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ناقشت الوثيقة النهائية االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2024 – 2019

اللجنة الوزارية إلعداد ومتابعة برنامج عمل احلكومة
بحثت تطوير وإصالح اإلدارة احلكومية

الشيخ ناصر صباح األحمد مترئسا ً االجتماع

ع��ق��دت اللجنة ال���وزاري���ة إلع���داد
وم��ت��اب��ع��ة ب��رن��ام��ج ع��م��ل احل��ك��وم��ة
صباح أمس اجتماعاً في قصر بيان،
برئاسة النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد وعضوية وزير التربية
ووزيرالتعليم العالي الدكتور حامد
العازمي و وزير العدل ووزير الدولة

لشؤون مجلس األمة املستشار د .فهد
العفاسي و وزير املالية الدكتور نايف
احل��ج��رف وح��ض��ور أع��ض��اء املجلس
األعلى للتخطيط ناصر الروضان و
فهد الراشد و شيخة البحر .
وق���د ج���رى خ�ل�ال ه���ذا االج��ت��م��اع
مناقشة التفاصيل التنفيذية للدراسة
اخل��اص��ة بتطوير وإص�ل�اح اإلدارة

احلكومية وس��ب��ل اخ��ت��ي��ار وتكليف
املستشار العاملي واملعايير التي يتم
مبوجبها االختيار ،وكذلك البرنامج
التنفيذي وال��زم��ن��ي ل��ه��ذه ال��دراس��ة
وضمانات التنفيذ الكامل ملضامني هذه
الدراسة وحتقيق أهدافها وغاياتها.
وقد استمعت اللجنة في هذا الصدد إلى
ع��رض تفصيلي من د .عدنان شهاب

«أمانة األوقاف» :امللتقى الوقفي اجلعفري
الـ  8سيركز على إجنازات ومشاريع الوقف

الدين مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي بصفتها من يتولى متويل هذه
الدراسة .
من جانب آخر فقد ناقشت اللجنة
ال��وث��ي��ق��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة االستراتيجية
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد  2024 – 2019واخل��ط��وات
العملية الكفيلة بوضعها موضع

التنفيذ ،حيث استمعت اللجنة إلى
شرح من املستشار ري��اض الهاجري
نائب رئيس الهيئة ول��ؤي الصالح
عضو مجلس األمناء في الهيئة وعرض
ف��ي��ه احمل����اور األس��اس��ي��ة وامل��ب��ادئ
واأله�����داف واألول���وي���ات واألدوات
الكفيلة بتنفيذ ه��ذه االستراتيجية
وحتقيق أهدافها .
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الشعلة :الوزارة تسعى إلى تعزيز اجلوانب الشرعية
والفكرية واللغوية بني أفراد األمة

«األوقاف» أنتجت 3500
حلقة جديدة من حلقات
املوسوعة الفقهية اإلذاعية
أع���ل���ن وزي�����ر األوق�����اف
والشؤون اإلسالمية وزير
الدولة لشؤون البلدية فهد
الشعلة أم���س م��ن انتهاء
(األوق��اف) من إنتاج 3500
حلقة ج��دي��دة م��ن حلقات
املوسوعة الفقهية اإلذاعية
التي اعتبرها العلماء مفخرة
ال��ك��وي��ت ودرة إن��ت��اج��ه��ا
العلمي وهديتها الكبرى
للعالم اإلسالمي.
وأض�����اف ال��ش��ع��ل��ة في
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أن ذل��ك
ي��ت��واف��ق م��ع استراتيجية
وزارة األوق���اف والشؤون
اإلسالمية الرامية إلى تهيئة
فهد الشعلة
امل��ن��اخ ال��ق��ي��م��ي وال��ث��ق��اف��ي
مبا يتواكب مع التحديات
واملستجدات ويساهم بصورة أو بأخرى في تعزيز اجلوانب الشرعية
والفكرية واللغوية بني أفراد األمة.
وذكر أن املوسوعة الفقهية ستبقى مبعث فخر واعتزاز على مر
العصور حيث استطاعت الكويت بهذا اإلجن��از الضخم أن حتتل
ال��ص��دارة في املكتبة العربية وتثبت أنها كانت وم��ا زال��ت سباقة
في تعزيز املنظومة القيمية والثقافية على الصعيدين العربي
واإلسالمي.
وأوض��ح أن املوسوعة الفقهية بأجزائها ال 45تعتبر من أعظم
اإلجنازات الفقهية في العصر احلديث حيث ضمت ما ال يقل عن ثالثة
آالف مصطلح فقهي في نحو  20ألف صفحة بجهود  200باحث وعالم
قدموا عصارة فكرهم وخبراتهم على مدى أربعني عاما ليثروا املكتبة
العربية بهذا اإلصدار الذي أصبح ضرورة لكل عالم وباحث.
وأفاد الشعلة ان كونها مفخرة لكل مسلم فقد أثرت املكتبة اإلسالمية
ببحوث تتميز بصياغة جديدة ومعاجلة عميقة للموضوعات بجهد
جماعي تتالقح فيه األفكار لتوفير الوقت على املختصني وغيرهم في
دراساتهم الشرعية السيما في ميدان القضاء والتشريع.
وأكد أن هدف املوسوعة إحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات
الدولية احلقوقية املقارنة إضافة الى تسهيل العودة الى الشريعة
اإلسالمية الستنباط احللول القومية للمشكالت والقضايا املعاصرة
ومواكبة العلوم واملعارف من تطوير في الشكل واألسلوب.

داهمت احملالت واملقاهي واألسواق العشوائية والعيادات الطبية وسراديب غير مرخصة

بلدية الفروانية نظمت حملة على خيطان والفروانية
والرقعي و العارضية وجليب الشيوخ لرصد املخالفات

جانب من املؤمتر الصحفي

قالت األمانة العامة لالوقاف الكويتية أمس
أن امللتقى الوقفي اجلعفري ال 8ال��ذي سينطلق
 18مارس اجلاري سيسلط الضوء على اجنازات
ومشاريع ادارة الوقف اجلعفري باألمانة وريادتها
الوقفية على مدى ال 15عاما املاضية.
وذك���ر رئ��ي��س اللجنة التحضيرية للملتقى
باإلنابة املهندس أسامة الصايغ في مؤمتر صحفي
أن امللتقى سيستمر يومني وسيقام برعاية سامية
حتت شعار (القانون ضمان للوقف والواقف)
وبحضور وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة.
وأوض��ح الصايغ أن امللتقى سيشارك به عدد
كبير م��ن اجل��ه��ات الرسمية وااله��ل��ي��ة وعلماء
واكادمييني من دول عربية وإسالمية وأجنبية
ع��دة إل��ى ج��ان��ب م��ش��ارك��ة مختصني ف��ي مجال
الوقف والعمل اخليري واإلنساني داخل الكويت
وخارجها.

وأف���اد ب��أن االم��ان��ة ال��ع��ام��ة بصفتها اجلهة
الرسمية املسؤولة عن ملف األوق��اف في الكويت
تنظم ه��ذا امللتقى انطالقا من رؤيتها املعاصرة
لتفعيل الدور التنموي للوقف اإلسالمي وتوجيه
قدراته الفعالة نحو تنمية املجتمع والنهوض به
في جميع املجاالت.
ول��ف��ت ال��ى أن احل��ل��ق��ات النقاشية للملتقى
ستدور حول شعار امللتقى الذي تترجمه محاوره
الرئيسية وه��ي االم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف ادارة
حكومية ب��ش��راك��ة مجتمعية وال��وق��ف تاريخ
وحضارة ومناذج خيرية وتطوعية عاملية.
م��ن جانبه ق��ال عضو اللجنة االستشارية
للملتقى وعضو اللجنة العلمية حمزة االستاد
خالل املؤمتر أن امللتقى يشتمل على ثالثة محاور
هي (دور الفقه اجلعفري في تولية األوق��اف)
و(التقنني ضمان للوقف) و(ت��ط��وي��ر وتنويع
األوقاف اجلعفرية).

العتيبي يدعو «الكهرباء واملاء» اإلسراع بنقل
محطة مياه املنقف إلى جنوب الصباحية

وذكر أن وجود احملطة بهذه
دع�����ا أم��ي��ن س����ر ج��م��ع��ي��ة
املنطقة أدى أيضا ال��ى تهالك
املهندسني الكويتية املهندس
ال��ش��وارع احمليطة بها بسبب
ف��ه��د اردي���ن���ي ال��ع��ت��ي��ب��ي إل��ى
ك��ث��رة م���رور التناكر عليها،
اإلس�����راع ب��ن��ق��ل م��ح��ط��ة مياه
والتسبب في تصدعها ،لدرجة
املنقف  ،الفتا الى موافقة سابقة
جتعل م��ن الصعب م���رور أي
م��ن جلنة محافظة األح��م��دي
سيارة عليها لكثرة احلفريات
التابعة للمجلس البلدي لوزارة
املنتشرة بالقرب من املضخة
الكهرباء وامل���اء على حتديد
باإلضافة ال��ى اح���داث ازع��اج
موقع للمحطة مبنطقة جنوب
ل��ل��م��واط��ن�ين ب��س��ب��ب دخ���ول
الصباحية مبساحة  12ألف
وخ���روج التناكر م��ن املنطقة
متر .
وش����ك����اوى امل���واط���ن�ي�ن م��ن
وأك��د العتيبي أن��ه ل��م يعد
وجودها وسط املناطق املكتظة
ممكنا احتمال ماتسببه محطة
بالسكان .
مياه املنقف من تأثيرات سلبية
وأعرب العتيبي عن األمل في
على املواطنني وسكان املنطقة م .فهد ارديني العتيبي
أن تسارع وزارة الكهرباء واملاء
 ،مضيفا أن هذا املوقع خاطيء
ال��ى إن��ش��اء احمل��ط��ة باملنطقة
من كافة اجلوانب الفنية فهو
مجاور ملركز االطفاء ويسبب ازدح��ام��ات وربكة املخصصة لها  ،الفتا الى استعدادنا للتعاون مع
مرورية ملدخل ومخرج املنطقة الى الطريق السريع ال��وزارة في أية مساندة فنية من قبل املتطوعني
مما يجعل هذه احلركة على ال��دوار بني منطقتي واملتطوعات في اجلمعية الجن��از ه��ذا املشروع
الصباحية واملنقف مغلقة ومزدحمة جدا في أغلب ب��أق��رب وق��ت ممكن واحل��د م��ن استنزاف البنية
التحتية في املنقف والكف عن ازعاج املواطنني.
األوقات.

جانب من احلملة

استكماالً للحمالت التفتيشية التى
تنفذها االج��ه��زة الرقابية بفرع بلدية
محافظة الفروانية كشفت إدارة العالقات
العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق وإدارة
التدقيق واملتابعة الهندسية ،وإدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية  ،وإدارة
تراخيص خدمات البلدية  ،قسم إزال��ة
املخالفات  ،وفريق الطوارئ بفرع بلدية
محافظة الفروانية بتنفيذ حملة مكثفة
على مناطق العارضية احلرفية وجليب
الشيوخ  ،خيطان  ،الفروانية  ،الرقعي
لفرض هيبة القانون على املخالفني حيث
إشتملت احلملة الكشف على العقارات
واحملالت التجارية و مكاتب السيارات
واملقاهي و األسواق العشوائية و إزالة
التعديات على أمالك الدولة والعيادات
الطبية و رف��ع االع�لان��ات العشوائية
فضال ع��ن التأكد م��ن كافة التراخيص
املمنوحة من قبل البلدية والتى ترأسها
م��دي��ر ف��رع بلدية محافظة الفروانية
املهندس أحمد الهزمي ومشاركة مدير
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بالوكالة سعود احلربي و مراقب عام
البناء بإدارة التدقيق ومتابعة الهندسية
م .مشعل ن��اب��ي  ،م��راق��ب تراخيص
االع�لان��ات ب����إدارة ت��راخ��ي��ص خدمات
البلدية م .سليمان املرشود  ،رئيس قسم
إزال��ة املخالفات م .فهد رميح املويزري
 ،رئيس قسم التفتيش ب��إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية عبد الرحمن
الرشيدي  ،ورئيس فريق الطوارئ أحمد
الشريكة ورئيس قسم متابعة إشغاالت
الطرق محمد سليم الديحاني .
وأك����د م��دي��ر ف���رع ب��ل��دي��ة محافظة
الفروانية املهندس أحمد ال��ه��زمي بأن
احلملة ج��اءت استكماالً للحمالت التى
نفذتها األج��ه��زة الرقابية لرصد كافة
املخالفات وأت��خ��اذ االج����راءات حيالها
على الفور وفقاَ لالطر القانونية فضال
ع��ن إزال���ة كافة املخالفات والتعديات
س��واء مخالفات بناء أو تعديات على
أم�لاك ال��دول��ة فضال ع��ن رف��ع مستوي
النظافة باحملافظة والقضاء على املظاهر
السليبية ال��ت��ى ب��ات��ت ت���ؤرق اجلميع

حترير مخالفة

غ������ل������ق  8م��������ح����ل���ات إداري������������������������ ًا مب�����ن�����ط�����ق�����ة خ����ي����ط����ان
مل�������خ�������ال�������ف�������ت�������ه�������ا ل�������������وائ�������������ح وأن����������ظ����������م����������ة ال�������ب�������ل�������دي�������ة
حت�������ري�������ر  114م�����خ�����ال�����ف�����ة ن������ظ������اف������ة و إع���ل���ان�������ات
واس��������������ت��������������غ�������ل������ال م����������س����������اح����������ة وب���������������اع���������������ة ج�������ائ�������ل���ي���ن
ت��������������وج��������������ي��������������ة  9إن�������������������������������������������������������ذارات ل��������������ع��������������ق��������������ارات
وم������������ق������������اه������������ى ورف�������������������������ع  20خ���������ي���������م���������ة مل�������ق�������اه�������ي
إص����������������������������������دار  200ت������������رخ������������ي������������ص ل�������ل�������م�������ح���ل���ات
ب��������ع��������د م������خ������ال������ف������ت������ه������ا م������������ن اجل������������ه������������ات ال�������رق�������اب�������ي�������ة
إلى جانب غلق احملالت املخالفة إداري ً��ا
باإلضافة إلى التعامل مع سكن العزاب.
وأض��اف الهزمي ب��أن إدارة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق ممثلة في قسم
متابعة مخالفات إش��غ��االت ال��ط��رق و
قسم متابعة مخالفات الباعة اجلائلني
وم��رك��ز نظافة اجلليب قامت بتحرير
 75مخالفة تضمنت  25مخالفة نظافة
عامة 40 ،مخالفة استغالل مساحة ،

حملة على إحدى املقاهي

 10مخالفات باعة جائلني إلى جانب رفع
حمولة 32م 3من اخلضروات والفواكه
وامل��واد التموينية فضال عن وض��ع 90
ملصقا ً على سيارات معروضة للبيع إلى
جانب رف��ع  20خيمة ملقاهي مبنطقتي
العارضية احلرفية والرقعي بعد إنتهاء
مدة القانونية للملصقات .
وذك��ر ب��أن إدارة التدقيق واملتابعة
الهندسية قامت بتوجيه أنذار بناء ألحد

املجمعات التجارية مبنطقة خيطان
لعمل قواطع داخلية وكبائن وتسكير
املنور مخالفاً املخطط املعتمد من قبل
البلدية ومبجرد إنتهاء مدة االنذار سيتم
حترير مخالفة .
وتابع ب��أن إدارة التدقيق ومتابعة
خ��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة ق��ام��ت بتحرير 10
مخالفات إع�ل�ان للمحالت التجارية
والعيادات الطبية واملقاهي تضمنت فتح
وإدارة محل قبل احلصول على موافقة
البلدية وعدم جتديد ترخيص االعالن.
وأش����ار إل���ى أن إدارة التراخيص
ومتابعة اخلدمات البلدية قامت بإصدار
 200ترخيصاً حمل�لات جت��اري��ة بعد
حترير مخالفات لهم من قبل اجلهات
الرقابية باحملافظة.
ولفت إلى أن قسم إزالة املخالفات قام
بغلق  8محالت إداريا مبنطقتي خيطان
والفروانية إلى جانب حترير  15مخالفة
إع�ل�ان حمل���االت جت��اري��ة وص��ال��ون��ات
رجالية ومقاهي فضال ع��ن حت��ري��ر 5
مخالفات فتح وإدارة سراديب بالعقارات
االستثمارية وأستخدامها كمخازن قبل
احلصول على ترخيص من قبل البلدية
باالضافة إل��ى رف��ع  5طلبات غلق في
حالة عدم إزال��ة املخالفة والكشف على
محل مبنطقة خيطان للتاكد من تطبيقه
ل��وائ��ح وأنظمة البلدية عقب حترير
مخالفات له .
واس��ت��ط��رد ال��ه��زمي ق��ائ�لاً ب��أن فريق
الطوارئ قام بتوجيه  8إنذارات هندسية
إلى جانب حترير  9مخالفات إعالنات
ورفع  40إعالنا ً عشوائيا ً .
ودعا الهزمي أصحاب احملالت االلتزام
بلوائح وأنظمة البلدية جتنباً للمخالفة
وال��غ��رام��ة  ،م��ش��ددا ً على أن االج��ه��زة
الرقابية بفرع بلدية احملافظة ستقوم
بتطبيق القوانني على املخالفني بكل حزم
ودون تهاون ومبسطرة واحدة.
ودعت إدارة العالقات العامة اجلميع
في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية
االتصال على اخلط الساخن  139الذي
يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر
حسابات البلدية @ kuwmunمبواقع
التواصل االجتماعي .

