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21 عضوًا ميثلون وزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة  تضم 

»نزاهة« : تشكيل اللجنة العليا لقيادة االستراتيجية الوطنية  
 أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ملكافحة 
ال��ف��س��اد )ن��زاه��ة( الكويتية أم��س عن 
تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق 
االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد تنفيذا لقرار مجلس 

الوزراء رقم 691 لسنة 2019.
وقال عضو مجلس األمناء في الهيئة 
لؤي الصالح ن اللجنة تترأسها )نزاهة( 
وتضم في عضويتها 21 عضوا ميثلون 
وزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة 
بتنفيذ محاور ومبادرات االستراتيجية 
الوطنية ع��الوة على عضوية جمعية 
الشفافية الكويتية ممثلة للمجتمع 

املدني.
وأضاف الصالح أن اللجنة ستتولى 
بشكل رئيسي عملية االش���راف العام 
على حسن تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
وإص��دار التوجيهات العامة التي تكفل 
ذل��ك واعتماد التقارير اخلاصة بحالة 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية واعتماد 

خطط عملها السنوية.
ولفت إلى أن قرار تشكيل اللجنة أسند 
إلى كل عضو من أعضائها مهمة متابعة 
تنفيذ اجلهة التي ميثلها مبا هو مطلوب 
منها في إط��ار احمل��اور وامل��ب��ادرات التي 

تضمنتها االستراتيجية.
وأوضح أن )نزاهة( تعمل حاليا على 
إص��دار قرار بتشكيل فرق العمل الفنية 
واآلليات التنفيذية التي ستتولى عملية 
تنفيذ محاور وأولويات اإلستراتيجية 
الوطنية وبذلك تكون االستراتيجية 
الوطنية قد انتقلت من مرحلة املشاورات 

واإلعداد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأك���د أن )ن��زاه��ة( ستبذل قصارى 
جهدها إلجن��اح مشروع االستراتيجية 
الوطنية لتعزيز ال��ن��زاه��ة ومكافحة 
الفساد إميانا منها بأن هذا املشروع هو 

م��ش��روع وطني بامتياز إذ أن جناحه 
سيحقق طفرة وقفزة نوعية كبيرة في 
اجلهود الوطنية الرامية لتعزيز النزاهة 

والشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن ذلك سيكون له مردود 
بالغ التأثير على موقف الكويت في 
املؤشرات الدولية ذات الصلة مبكافحة 
الفساد والتنافسية وبيئة األع��م��ال.
وأضاف الصالح أن )نزاهة( تعول على 
تضافر وتساند ج��ه��ود ك��اف��ة اجلهات 
الوطنية احلكومية واألهلية من أجل 
حتقيق التنفيذ األمثل لالستراتيجية 

الوطنية ملكافحة الفساد.
وأش��اد بالدعم املستمر ال��ذي يوليه 
مجلس ال��وزراء لهذا املشروع من خالل 
حثه لكافة اجل��ه��ات على التعاون مع 
)نزاهة( في تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

مقر نزاهةلتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
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لؤي الصالح

الشعلة: متابعة التزام اجلمعيات التعاونية 
بضوابط إعالن املناسبات

أص��در وزي��ر األوق��اف والشؤون 
اإلس��الم��ي��ة ووزي���ر ال��دول��ة الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة تعميما 
إداريا لكل رؤساء القطاعات ومدراء 
اإلدارات املعنية ب��أف��رع البلدية 
باحملافظات وموظفيها لاللتزام 
مبتابعة وم��راق��ب��ة ق��ي��ام اجل��ه��ات 
املختصة ذات العالقة )اجلمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة( بالتقيد بالضوابط 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��إع��الن��ات امل��ن��اس��ب��ات 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة واألف�����راح م��ن حيث 
ال��ش��روط ال��ع��ام��ة واالش��ت��راط��ات 
اخل��اص��ة املنصوص عليها باملادة 
)17( بالفقرة )ب( من القرار الوزاري 
رقم 172 لسنة 2006 من حيث إقامة 
لوحة إعالنية واح���دة عند املدخل 

ولوحة واح��دة عند املخرج ملوقف 
ال��س��وق امل��رك��زي مبركز الضاحية 
ولوحة إعالنية واحدة فقط مبوقف 

كل فرع للجمعية في املنطقة.  
وأك��د التعميم ض���رورة اال على 
أن يقتصر اإلع��الن على اإلعالنات 
اخل��اص��ة باملناسبات االجتماعية 
واألف�����راح، وأن ال ي��ت��ج��اوز قياس 
اللوحة اإلع��الن��ي��ة ع��ن 6*4 ، وأن 
تقام اللوحة على شكل شرائح بكل 
وجه 6 شرائح، وأن تقام على عامود 
اسطواني ال يقل ارتفاعه عن 2.5م 
م��ن م��س��ت��وى س��ط��ح األرض، وأن 
تكون اللوحة ذات وجهني وأن يكون 
اإلعالن ثابتا غير متحرك، وأن تكون 

اإلضاءة ذاتية وثابتة.

 كما اشار التعميم الى اال تستغل 
أكثر من شريحة واح��دة للمعلن في 
ال��وج��ه ال��واح��د، وأن يحظر إقامة 
إعالنات استثمارية أو جتارية أو 
استداللية عليها وم��واف��ق��ة إدارة 
التنظيم على موقع اإلعالن ومراقبة 
عدم وضع ملصقات أيا كان نوعها 
على اللوحات اإلعالنية أو اإلرشادية 
وك���ل م���ا م���ن ش��أن��ه ح��ج��ب رؤي���ة 

التعليمات اإلرشادية في الشوارع.
 وش��دد على ض���رورة ات��خ��اذ كل 
اإلجراءات القانونية حيال املخالفات 
املشمولة بالتعميم وحترير احملاضر 
ال��الزم��ة بشأنها وإزال���ة اإلعالنات 
املخالفة حسب اإلج���راءات املتبعة 

فهد الشعلةبالبلدية.

بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني بجمهورية الصني الشعبية

»احملاسبة« يستضيف حلقة نقاشية 
حول »مكافحة الفساد  اإلداري واملالي«

يستضيف دي��وان احملاسبة حلقة نقاشية مع 
مكتب التدقيق الوطني بجمهورية الصني الشعبية 
حول موضوع “مكافحة الفساد املالي واإلداري” 
وذل��ك تفعياًل التفاقية التعاون الثنائية املبرمة 
بني اجلهازين، خالل الفترة من 26-28 أغسطس 

اجلاري.
وقالت مدقق إدارة الرقابة املسبقة للشؤون 
االقتصادية طيبة الهاجري أن احللقة النقاشية 
تستهدف تعزيز التعاون املشترك بني اجلهازين 
وت��ب��ادل اخل��ب��رات فيما بينهما واالس��ت��ف��ادة من 
املواضيع املتعلقة بأمور مكافحة الفساد املالي 

واإلداري.
وأكدت الهاجري أن احللقة النقاشية ستتناول 
عدة محاور منها مفهوم ومجاالت الفساد املالي 
واإلداري، ال��ف��رق ب��ني الفساد امل��ال��ي واإلداري 

واملالحظات على اجلوانب املالية واإلدارية.
 وأض��اف��ت أن احللقة ستتطرق إل��ى املعايير 
الدولية الصادرة بشأن مكافحة الفساد، باإلضافة 
إل��ى أس��ال��ي��ب وأدوات اك��ت��ش��اف ال��ف��س��اد املالي 

واإلداري.
وأش���ارت الهاجري إل��ى أنها ستتضمن طرق 
مكافحة الفساد املالي واإلداري، وأثر الفساد املالي 
واإلداري، ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعالة 
لضبط الفساد امل��ال��ي واإلداري، باإلضافة إلى 
إعداد التقارير الرقابية حول حاالت الفساد املالي 

واإلداري.

جدير بالذكر أن دي��وان احملاسبة وقع اتفاقية 
ت��ع��اون م��ع مكتب التدقيق الوطني بجمهورية 
الصني الشعبية بهدف تنمية وتطوير التعاون 
بينهما وتعزيز العالقات املتبادلة، األم��ر الذي 
يسهم في دعم العالقة املميزة بني دول��ة الكويت 

وجمهورية الصني الشعبية.

طيبة الهاجري دراسة كشفت عن دور وسائل التواصل االجتماعي في زيادة حاالت الطالق

تراجع حاالت الزواج بني الكويتيني
5 سنوات خالل آخر 

كشفت دراسة حديثة أعدها 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واإلح��ص��اء ف��ي وزارة العدل 
ان��خ��ف��اض��اً ف���ي ع���دد ح���االت 
ال��زواج بني الكويتيني في آخر 

5 سنوات.
وب��ح��س��ب ال���دراس���ة، ج��اء 
عام 2017 بأقل عدد حيث بلغ 
8735 حالة، فبلغ إجمالي عدد 
حاالت الطالق للزوج الكويتي 
م��ن ال��زوج��ة الكويتية خالل 
الفترة 2007 - 2017 عدد 
5926 ح��ال��ة، وج���اء ال��ع��ام 
2012 ب��أع��ل��ى ع���دد حل��االت 
ال��ط��الق ب��ني الكويتيني حيث 

بلغ 690 حالة.
وبلغ إجمالي نسبة حاالت 
ال��ط��الق ل��ل��زوج الكويتي من 
الزوجة الكويتية على مدى 10 
سنوات )خ��الل الفترة 2007 
- 2017( نحو 5.9 باملائة، 
تتراوح نسبة ح��االت الطالق 
التي متت لنفس سنة ال��زواج 
خ��الل الفترة 2007 - 2017 
لألزواج والزوجات الكويتيني 

بني 4.8 باملائة لعام 2007.
وج���اء أع��اله��ا ع��ام 2012 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت 7.3 ب��امل��ائ��ة، 
وانخفضت النسبة ف��ي عام 
2017 إل���ى 5.2 ب��امل��ائ��ة أي 
بانخفاض ق��دره 5 باملائة عن 

عام 2016، حسب الدراسة.
كما أوض��ح��ت ال��دراس��ة أن 
من بني 100 أل��ف حالة زواج 
ملواطنني من زوجات كويتيات 
خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن 2007 إلى 
2017 بلغ عدد حاالت الطالق 
5926 حالة خالل عام الزواج.

وخ��ل��ص��ت ال����دراس����ة إل��ى 
مجموعة من األسباب والعوامل 
املهمة وف��ي مقدمتها قانون 
األحوال الشخصية رقم )51( 
لسنة 1984 الذي ُيعد من أهم 
أس��ب��اب ال��ط��الق ف��ي الكويت 
حيث يشجع امل��رأة على طلب 
الطالق؛ كونها ستحصل على 
نفقة وسيارة وخادمة وسائق 
وسكن، وأيضاً حريتها لدرجة 
أن بعضهن يتزوجن للحصول 

بعد ذلك على الطالق.

ورك��زت ال��دراس��ة على عدد 
م��ن األس��ب��اب األخ���رى املهمة 
وم��ن��ه��ا اخل��ي��ان��ة ال��زوج��ي��ة 
وغ��ي��اب ال��ث��ق��ة س����واء كانت 
م��ن قبل ال���زوج أو ال��زوج��ة، 
ُمشددة على أن الزواج ال بد أن 
يقوم على الوفاء واإلخ��الص 
والثقة واالحترام املتبادل بني 
الطرفني، ف��إذا حدثت اخليانة 
بني الطرفني اختل توازن البيت 
وانعدمت الثقة ودخل الشك في 
العالقة وهو األمر الذي يدفع 

للتفكير في الطالق.
ك���م���ا ش�������ددت ع���ل���ى أن 
شبكات التواصل االجتماعي 
وع��دم العدالة ب��ني ال��زوج��ات 
واألوض�������اع امل��ال��ي��ة وامل��ل��ل 
وال��روت��ني واإلدم���ان وال��زواج 
ب��اإلك��راه، وع��دم سماح األهل 
للزوج برؤية امل��رأة في فترة 
اخلطوبة تعتبر من األسباب 
امل��ق��دم��ة ألس��ب��اب ال��ط��الق في 

الكويت.
و أش����ارت ال���دراس���ة التى 

اوردها موقع مباشرإلى أهمية 
نشر الوعي املجتمعي بعواقب 
الطالق وأض���راره، وم��ا ينتج 
عنه من تشتيت لألسرة، وآثار 
سلبية على الزوجني واألسرة 
واألب���ن���اء وامل��ج��ت��م��ع، وهنا 
يأتي دور املثقفني واملصلحني 
األس��ري��ني واإلع��الم��ي��ني وذل��ك 
بتقدمي ب��رام��ج يشترك فيها 
كل من رج��ال التربية والدين 
والقضاء واالجتماع واملرشدين 

النفسيني واالجتماعيني.

قصر العدل 

»البيئة« خالفت مطاعم 
ومقاهٍ بالعارضية

خالفت الهيئة العامة للبيئة ع��ددا من املقاهي 
واملطاعم مل��زاول��ة بعضها النشاط دون وج��ود 
رخصة، وتخلص بعضها من الزيوت دون وجود 

سجالت.
وش��ن��ت جلنة متابعة ال��ب��الغ��ات والشكاوى 
والتغطية اإلعالمية حملافظتي اجلهراء والفروانية 
في الهيئة العامة للبيئة، حملة تفتيشية على 

منطقة العارضية احل��رف��ي��ة ل��رص��د املخالفات 
البيئية املتعلقة بتراخيص املقاهي واملطاعم ومدى 

التزامهم باالشتراطات البيئية.
وبينت الهيئة أنه مت رصد عدد من املخالفات 
ملقاهي ت��زاول النشاط دون وج��ود رخصة، كما 
مت رصد مخالفات تتعلق بالتخلص من الزيوت 

الناجتة عن املطاعم دون وجود سجالت.

تسجيل احدى املخالفات


