، وذلك في الفترة من 18 إلى 
19 ديسمبر اجلاري، في فندق الريجنسي، مبشاركة العديد من 
اجلهات واملؤسسات الرسمية واألهلية والشخصيات من عدة 
دول عربية وإسامية وأجنبية، من املختصن في مجال الوقف 

والعمل اخليري واإلنساني داخل الكويت وخارجها جاء هذا 
في املؤمتر الصحفي الذي عقد مبقر االمانه العامة لاوقاف 

صباح أمس 
وقال االمن العام لامانه العامة لاوقاف محمد اجلاهمه 
ان امللتقى سيركز على الــدور الذي يلعبه العمل اخليري في 
تعزيز العاقات بن الــدول، وحيث تسعى األمانة العامة 
لأوقاف من خال تبنيها لهذا املوضوع إلى تشجيع املؤسسات 

اخليرية وأفراد املجتمع على بذل مزيد من اجلهد في مجاالت 
العطاء والعمل اخليري واإلنساني ملساعدة الفقراء واحملتاجن 
واملنكوبن في شتى انحاء العالم، مبا يحقق اخلير واملنفعة 
للباد من جهة، ويعزز موقع الكويت كمركز إنساني عاملي 
من جهة أخرى، باإلضافة إلى عرض إجنازات األمانة العامة 
لأوقاف في دعم املشاريع التنموية واإلغاثية عامليا وإقليميا.  
وأضاف االمن العام ال يسعني في بداية انطاق هذا احلدث 
السنوي املبارك إال توجيه الشكر اجلزيل إلى سمو ولي العهد 
األمن الشيخ نواف األحمد، على رعايته الكرمية لهذا امللتقى، 

وعلى دعمه الدائم ألنشطة وفعاليات األمانة العامة لأوقاف.
وقــال نائب األمــن العام لأمانة العامة لأوقاف لــإدارة 
واخلدمات املساندة ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى: 
سيتم في هذا امللتقى استعراض دور األمانة العامة لأوقاف 
املشرف في مجاالت العطاء أإلنساني وانتقاء أبرز مشاريع 
األمــانــة اخليرية واإلغــاثــيــة ملساعدة الفقراء واحملتاجن 
واملنكوبن من الكوارث الطبيعية واحلــروب في شتى أنحاء 
العالم، من خال صناديقها ومشاريعها ومصارفها الوقفية 

التي تعنى باملساهمة
في مختلف جهود اإلغاثة بالتنسيق مع مختلف اجلهات 

الرسمية واألهلية الكويتية.
ويستعرض امللتقى كذلك دور املؤسسات اخليرية الكويتية 
األخــرى الرسمية واألهلية في مجال العمل اخليري، ويبرز 
دور بعض أفــراد املجتمع من رموز العمل اخليري الكويتي، 
وذلــك في إطــار مناقشة دور دولــة الكويت في مجال العمل 
اخليري باعتبارها مركزا للعمل اإلنساني وباعتبار أميرها 
حضرة صاحب السمو أمير الباد قائدا للعمل اإلنساني. وذلك 
لتشجيع املؤسسات اخليرية وأفراد املجتمع في دولة الكويت 
والدول األخرى على املساهمة بجهود كبيرة في مجاالت العمل 

اخليري.

خالل حملة لبلدية الفروانية

25 ملصقا لصاالت األفراح  اخلرينج : وضع 
 و8 ملصقات على اخليام في العارضية احلرفية

أعلنت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت 
عن استمرار احلمات امليدانية التي تشنها 
إدارة النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة الفروانية على منطقة العارضية 
احلرفية لتطبيق للوائح وأنظمة البلدية السيما 
قاعات االفراح املقامة على أماك الدولة بدون 
ترخيص واخلــيــام املقامة مــن قبل أصحاب 
املقاهي على الــســاحــات قبل احلــصــول على 

ترخيص.
وبــدوره كشف مدير إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد 
اخلرينج بأن احلملة التي نفذها مفتشي قسم 
متابعة املخالفات التابع ملراقبة اشغاالت 
الطرق للتأكد من كافة التراخيص املمنوحة 
ألصحاب احملال التجارية مبنطقة العارضية 

احلرافبة، مؤكدا على ان احلملة أسفرت عن 
وضــع 25 ملصق تعدي على أمــاك الدولة 
لقاعات األفــراح و 8 ملصقات على خيام امام 
املقاهي إلى جانب حترير 3 مخالفات استغال 
مساحة قبل احلصول على ترخيص من قبل 

البلدية.
وناشد اخلرينج أصحاب احملال التجارية 
واملقاهي وصالة االفــراح التقيد بالتراخيص 
املمنوحة لهم مــن قبل إدارة النظافة وعــدم 
ــول على  ــص اســتــغــال اي مــســاحــة قــبــل احل
تــراخــيــص مــن االدارة حتى ال يقعوا حتت 
طائلة املسائلة القانونية، مشددا على املفتشن 
ــزم على املخالفن  بتطبيق القانون بكل احل
وازالــة كافة التعديات على اماك الدولة التي 

تقع حتت اختصاصات االدارة.

وضع ملصق على صالة أفراح

< محمد اجلاهمة خال املؤمتر الصحفي

الشالحي: برامج ومسابقات 
وجوائز في قرية صباح األحمد 
التراثية خالل العطلة الدراسية

أعلنت قرية صباح األحمد التراثية 
أن نسبة اإلقبال على القرية وحضور 
فعاليات مهرجان املـــوروث الشعبي 
اخلليجي كـــان الفــتــا مــنــذ افتتاحها 
في األول من الشهر اجلـــاري، والتي 
تشهد عدة مسابقات تراثية وجوائز، 
ــى جانب وجــود  وعـــروض وفنية، إل
ـــاب الــتــرفــيــهــيــة والــشــعــبــيــة  ـــع األل
لأطفال، واملواقع اخلاصة باألنشطة 
احلرفية والدكاكن الشعبية للشباب 
واملــتــقــاعــديــن، وأنــشــطــة املؤسسات 
احلكومية. وفي هذا اجلانب ثمن مدير 
قرية صباح األحــمــد التراثية سيف 
الشاحي في تصريح صحفي للجنة 
املنظمة الرعاية السامية من صاحب 
السمو األمير صباح األحمد الصباح 
لفعاليات ومسابقات املهرجان، الذي 
يحظى سنويا بــدعــم ســمــوه إلحياء 
ـــوروث الشعبي اخلليجي وإبــراز  امل
تراث اآلباء واألجداد. وأضاف أن القرية 
تواصل كاملعتاد استقبال روادهــا من 
املواطنن واملقيمن وأبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث شهدت خال 
خال األيام املاضية حضورا الفتا رغم 
برودة الطقس، مؤكدا أن القرية مجهزة 
في وسائل التدفئة في الصاالت وعدة 
مواقع أخــرى كاملطاعم وغيرها لكي 
يقضي روادها الوقت املمتع بالتنزه في 
هذا الصرح التراثي اجلميل الذي يجمع 

أصالة املاضي وعراقة احلاضر.

تتمات

احتاد اجلمعيات
ــى ان الفترة املقبلة ستشهد  وأشـــار إل
اجتماعات بــن االحتـــاد ووزارة الشؤون 
االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل ووزارة الــتــجــارة 
والصناعة واإلدارة العامة للدفاع املدني 
لوضع خطط للمخزون االستراتيجي من 
األمن العذائي للمواطنن في حال حدوث أي 
أمر طارئ. وحول اجنازات احتاد اجلمعيات 
التعاونية خال الفترة املاضي قال الكندري 
ان االحتـــاد متكن مــن تخفيض املصاريف 
العمومية وتسديد مديونيته لوزارة التجارة 
البالغة 6ر5 مليون ديــنــار كويتي )نحو 

3ر18 مليون دوالر أمريكي(.
ــا من  ــض ــــاد متــكــن أي ــــاف ان االحت وأض
تخصيص مركز تدريبي ألعضاء اجلمعيات 
ــم الــوظــائــف الوطنية  اجلــدد فضا عــن دع
حلديثي التعين بعد التنسيق مع برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة. يذكر ان احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهاكية تأسس 
عام 1971 مشكا بداية العمل اجلماعي في 
قطاع التعاون االستهاكي في الباد وقيادته 
والــدفــاع عــن مصالح اجلمعيات األعضاء 

ومتثيلها في احملافل العربية والدولية.

الصالح
وتوجه بوافر التقدير والشكر حلضرة 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح وسمو ولــي عهده 
األمــن الشيخ نــواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مبناسبة 
تعيينه نائبا لرئيس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء. وأكد الصالح أهمية 

ما ورد في كلمة حضرة صاحب السمو أمير 
الباد من مضامن ترسم خارطة طريق لعمل 
احلكومة قائا أن االستحقاقات الوطنية 
تبدأ أوال في ترسيخ العاقة بن السلطتن 
التشريعية والتنفيذية وفق أسس الشراكة 
السياسية والتعاون البناء كما نصت عليه 
املادة 50 من الدستور. واضاف أن الظروف 
اإلقليمية والــدولــيــة والــتــحــديــات احمللية 
تتطلب من اجلميع كل وفق منصبه وموقعه 
العمل على جتاوز اخلافات عبر احلــوار ال 
التصعيد واحلفاظ على الوحدة الوطنية 
بتعزيزها ال هدمها الفتا الــى أن الكويت 
وأهلها ينتظرون من احلكومة اجلديدة بذل 
أقصى اجلهود لتجاوز التحديات الراهنة 
والــوصــول الــى مستقبل ينعم فيه اجلميع 
باإلستقرار واحلياة الكرمية. وأكد الصالح 
تطلع اجلميع الى مرحلة جديدة تطوى بها 
“صفحة عثرات املاضي” لتحقيق تطلعات 
ــال حضرة صاحب السمو وسمو ولي  وآم

عهده األمن والشعب الكويتي الكرمي.
ـــام احلكومة  وتتلخص الــتــحــديــات ام
اجلديدة في استحقاقات بالغة الضرورة 
نحو جتسيد رؤية الكويت 2035 مبضامينها 
احليوية ومشروعاتها التنموية الطموحة 
والعمل على استكمال تطوير البنية التحتية 
واملرافق اخلدمية ومعاجلة قضية التعليم 
والبدء في إصاح وحتديث مناهجه وطرقه 
فــضــا عــن االرتـــقـــاء بــاخلــدمــات الصحية 

وتطويرها.)

في سابقة فريدة
ســأكــون مخلصة حلقوقكم وعدالة 

مطالبكم بدون فرق بن أحد .

ــور توليها  ــي أول تغريدة لها ف وف
منصب وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزيــرة الدولة لشؤون اخلدمات قالت 
الدكتورة جنان بوشهري عبر حسابها 
الشخصي على تويتر : تشرفت اليوم 
ــأداء اليمن الدستورية أمــام صاحب  ب
السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
الصباح وولي عهده األمن سمو الشيخ 
ــواف األحــمــد الصباح حفظهما الله،  ن
وبحضور سمو رئيس مجلس الــوزراء 
الشيخ جابر املبارك.وتابعت بوشهري 
: أخواني وأخواتي، أهل الكويت الكرام، 
أنا نشأت بينكم وتعلمت بن أكنافكم، وال 
أرى نفسي إال أختاً لكم.  أنتم شركائي في 
العمل واالجــتــهــاد، فبكم ومبساندتكم 
ــي خــدمــة الكويت  ونصحكم أجنـــح ف
وأهلها الكرام .. فمن واجبي أن أؤدي 
اليمن الدستورية أمام صاحب السمو 

حفظه الله ورعاه .
وأضــافــت بوشهري : ولكن واجبي 
ميتد ليشمل خــدمــة كــل فــرد مــن أهل 
الــكــويــت، وأن أحــافــظ على حقوقهم 
ومصاحلهم كما هو منصوص عليه في 
الدستور .. أمامكم اليوم أكــرر القسم 
ليكون شــاهــداً علي أمــام الله أوالً، ثم 
أمــام صاحب السمو وأمــامــكــم ثانياً، 
بأنني سأكون مخلصة حلقوقكم وعدالة 

مطالبكم بدون فرق بن أحد .
ــت بــوشــهــري : “أقسم بالله  ــال وق
العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ولأمير 
وأن أحترم الدستور وقوانن الدولة 
وأذود عن حريات الشعب ومصاحله 
وأمـــوالـــه وأؤدي أعــمــالــي بــاألمــانــة 

والصدق”.

تتمات


