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مثل رئيس الوزراء خالل افتتاح مؤمتر كلية احلقوق السنوي

اخلراز :الفساد ظاهرة دولية تشكل أكبر عائق أمام التنمية
ا ل �ك��و ي��ت ك��ا ن��ت س �ب��ا ق��ة ل�ل�ا ن �ض �م��ام إ ل ��ى ا ت �ف��ا ق �ي��ة م �ك��ا ف �ح��ة ا ل �ف �س��اد

تكرمي وزير الشؤون سعد اخلراز

جانب من تكرمي د .حسني األنصاري

جانب من احلضور

أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل
الكويتي سعد اخل���راز أن ال��ف��س��اد بات
ظاهرة تواجه املجتمعات الدولية كافة

وقضية ذات أولوية عاملية ووطنية يشكل
أكبر عائق من معوقات التنمية في العالم
األم��ر ال��ذي يتطلب تضافر كافة اجلهود

والتعاون ملكافحة هذه اآلفة.
وق���ال ال��وزي��ر اخل����راز ف��ي كلمة له
ممثال لسمو رئيس ال��وزراء سمو الشيخ

جابر امل��ب��ارك خ�لال افتتاح مؤمتر كلية
احل��ق��وق ال��س��ن��وي أم��س األرب��ع��اء حتت
عنوان (مكافحة الفساد حتديات وحلول
واستراتيجية) إن أهمية هذا املؤمتر تكمن
بأنه يسلط الضوء على مفهوم الفساد من
منظور القوانني الوطنية والدولية.
وأضاف أن املومتر يسلط الضوء كذلك
على م��دى أض��رار الفساد على املشاريع
الوطنية االستثمارية واإلمنائية فضال عن
تسليط الضوء على التشريعات الوطنية
للحد منه وبيان دور اجلهات الرقابية في
مكافحته.
م��ن جانبه ق��ال عميد كلية احلقوق
الدكتور فايز الظفيري ف��ي كلمة ل��ه إن
الكويت ومنذ استقاللها أص��درت قانون
اجل��زاء الكويتي رق��م ( )16لعام 1960
وق��وان�ين جزائية مكلمة له ك��ان من أهم
غاياته مكافحة اجلرمية والفساد بكافة
ص���وره وت��ب�ين للمشرع الكويتي ومن
خالل التجربة الزمنية التي طبقت بها تلك
القوانني انها التسد احلاجة في مكافحة
الفساد.
وأض��اف الدكتور الظفيري أن الكويت
كانت سباقة لالنضمام إلى اتفاقية مكافحة
الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف
ديسمبر عام  2005وأولتها شديد االهتمام
باصدار القانون رق��م ( )47لعام 2006
كما قامت بإنشاء هيئة مكافحة الفساد من
خالل القانون رقم ( )2لعام  2016التي
أصبحت تعمل بجانب جهات عدة مختصة
بالدعوى اجلزائية العمومية ومكافحة
صنوف الفساد وهي جهاز النيابة العامة
وادارة التحقيقات بوزارة الداخلية.
وأوضح أن الكويت قامت أيضا بتطوير
مجموعة من التشريعات القانونية التي
تتضمن أه��م القوانني املتعلقة بالفساد
كقانون غسل االم���وال ومتويل االره��اب
وتعارض املصالح رقم ( )13لعام 2018
باالضافة الى اج��راء تدخالت تشريعية
عظة لقانون حماية االم��وال العامة رقم
( )1ل��ع��ام  1993للعمل على تطويره
وجعله اكثر فاعلية ف��ي ص��ون االم��وال
العامة وتكريس حمايتها.
وأك���د ف��ي ه��ذا ال��ص��دد اس��ت��م��رار كلية
احل��ق��وق ف��ي نشر العلم احل��دي��ث ال��ذي
يساهم في مكافحة الفساد بشكل فعال
كما عقدت العديد من االتفاقيات العلمية
للعديد من اجلامعات واملؤسسات وانهت
جلانها اعتماد مقررات متعلقة بعلم جرائم
الفساد وسبل مكافحتها وستدخل في
موادها العام املقبل.
من جهتها أكدت عضو هيئة التدريس
في قسم القانون اخلاص في كلية احلقوق
الدكتورة بشاير املاجد في كلمة لها ان
الفساد عالي الكلفة حيث بلغت حسب
إحصائية املنتدى االقتصادي العاملي 2ر6
ترليون دوالر أمريكي سنويا اي مايعادل
 5ف��ي املئة م��ن مجموع ال��دخ��ل الوطني
االجمالي لدول العالم أجمع.
وأوضحت أن للفساد خسائر اجتماعية
أيضا ً وتتمثل في انحدار مستوى اخلدمات
وامل��راف��ق العامة من بنية حتتية وغالء
املستوى املعيشي مايهو ثقة املواطن في
م��راف��ق بلده وي��ؤث��ر سلبا على املجتمع
داع��ي��ة ال��ى اهمية اللجوء ال��ى التجديد
ف��ي تطوير استراتيجيات منع الفساد
ومحاربته لتحقيق رؤى سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وول��ي عهده األمني
لبناء كويت جديدة .2035

رابطة هواة املشي بالكويت تهدي العوضي و هويدا عصام باكورة إصدارتها

إهداء د .عبد الرحمن العوضي نسخة من اإلصدار

أه���دت راب��ط��ة ه���واة امل��ش��ي بالكويت
مؤسسها الدكتور عبد الرحمن العوضي
وزي��ر الصحة و التخطيط األسبق خالل
امل��ؤمت��ر الصحفي املنعقد مب��ق��ر املنظمة
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية باكورة
إصدارتها ،وذلك مبناسبة انتهاء الرابطة
من إعداد كتابها الذي يحوي تاريخ فعاليات
رياضة املشي بالكويت على مدار ربع قرن
من الزمان.

ونسخة إلى قنصل مصر العام في الكويت السفيرة هويدا عصام

وأكد املهندس محمود صبري إنه يتشرف
بأن يهدي الدكتور عبد الرحمن أول نسخة
عن هذا العمل تقديرا إلسهاماته العديدة في
تطوير و نشر رياضة املشي بالكويت .
و خالل املؤمتر تولى الدكتور العوضي
اإلجابة على أسئلة احلضور عن أنشطة
ال��راب��ط��ة و دوره���ا الكبير ف��ي نشر ثقافة
ري��اض��ة امل��ش��ي ب��دول��ة ال��ك��وي��ت .وأك���د م.
صبري بأن الكتاب يغطي فعاليات رياضة

املشي التي أقيمت بدولة الكويت على مدار
اكثر من  25عام من خالل عدد  126فعالية
رياضية و يلقي الضوء على اجلهات املنظمة
لتلك الفعاليات و يبني أسماء من فاز بها من
أبطال املشي.
كما قامت الرابطة على هامش افتتاح
دورة ملتقي املصريني ال��ك��روي��ة بإهداء
قنصل مصر العام السفيرة هويدا عصام
نسخة من الكتاب تقديرا و عرفانا عن دورها

الكبير مع الرابطة في ماراثون صحتي في
خطوتي مم��ا ك��ان ل��ه أكبر األث��ر ف��ي جناح
الفعالية.
و قد ق��ام معد الكتاب مهندس محمود
صبري بتسليمها النسخة و قدم لها ميدالية
تذكارية لدورها الكبير الذي تقوم به بني
الكيانات املصرية بالكويت و حرصها
الدائم على حضور العديد من فعاليات هذة
الكيانات.

نائب املدير العام لـ «كونا»
يزور مكتب الوكالة في باريس
قام نائب املدير العام لقطاع الشؤون االدارية
واملالية واالتصاالت في وكالة األنباء الكويتية
(كونا) عبداحلميد ملك أمس بزيارة تفقدية ملكتب
الوكالة في العاصمة الفرنسية باريس.
واط��ل��ع م��ل��ك ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل ف��ي املكتب
واالحتياجات الالزمة لتسهيل عملية التعامل مع
االخبار بكفاءة وسرعة .وأكد اهمية تنوع األخبار

لتشمل جميع املجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الى جانب االلتزام باملعايير املهنية
املتمثلة باملصداقية واحليادية والشفافية.واشار
الى اهمية ال��دور الذي يؤديه مكتب باريس في
تغطية االح��داث املتسارعة واملهمة في فرنسا
وتعزيزها بالتقارير والصور مبا يسهم في رفع
مستوى الوكالة.

محليات

عبد احلميد ملك خالل زيارته مكتب كونا في باريس

العتيبي :أولوية التوظيف لغير
محددي اجلنسية بعد الكويتيني

فهد العتيبي

اك��د مرشح ال��دائ��رة الثالثة لالنتخابات
التكميلية ملجلس األم��ة  ،2019فهد محمد
العتيبي أن رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية قد أخفق
في عمله ،مطالبا اجلهات املختصة وعلى رأسها
وزارة الداخلية بإقالته فورا من عمله ،داعيا
لوقف فوري للقرارات اجلائرة السابقة بحق
أخواننا البدون الذين شاركونا وقاسمونا
على مدى العقود السابقة وكانوا خير معني
للكويت في أفراحها وأحزانها ،مستشهدا بعدد

من ضحى الج��ل الكويت واستشهد و بذلوا
أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الوطن الغالي
ووقفوا كتف بكتف بجانبنا في وجه العدوان
العراقي الغاشم.
وشدد على إعطائهم األولوية في التوظيف
بعد الكويتيني  ،مضيفا أن الكويت مقبلة على
مواجهة دولية كبرى مع املجتمع الدولي بسبب
ممارسات رئيس اجلهاز اجلائرة بحق أخواننا
ال��ب��دون ،مضيفا أن احلكومة غير ج��ادة في
وضع حلول جدية ملعاناتهم صحيا وتعليميا
وخدميا ،مشبها قضية ال��ب��دون بكرة الثلج
املتضخمة والتي وصلت لذروتها ،مطالبا بحل
جذري
وأض��اف العتيبي طالبا من رئيس اجلهاز
إذا كان حقا ميلك جنسيات ألخواننا البدون
بإظهارها وإال فال داعي ملزيد من املعاناة تضاف
إل��ى مشاكلهم احلالية ،منوها إل��ى ض��رورة
تنظيم حمالت تبرعات لتأمني مستلزماتهم
الصحية والتعليمية ودعم أوضاعهم املادية
للتقليل من معاناتهم ،مؤكدا أن حقوقهم مكفولة
وال داعي لقانون يكفل لهم هذه احلقوق ،مشددا
على ضرورة تسهيل إجراءات سفرهم لغرض
العمرة واحل��ج وال��ع�لاج ،ومطالبا بوجوب
نقل اجلهاز املركزي وإرجاعه لوزارة الداخلية
وإيقاف جميع املهام املوكلة لرئيس اجلهاز
احلالي ،الذي فشل في هذا امللف فشال ذريعا،
مركزا على ضرورة تلميع صورة الكويت وعدم
الزج بهذه القضية في احملافل الدولية فخير
الكويت عم على سائر الدول وأمير الكويت هو
أمير اإلنسانية حفظه الله ورعاه.

الصدي :تنويع مصادر الدخل
من أهم أسباب تقدم الدول
ش��دد مرشح ال��دائ��رة الثالثة لالنتخابات
التكميلية  ،2019احملامي خالد الصدي على
ض����رورة ت��ن��وي��ع م��ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خ�لال
االستثمار في الطاقات الشبابية ،واستغالل
اجلزر املوجودة في الكويت لتكون مصدر جذب
للسياحة اخلليجية ،وتنشيط القطاع املالي من
خالل حتويل الكويت لسوق ل�لأوراق املالية،
تلبية لطلب صاحب السمو أمير البالد حفظه
الله ورعاه.
وأك��د على ض��رورة تشجيع امل��رأة لتخوض
احلياة السياسية واالقتصادية ،ف��امل��رأة هي
نصف املجتمع وبتعطيل دوره���ا ف��ي تنمية
االقتصاد نكون قد وضعنا العصي في الدواليب
ووقفنا عجلة التنمية االق��ت��ص��ادي��ة ،مطالبا
بزيادة متثيل املرأة في مجلس األمة ،وبإعطائها
القروض والتسهيالت لتنفيذ مشاريعها فهي ال
تقل أهمية البتة عن الرجل في تطوير االقتصاد
وفتح مشاريع صغيرة أو متوسطة على حد
تعبيره.
وختم ال��ص��دي داع��ي��ا أهله وأب��ن��اء دائرته
إلعطاء صوتهم ملن هو كفء بغض النظر عن
النظرة القبلية أو الطائفية ،داعيا للكويت بدوام
األم��ن واألم��ان ،وداعيا لربان السفينة الشيخ

خالد الصدي

صباح األحمد اجلابر الصباح دوام الصحة
والعافية ليقود هذه السفينة لبر األمان على حد
وصفه.

تأهل  18مدرسة ثانوية للبنات للدور قبل النهائي
مبسابقة ميكانيكا السيارات في النادي العلمي
أعلن النادي العلمي الكويتي تأهل  18مدرسة
ثانوية للبنات للدور قبل النهائي من مسابقة
ميكانيكا ال��س��ي��ارات واألنظمة امل��روري��ة ال 27
للمدارس الثانوية للبنات التي ينظمها النادي
بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية وبدعم من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وق���ال األم�ي�ن ال��ع��ام للنادي ورئ��ي��س اللجنة
املنظمة للمسابقة علي اجلمعة في تصريح صحفي
عقب انتهاء تصفيات الدور قبل النهائي للمسابقة
إن هذه التصفيات أقيمت بخيمة معارض النادي
واستهدفت مختلف امل��دارس الثانوية للبنات في
محافظات الكويت الست.
وأضاف اجلمعة أن هذه املسابقة علمية ومتميزة
ورائ��دة لطلبة وطالبات املرحلة الثانوية حيث

يتمكنون من تطوير مهاراتهم في التعامل مع
األعطال الطارئة التي قد حتدث في املركبة أثناء
القيادة وات��ب��اع اج���راءات األم��ن والسالمة على
الطرقات .وبني أن املسابقة تعمل على نشر الوعي
والثقافة املرورية بني املشاركني وجعلها أسلوب
حياة مشيرا إلى أن منافسات ال��دور قبل النهائي
للمسابقة مستمرة وستشهد تصفيات ال��دور
النهائي للمدارس الثانوية بنني لتحديد املدارس
املتأهلة الدور النهائي للمسابقة.
وأف��اد بأن النادي العلمي يحرص على رعاية
األنشطة العلمية ونشر الوعي العلمي لدى الشباب
لبناء مستقبل أفضل موضحا أن املسابقة تسهم
في تطوير جيل املستقبل وحثهم على املثابرة
والتطوير.

إشادة عربية بجهود الهالل األحمر الكويتي
في إنقاذ أرواح املنكوبني حول العالم
أش��اد األم�ين ال��ع��ام للمنظمة العربية للهالل
االحمر والصليب األحمر (آرك��و) الدكتور صالح
السحيباني أمس بجهود الهالل األحمر الكويتي في
انقاذ أرواح الفقراء واملنكوبني حول العالم.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح ل��ـ (ك��ون��ا) على هامش
مشاركته في مؤمتر ومعرض دبي الدولي لإلغاثة
والتطوير في دورت��ه السادسة عشرة (ديهاد)
وامل��ق��ام ف��ي دب��ي ويستمر حتى ال��ي��وم اخلميس
مبشاركة عدد كبير من اجلمعيات اإلنسانية حول
العالم.
ون��وه السحيباني بالدعم واالهتمام الكبير
من القيادة الكويتية في تعزيز مسيرة جمعية
الهالل األحمر الكويتي للقيام بدورها كجمعية
رائدة متيزت في مجاالت عديدة كاالغاثة والتعليم
واملشاريع التنموية والعمل التطوعي.
وأك��د أن الكويت لها «ب��اع طويل» في العمل
اإلنساني العاملي ما جعلها حتتل مكانة مرموقة في
املجتمع الدولي «وخير دليل على ذلك هو تتويج
سمو امير البالد كقائد للعمل اإلنساني من قبل
منظمة االمم املتحدة».
وأشار السحيباني إلى أن جهود جمعية الهالل
األحمر الكويتي اإلغاثية واإلنسانية امللموسة

جعلتها محل ثقة املجتمع اإلنساني م��ن خالل
قدرتها في إدارة وتوزيع املساعدات االنسانية
لضحايا ال��ك��وارث الطبيعية واألزم����ات .وق��ال
السحيباني إن منظمة (آركو) تتطلع لبناء عالقات
متميزة مع جمعية الهالل األحمر الكويتي والعديد
م��ن املنظمات اإلن��س��ان��ي��ة م��ن خ�لال مشاركتها
ف��ي م��ع��رض (دي��ه��اد) ف��ي دب��ي وب��ن��اء ش��راك��ات
استراتيجية لتطوير العمل اإلغاثي اإلنساني مبا
يتم خالله من توقيع االتفاقيات املختلفة.
وأش��اد مبشاركة اجلمعيات الوطنية العربية
ومنها الهالل األحمر الكويتي والعراقي والبحريني
في (دي��ه��اد) مشيرا ال��ى ان��ه يعد فرصة سانحة
للمنظمة وغيرها من املنظمات اإلنسانية لاللتقاء
باألطراف املعنية واجلهات املهتمة بالعمل اإلغاثي
واإلنساني .من جانبه أكد مدير ادارة العالقات
العامة واإلعالم في جمعية الهالل االحمر الكويتي
خالد الزيد ان اجلمعية تتطلع إلى حتقيق مزيد
من الشراكة االستراتيجية مع املنظمات االنسانية
املشاركة في (دي��ه��اد) .وق��ال الزيد ان اجلمعية
تسعى لتعزيز الصالت من أج��ل مستقبل أفضل
للعمل اإلنساني وحماية أكبر لضحايا النزاعات
والكوارث.

