
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح، وبحضور 
وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح، مع سفير اململكة املتحدة 
لدى دولة الكويت مايكل دافنبورت 
سبل تعزيز العالقات الكويتية 

البريطانية املتميزة بني البلدين 
الصديقني في كل امل��ج��االت وعلى 

مختلف الصعد.
وق��ال بيان صحفي ص��ادر من 
مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء أم��س: إن الوزير الصالح 
اس��ت��ع��رض خ���الل اس��ت��ق��ب��ال��ه في 

مكتبه بقصر السيف مع السفير 
البريطاني مبناسبة ق��رب انتهاء 
فترة عمله سفيرا لبالده لدى دولة 
الكويت عددا من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك واملتعلقة بتعزير 
التعاون ودعم روابط الصداقة بني 

البلدين.
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رئيس الوزراء يدشن آلية إدارة عمليات 
احلوادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء

دشن سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال���وزراء أم��س، آلية إدارة عمليات 
احل���وادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء 
العام. وراف��ق سموه نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.
واستمع سموه إلى شرح من رئيس قوة 
اإلطفاء العام الفريق خالد راك��ان املكراد 

عن اآللية امل��زودة بكافة أجهزة االتصاالت 
والكاميرات احلرارية، التي حتتوي أيضاً 
على شاشات ع��رض ذكية وط��ائ��رة بدون 
طيار )درون( تساعد في الكشف امليداني 
عن احل��رائ��ق وجميع عمليات اإلن��ق��اذ كما 
ت��ض��م اآلل��ي��ة غ��رف��ة اج��ت��م��اع��ات ميدانية 
لكبار مسؤولي ال��دول��ة في ح��ال األزم��ات 

والطوارئ.

سموه ترأس اجتماعًا بشأن قانون »حق االطالع على املعلومات«

اخلالد: قانون حق االطالع على املعلومات يرسخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

ت���رأس سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء ف��ي قصر بيان 
أمس، اجتماعا عبر تقنية االتصال املرئي 
املباشر بشأن قانون )حق االط��الع على 
امل��ع��ل��وم��ات( وق��واع��د تنفيذه بحضور 

الوزراء وقياديني من 75 جهة حكومية.
وأل��ق��ى سمو رئيس مجلس ال���وزراء 
كلمة قال فيها: يطيب لي في البداية أن 
انتهز ه��ذه الفرصة وأرف��ع إل��ى صاحب 
السمو األمير و سمو ولي عهده وللشعب 
الكويتي ال��ك��رمي أس��م��ى آي���ات التهاني 
والتبريكات مبناسبة األعياد الوطنية 
املجيدة، سائال املولى القدير أن يحفظ 
كويتنا الغالية من كل س��وء وأن يدمي 

علينا نعمة األمن واالستقرار.
وال يسعنى وبعد م��رور سنة منذ أن 
مت اكتشاف اول حالة الصابة بفيروس 
ك��ورون��ا في الكويت بتاريخ 24 / 2 / 
2020 أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان 
م��ن أخ��وات��ي وإخ���وان���ي ف��ي الصفوف 
األمامية وفي مقدمتهم الطواقم الطبية 
من أطباء وممرضني وفنيني ومن رجال 
الشرطة واجليش واحلرس الوطني وقوة 
اإلطفاء العام وكافة اجلهات احلكومية 
واملتطوعني على ما قاموا ويقومون به 
من جهود جبارة خالل سنة كاملة وعلى 

مدار الساعة.
ونسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا 
هذه الغمة وأن يحفظ البالد والعباد إنه 

سميع الدعاء.
نلتقي اليوم وفي هذا التوقيت حتديدا 
لتبيان آليات وأدوات تنفيذ قانون حق 
اإلط���الع على املعلومات رغ��م استقالة 

احلكومة وتكليفها بالعاجل من األمور إال 
أن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في 
ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة 
الفساد يفرض علينا كمواطنني قبل أن 
نكون مسؤولني أن ال مناطل أو نسوف 
جتاه أي خطوة إيجابية ملسيرة جهودنا 
جت��اه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد 
السيما أن م��وع��د ن��ف��اذ ال��ق��ان��ون يحتم 
علينا التواصل مع املسؤولني على تنفيذ 
بنوده من القياديني واملعنيني والتأكد 
من استعداد كافة اجلهات احلكومية قبل 
موعد سريان القانون في تاريخ 3 / 7 / 
2021. لقد تضمنت إستراتيجية الكويت 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 
/ 2024 التي أطلقها املغفور له الشيخ 
صباح األحمد أمير دولة الكويت الراحل 
“طيب الله ثراه”، في احمل��ور املتعلق 
بالقطاع العام هدفا إستراتيجيا يتمثل في 
تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة اخلدمات 
العامة، حيث أدرج ذل��ك كأولوية بأن 
اتخذت دولة الكويت من هذه التدابير ما 
يعزز ضمان حق االطالع واحلصول على 
املعلومات والشفافية في إدارة مرافق 

الدولة.
وفي ذات السياق صادقت دولة الكويت 
على العديد م��ن االت��ف��اق��ي��ات ف��ي مجال 
مكافحة الفساد وقد تضمنت اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد في املادة العاشرة 
منها على اتخاذ ال��دول األط��راف ما يلزم 
من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها 
العمومية ونصت ص��راح��ة على ثالثة 
تدابير منها “اعتماد إج��راءات أو لوائح 
متكن ع��ام��ة ال��ن��اس م��ن احل��ص��ول على 

معلومات عن كيفية إدارات��ه��ا العمومية 
وعمليات إتخاذ القرارات فيها”.

وق��د واف��ق مجلس األم��ة امل��وق��ر على 
املشروع احلكومي لقانون حق االطالع 
على املعلومات في شهر أغسطس املاضي 
ومت نشره في اجلريدة الرسمية مما يعد 
مقياسا حقيقيا جلدية دولة الكويت نحو 
التزاماتها الدولية التي صادقت عليها 
ومنها العهد ال��دول��ي للحقوق املدنية 
والسياسية والذي صادقت عليه الكويت 
واملتضمن ف��ي اح���دى ب��ن��وده على أن” 
احل��ري��ة ف��ي ال��ت��م��اس مختلف ض��روب 
املعلومات وتلقيها ونلقها س��واء بشكل 

مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى”.
كما يعتبر ص���دور ال��ق��ان��ون خطوة 
متقدمة إلنفاذ ما التزمت به الكويت وفقا 
للمتطلبات الدولية اخلاصة مبكافحة 
الفساد والتي سبق أن أص��درت الكويت 
بناء عليها القانون رقم )2( لسنة 2016 
بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)ن��زاه��ة( وه���ذه ال��ق��وان��ني وغيرها هي 
خ��ط��وة نحو إع���الء مفاهيم الشفافية 
واملشاركة املجتمعية وتعكس رغبة جادة 
للحكومة لتحسني موقع الكويت الدولي 
ف��ي م��ؤش��رات م��درك��ات الفساد وه��و ما 
حتقق إيجابيا في التقرير الدولي األخير 

الصادر مؤخرا.
وقد أص��در أخي وزي��ر العدل الالئحة 
التنفيذية للقانون الشهر املاضي تنفيذا 
لنص القانون وخالل املدة الزمنية احملددة 
به وبهذا القانون تنضم الكويت إلى ال� 
)120( دول��ة التي أص��درت تشريعات 
مماثلة وتصبح الدولة السابعة عربيا 

بهذا ال��ص��دد وم��ن املتوقع وامل��أم��ول أن 
يساهم ه��ذا القانون ف��ي حتسني موقع 
الكويت في املؤشرات الدولية اخلاصة 
ب��ت��ع��زي��ز ال��ن��زاه��ة وم��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد 
كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من 
املؤشرات الدولية واإلقليمية ذات الصلة 
وكذلك يساهم في حتسني بيئة األعمال 
وامل��ن��اف��س��ة واحل��وك��م��ة مم��ا سينعكس 
ب���اإلي���ج���اب ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف األص���ع���دة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والثقافية ويساهم بتعزيز الشفافية 
وال��ت��م��ك��ني م��ن امل��س��اءل��ة وتعتبر ه��ذه 
اخلطوة التشريعية ضمن جهود الدولة 
لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة 

ومكافحة الفساد.
وينظم القانون والئحته التنفيذية 
خ��ط��وات وإج����راءات حت��ت��وي على مدد 
محددة تلتزم كافة اجلهات احلكومية 
وال��ش��رك��ات ال��ت��ي تساهم فيها ال��دول��ة 
بنسبة تزيد عن 50 باملئة من رأسمالها 
بتقدمي معلوماتها املبينة بالقانون كما 
يترتب على االخ���الل بتنفيذ بنود هذا 
القانون عقوبات تصل إلى احلبس أحيانا 
مل��ن يخالف ب��ن��وده م��ن امل��س��ؤول��ني في 

احلكومة.
وال يسعنى في اخلتام إال أن أدعوكم 
جميعا وأدع����و ك��اف��ة امل��س��ؤول��ني في 
اجلهات احلكومية واملخاطبني بأحكام 
هذا القانون إلى االلتزام مبا جاء به من 
ضوابط املوازنة بني حق اإلط��الع وحق 
حماية اخلصوصية لألفراد وخصوصية 
املعلومات العامة ذات العالقة مبصالح 

الدولة العليا واجبة احلماية.

سمو الشيخ صباح اخلالد متحدثاً

سمو رئيس مجلس الوزراء يدشن آلية إدارة عمليات احلوادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء

وزيرا »مجلس الوزراء« و»الصحة« 
بحثا مع السفير البريطاني

تعزيز العالقات الثنائية

جانب من املباحثات 

»الصحة«: الدفعة السادسة
من لقاح »فايزر- بيونتيك« 

تصل األحد املقبل
أعلن الوكيل املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية في وزارة 
الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، أن الدفعة السادسة من لقاح 
)فايزر- بيونتيك( املضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البالد عصر 

يوم األحد املقبل.
وقال الدكتور البدر ل� )كونا( أمس:  إن التعاقد بني وزارة الصحة 

وشركة )فايزر( العاملية مباشر دون وجود وكيل محلي.
وأك��د ح��رص دول��ة الكويت على مواجهة جائحة ك��ورون��ا وأن 
التطعيم مع االل��ت��زام باالشتراطات الصحية هو السبيل الوحيد 

لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.
وكان الدكتور البدر أفاد في وقت سابق بوصول الشحنة اخلامسة 
للقاح ي��وم اخلميس املاضي وسبقتها الدفعة الرابعة ي��وم األحد 
املاضي وأنه يتم استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح فايزر إلى 

البالد أسبوعيا.
يذكر أن املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله 
السند أعلن في وقت سابق اعتماد 15 مركزا صحيا في محافظات 
البالد لتقدمي اللقاح مبعدل ثالثة مراكز في كل منطقة صحية في إطار 
خطة العمل الوطنية لتوسعة شريحة متلقي اللقاح فضال عن مراكز 
رعاية املعاقني واملسنني وبعض قطاعات وهيئات ووزارات الدولة 

كالقطاعات األمنية ومنتسبي القطاع النفطي.

 »التربية«: حتديد الهيئتني 
التعليمية واإلدارية باملدارس ضمن 

أولوية التطعيم ضد »كورونا«
أعلنت وزارة التربية الكويتية أن اللجنة املسؤولة عن حملة 
تطعيم )كوفيد 19( في وزارة الصحة وضعت آلية لتحديد أولوية 
الفئات املستهدفة للتطعيم وأدرجت جميع أعضاء الهيئة التعليمية 
واإلداري��ة في امل��دارس التابعة ل� )التربية( ضمن فئات العاملني 

باخلدمات األساسية ولهم أولوية للتطعيم.
وقالت )التربية( في بيان صحفي أم��س: إن اللجنة املذكورة 
وضعت آلية حتديد الفئات وفق معايير علمية ووقائية محددة 
بناء على الدراسات العلمية احلديثة وآخر املستجدات العلمية 
والوبائيةاخلاصة مبرض )كوفيد 19( وطرق انتشاره أكثر األفراد 

تعرضا للمرض ومضاعفاته.
وأوض��ح��ت أن��ه مت حت��دي��د م��وق��ع وزارة الصحة املخصص 
للتسجيل واحلصول على موعد للتطعيم إذ متت إضافة تعديل 
لنظام التسجيل يسمح بتحديد أعضاء الهيئتني التعليمية واإلدارية 
في املدارس لضمان حصولهم على أولوية في حجز موعد للتطعيم.

وبينت الوزارة أن هناك حتديد اختيار )وزارة التربية والتعليم 
العالي( في اخلانة املخصصة الختيار املهنة وفي حال كان الفرد 
قد قام بالتسجيل سابقا فإنه ميكن الدخول على املوقع وتعديل 
حتديث البيانات اخلاصة به وحتديد االختيار املذكور أعاله في 

خانة املهنة.
وذك��رت أن اللجنة بدورها أوص��ت أعضاء الهيئة التعليمية 
واإلدارية في املدارس بالتسجيل للحصول على موعد للتطعيم إذ 
سيتم إرسال املوعد اخلاص لهم تبع اآللية األولوية احملددة سابقا 

لكل فئة من الفئات املستهدفة من اجلهات املعنية بوزارة الصحة. 
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سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع

اح��ت��ف��ل��ت س��ف��ارة ال��ك��وي��ت ل���دى هنغاريا 
والقنصلية الكويتية في دب��ي بالعيد الوطني 

ال60 لالستقالل والذكرى ال30 للتحرير.
ففي هنغاريا اقتصرت املشاركة في احلفل على 
الدبلوماسيني الكويتيني والعاملني في سفارة 
دول��ة الكويت ف��ي العاصمة بودابست بسبب 

ظروف جائحة كوفيد 19.
ورفع سفير دولة الكويت لدى هنغاريا سعد 
العسعوسي في بيان تلقته )كونا( أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 

األحمد وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي 
الكرمي بهذه املناسبة.

وفي دبي أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت 
ف��ي إم���ارة دب��ي واالم����ارات الشمالية احتفالية 
وطنية افتراضية مبناسبة عيد االستقالل ال60 

وعيد التحرير ال30 للكويت.
وشارك في احلفل االفتراضي كل من القنصل 
العام ذياب فرحان الرشيدي ومدير مكتب وزارة 
اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتية في دبي 

الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم.
وق��ال القنصل الرشيدي في كلمته: إن شهر 

فبراير من كل عام يشهد تفاعال إيجابيا ومشاركة 
واس��ع��ة ملختلف اجل��ه��ات الرسمية واألهلية 
اإلم��ارات��ي��ة ال��ت��ي ت��ود امل��ش��ارك��ة ف��ي احتفاالت 
القنصلية بأعياد الكويت الوطنية والتي تعبر 
عن مدى ود العالقات الثنائية بني البلدين قيادة 

وشعبا.
وأض�����اف أن ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة جلائحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( فرضت 
على احتفالية ه��ذه السنة التباعد االجتماعي 
واالش��ت��راط��ات الصحية ال��ه��ادف��ة إل��ى سالمة 

املجتمع.

ورفع القنصل ذياب فرحان الرشيدي أسمى 
آي��ات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البالد 
وسمو ولي عهده األمني والشعب الكويتي بهذه 

املناسبة الوطنية.
 من ناحيته أعرب مدير مكتب وزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي اإلم��ارات��ي��ة ف��ي دب��ي الشيخ 
مكتوم بن بطي آل مكتوم عن سعادته في املشاركة 
باحتفاالت الكويت بعيدها الوطني ال60 وعيد 
التحرير ال 30، مؤكدا رسوخ العالقات األخوية 
الثنائية بني البلدين الشقيقني.وتقدم الشيخ 
مكتوم بالتهنئة للكويت قيادة وشعبا متمنيا لها 

سفارة الكويت في هنغاريا.. والقنصلية الكويتية 
في دبي حتتفالن باألعياد الوطنية

أعضاء سفارة الكويت في بودابست خالل االحتفال بالعيد الوطني سفير الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي خالل االحتفال بالعيد الوطني


