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مثل رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر كلية الحقوق السنوي

الخراز :الفساد أكبر عائق للتنمية ويجب تضافر الجهود لمحاربته
كتب �سالمة ال�سليماين:

• سعد اخلراز متحدثا ً

اكد وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل �سعد اخلراز
ان الف�ساد بات ظاهرة تواجه املجتمعات الدولية
كافة وق�ضية ذات اولوية عاملية ووطنية وي�شكل
اكرب عائق من معوقات التنمية يف العامل الأمر الذي
يتطلب ت�ضافر كافة اجلهود والتعاون ملكافحة هذه
الآفة.
وقال اخلراز يف كلمة له ممثال ل�سمو رئي�س الوزراء
�سمو ال�شيخ جابر املبارك خالل افتتاح م�ؤمتر
كلية احلقوق ال�سنوي حتت عنوان «مكافحة الف�ساد
حتديات وحلول وا�سرتاتيجية» ان �أهمية هذا
امل�ؤمتر تكمن ب�أنه ي�سلط ال�ضوء على مفهوم الف�ساد
من منظور القوانني الوطنية والدولية.
وا�ضاف ان املومتر ي�سلط ال�ضوء كذلك على مدى
�أ�رضار الف�ساد على امل�شاريع الوطنية اال�ستثمارية
والإمنائية ف�ضال عن ت�سليط ال�ضوء على الت�رشيعات
الوطنية للحد منه وبيان دور اجلهات الرقابية يف
مكافحته.
من جانبه قال عميد كلية احلقوق د .فايز الظفريي
يف كلمة له ان الكويت ومنذ ا�ستقاللها ا�صدرت

قانون اجلزاء رقم  16لعام  1960وقوانني جزائية
مكلمة له كان من اهم غاياته مكافحة اجلرمية
والف�ساد بكافة �صوره وتبني للم�رشع الكويتي ومن
خالل التجربة الزمنية التي طبقت بها تلك القوانني
انها الت�سد احلاجة يف مكافحة الف�ساد.
و�أ�ضاف الظفريي ان الكويت كانت �سباقة لالن�ضمام
الى اتفاقية مكافحة الف�ساد التي دخلت حيز التنفيذ
يف منت�صف دي�سمرب ع��ام  2005واولتها �شديد
االهتمام با�صدار القانون رقم  47لعام  2006كما
قامت ب�إن�شاء هيئة مكافحة الف�ساد من خالل القانون
رقم  2لعام  2016التي ا�صبحت تعمل بجانب جهات
عدة خمت�صة بالدعوى اجلزائية العمومية ومكافحة
�صنوف الف�ساد وهي جهاز النيابة العامة وادارة
التحقيقات بوزارة الداخلية.
واو�ضح ان الكويت قامت اي�ضا بتطوير جمموعة من
الت�رشيعات القانونية التي تت�ضمن �أهم القوانني
املتعلقة بالف�ساد كقانون غ�سل االم��وال ومتويل
االره��اب وتعار�ض امل�صالح رقم  13لعام 2018
باال�ضافة الى اجراء تدخالت ت�رشيعية عظة لقانون
حماية االموال العامة رقم  1لعام  1993للعمل على
تطويره وجعله اكرث فاعلية يف �صون االموال العامة

وتكري�س حمايتها.
واكد يف هذا ال�صدد ا�ستمرار كلية احلقوق يف ن�رش
العلم احلديث الذي ي�ساهم يف مكافحة الف�ساد ب�شكل
فعال كما عقدت العديد من االتفاقيات العلمية
للعديد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات وانهت جلانها
اعتماد مقررات متعلقة بعلم جرائم الف�ساد و�سبل
مكافحتها و�ستدخل يف موادها العام املقبل.
من جهتها ,اك��دت ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم
القانون اخلا�ص يف كلية احلقوق ب�شاير املاجد
يف كلمة لها ان الف�ساد عايل الكلفة حيث بلغت
ح�سب اح�صائية املنتدى االقت�صادي العاملي 6.2
تريليونات دوالر �سنويا اي مايعادل ٪ 5من جمموع
الدخل الوطني االجمايل لدول العامل اجمع.
واو�ضحت ان للف�ساد خ�سائر اجتماعية اي�ضا وتتمثل
يف انحدار م�ستوى اخلدمات واملرافق العامة من
بنية حتتية وغالء امل�ستوى املعي�شي مايهو ثقة
املواطن يف مرافق بلده وي�ؤثر �سلبا على املجتمع
داعية الى اهمية اللجوء الى التجديد يف تطوير
ا�سرتاتيجيات منع الف�ساد وحماربته لتحقيق ر�ؤى
�سمو امري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد وويل عهده
االمني لبناء كويت جديدة .2035

«بلدية الجهراء» :الكشف
على  450مح ً
ال وتحرير  105مخالفات

تسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في الكويت

العقيل :وضع خطة وطنية شاملة

للتصدي للعنف ضد المرأة
ا�ستعر�ضت وزيرة الدولة لل�ش�ؤون
االقت�صادية م��رمي العقيل خالل
فعالية بالأمم املتحدة الإجنازات
ال��ت��ي حققتها ال��ك��وي��ت مبجال
متكني املر�أة.
جاء ذلك خالل فعالية جانبية
نظمتها ال��ك��وي��ت ع��ل��ى هام�ش
الدورة الـ 63للجنة و�ضع املر�أة
التابعة للأمم املتحدة واملقامة
حاليا يف مقر الأم���م املتحدة
بنيويورك ح��ول حتقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة فيما يتعلق
بتمكني املر�أة الكويتية.
و�سلطت العقيل خ�لال كلمتها
ال�ضوء على امل����شروع الوطني
للكويت ب�����ش��أن دع��م وت�رسيع
تنفيذ الهدف اخلام�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة وامل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة.
وقالت« :جاء هذا امل�رشوع الوطني
كتعبري عن ر�ؤية للكويت اجلديدة
 2035ل�سمو امري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد والتي حتدد خطة
الكويت الوطنية للتنمية والتي
ت�ضمن م�ستقب ً
ال م�ستدام ًا ومزدهرا
للكويت م��ن خ�لال جمموعة من
الأه���داف والغايات التي متكن
ال��دول��ة من الق�ضاء على جميع
ا�شكال التمييز �ضد املر�أة».
و�أ�ضافت العقيل« :حتقيقا لهذه
الغاية فقد تعاون برنامج الأمم
املتحدة الإمن��ائ��ي يف الكويت
ومكتب الأم��م املتحدة الإقليمي
للمر�أة يف ال���دول العربية مع
الأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية ومركز البحوث
وال��درا���س��ات الن�سائية بجامعة
ال��ك��وي��ت ل��دع��م ب��رن��ام��ج وطني
لت�رسيع تنفيذ الهدف اخلام�س
من اهداف التنمية امل�ستدامة يف
الكويت».

• د .فايز الظفيري يلقي كلمته

(تصوير فؤاد الشيخ)

• محمد الشمري

ك�شفت �إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن اجنازات ادارة التدقيق ومتابعة
اخلدمات البلدية لفرع بلدية حمافظة اجلهراء ل�شهر فرباير حيث مت الك�شف
علي  450حم ًال .ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة اخلدمات
البلدية حممد ال�شمري عن اح�صائية الإدارة ل�شهر فرباير والتي ا�شتملت الك�شف
على  450حم ًال و حترير  105خمالفات اعالن بر�سوم بلغت  4200د.ك
و دعت �إدارة العالقات العامة اجلمهور يف حال وجود �أي �شكوى تتعلق
بالبلدية عدم الرتدد باالت�صال على اخلط ال�ساخن� أو التوا�صل عرب ح�ساب
البلدية مبواقع التو�صل االجتماعي  و�سيتم اتخاذ االج��راءات القانونية
حيالها على الفور.

«لجنة األولويات» :سنعيد ترتيب
مواعيد عقد اللجان
كتب حمد احلمدان:

• مرمي العقيل مع عدد من احلضور

وذك��رت ان هذا امل�رشوع يهدف
ال��ى اج��راء تغيريات حتويلية
طويلة الأج���ل �ستمكن الكويت
م��ن حتقيق الأه���داف الطموحة
املحددة يف جدول �أعمال متكني
امل�����ر�أة م��ن �أه�����داف التنمية
امل�ستدامة يف ال��ك��وي��ت حيث
يركز على تعزيز م�شاركة املر�أة
يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
وتعزيز م�شاركتها يف جميع
القطاعات من خالل زيادة الوعي
وتطبيق ال�سيا�سات الإيجابية
و�إت��اح��ة البيانات لدعم و�ضع
خطة وطنية �شاملة للت�صدي

للعنف �ضد املر�أة.
وا�ستعر�ضت الفعالية �أي�ضا خطة
الكويت الوطنية للتنمية خالل
ال��ف�ترة م��ن  2015وحتى 2020
واالهداف والغايات لتمكني املر�أة
�سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا.
و�أل��ق��ت العقيل �أي�����ض��ا ال�ضوء
على الإجن���ازات والنتائج التي
حتققت يف �سياق خطة التنمية
الوطنية للكويت مبا يتما�شى مع
تنفيذ اهداف التنمية امل�ستدامة
وم��ا مت من بناء ق��درات امل��ر�أة
الكويتية �سيا�سيا واقت�صاديا
وكذلك م�شاركة القطاع اخلا�ص

يف اال�سرتاتيجيات حول الق�ضاء
على العنف وامل�شاركة الفعالة
يف التقرير الوطني الكويتي
التطوعي.
وبدوره قدم الأمني العام للمجل�س
الأع���ل���ى للتخطيط والتنمية
بالكويت د .خالد مهدي عر�ضا
تقدمييا عن �سيا�سات متكني املر�أة
يف خطة الكويت الوطنية للتنمية
فيما قدمت رئي�سة مركز درا�سات
و�أبحاث املر�أة يف جامعة الكويت
د .لبنى القا�ضي عر�ضا حول
تنفيذ الهدف اخلام�س من اهداف
التنمية امل�ستدامة يف الكويت.

�أعلن رئي�س جلنة االولويات النائب
�أحمد الف�ضل عن انتهاء اللجنة من
ار�سال اولويات اللجان وترتيب
جدول اعمال اجلل�سة املقبلة.
وطالب الف�ضل ب�رضوره ان يكون
ه��ن��اك ت��رت��ي��ب يف م��واع��ي��د عقد
اللجان كون عدم ترتيبه �سي�ؤدي
ايل فقدان الن�صاب والذي �سي�ؤدي
ايل ع���دم ان��ع��ق��اد جل�سة وع��دم
الت�صويت علي قانون وعدم رفع
تقرير ملجل�س االم��ة وبالنهاية
لن ننتج �شيئ ًا ،م�شري ًا ال��ى انه
�سيطرح هذا املو�ضوع يف اجتماع
مكتب املجل�س م�ؤكدا اننا يف جلنة
االولويات نعاين من هذا االمر.

وقال الف�ضل« :اننا �أر�سلنا اولويات
اللجان الى املجل�س ورتبنا اعمال
اجلل�سة املقبلة يف املداولة الثانية
على تقرير اللجنة ال�صحية عن
هيئة الغذاء والتغذية كون هناك
بع�ض التعديالت علي املقرتحات
املقدمة» ،مبين ًا ان��ه لديه عتب
علي اللجنة ال�صحية يف تراخيهم
مبو�ضوع تخفي�ض العقوبات على
الأغ��ذي��ة الفا�سدة وال��ت��ي مل تكن
تفرت�ض منهم يف قبول ال�صلح يف
مبالغ زهيدة بالن�سبة لأ�صحاب
املطاعم مبا يقارب  300دينار،
معتربا اياها وال �شيء كونها مبيعات
ن�صف يوم من ال�سندوي�شات ،قائال
كيف تعاقبون �شخ�ص ًا يبيع �أغذية
فا�سدة بهذا املبلغ الزهيد م�ؤكد ًا

اننا �سنناق�ش هذا االمر يف وقته.
و�أع��ل��ن الف�ضل ع��ن انتهاء تقرير
ال�سجل العيني و�سيدرج علي جدول
االعمال باال�ضافة الى تقرير العمل
اخل�يري ال��ذي �سرنفعه خالل ايام
للمجل�س وك��ذل��ك تا�سي�س �رشكة
حمطات الكهرباء وحتلية املياه،
م�شريا الى ان امل�رشوع احلكومي
للجامعات اخلا�صة مل ينته حتى
الآن م��ن الت�صويت عليه داخ��ل
اللجنة ،معتربا �إياه اولوية.
وك�شف الف�ضل ان هناك عدة قوانني
م��ازال��ت يف اللجنة املالية منها
ق��ان��ون ال��ت ��أم�ين وق��ان��ون تنظيم
التخ�صي�ص وقانون الغ�ش التجاري
الذي من املمكن ان ننتهي منه بعد
اجلل�سة املقبلة.

«النادي العلمي» :تأهل  18مدرسة لقبل نهائي

مسابقة ميكانيكا السيارات

• جانب من احلضور

دراسة تربوية تحدد معوقات العمل
التطوعي لدى الطلبة
كتب حم�سن الهيلم:

ك�شف موجه اخلدمة االجتماعية
والنف�سية يف منطقة اجل��ه��راء
التعليمية يو�سف مريخان عن
«درا�سة تربوية يجري التح�ضري
لها الآن لتحديد معوقات العمل
التطوعي يف امل��دار���س الثانوية
ومعرفة ميول الطلبة يف هذا اجلانب
وذلك تزامن ًا مع ا�ستعدادات الوزارة
نحو تطبيق هذه القيمة يف املناهج
الدرا�سية .
وقال مريخان خالل تفتتاح املو�سم

الرتبوي الرابع والع�رشين ملراقبة
اخل��دم��ات الإجتماعية والنف�سية
وال��ذي �أقيم على م�رسح ثانوية
عروة بن الزبري يف منطقة اجلهراء
�إن نتائج الدرا�سة �سوف تب�رص
النور قبل انتهاء العام الدرا�سي
احلايل و�ست�شمل عينة ع�شوائية من
طالب وطالبات املدار�س الثانوية
يف منطقة اجلهراء وذلك �ضمن اطار
خطة الوزارة لتعزيز قيمة العمل
التطوعي يف املدار�س م�ؤكد ًا البدء
بت�شكيل فريق الدرا�سة مع مراعاة
التوجهات العامة للدولة ومبا

يتفق مع ر�ؤية �سمو امري البالد نحو
تعزيز العمل التطوعي .
وبني مريخان �أن هذه القيمة هي
�أف�ضل �إ�ستثمار لأبنائنا الطلبة
لال�ستفادة من وقت الفراغ لديهم,
مو�ضح ًا �أن الدرا�سات حتدد امليول
واملعوقات وال��دواف��ع والأ�سباب
والأه��داف بالأرقام والإح�صائيات
ال��دال��ة على ذل��ك وم��ن هنا تكمن
�أهمية هذه الدرا�سة .م�شدد ًا على
�أهمية معرفة ميول الطلبة نحو
هذه القيمة املهمة يف �سلوكياتنا
جميع ًا .

«المواصالت» للمشتركين :قطع الخدمة
عن الهواتف المتخلفة  31مارس الحالي

• فريق مدرسة ثانوية التيماء مع احملكم حبيب خزعل

�أع��ل��ن ال��ن��ادي العلمي ت��أه��ل 18
مدر�سة ثانوية للبنات للدور قبل
النهائي م��ن م�سابقة ميكانيكا
ال�سيارات والأنظمة املرورية الـ
 27للمدار�س الثانوية للبنات
التي ينظمها ال��ن��ادي بالتعاون
م��ع وزارت���ي الرتبية والداخلية
وبدعم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي.
وقال الأمني العام للنادي ورئي�س

اللجنة املنظمة للم�سابقة علي
اجلمعة يف ت�رصيح �صحايف عقب
انتهاء ت�صفيات الدور قبل النهائي
للم�سابقة �إن هذه الت�صفيات �أقيمت
بخيمة معار�ض النادي وا�ستهدفت
خمتلف املدار�س الثانوية للبنات
يف حمافظات الكويت ال�ست.
و�أ�ضاف اجلمعة �أن هذه امل�سابقة
علمية ومتميزة ورائ���دة لطالب
وطالبات املرحلة الثانوية حيث

متكنهم من تطوير مهاراتهم يف
التعامل مع الأعطال الطارئة التي
قد حتدث يف املركبة �أثناء القيادة
واتباع اج��راءات الأم��ن وال�سالمة
على الطرقات.
وبني �أن امل�سابقة تعمل على ن�رش
ال��وع��ي والثقافة امل��روري��ة بني
امل�شاركني وجعلها �أ�سلوب حياة
م�شريا �إل��ى �أن مناف�سات ال��دور
قبل النهائي للم�سابقة م�ستمرة

للمدار�س الثانوية بنني لتحديد
املدار�س املت�أهلة الدور النهائي
للم�سابقة.
و�أفاد ب�أن النادي العلمي يحر�ص
على رع��اي��ة الأن�����ش��ط��ة العلمية
ون�رش الوعي العلمي لدى ال�شباب
لبناء م�ستقبل �أف�ضل ,مو�ضحا �أن
امل�سابقة ت�سهم يف تطوير جيل
امل�ستقبل وحثهم على املثابرة
والتطوير.

كتب �أحمد يون�س:
دعت وزارة املوا�صالت الكويتية امل�شرتكني الى �سداد
امل�ستحقات املالية املرتتبة على اخلدمة الهاتفية ,م�شرية
�إلى �أنه يف حال عدم ال�سداد �ستقوم بالقطع الآيل املربمج
للخدمة خالل �شهر مار�س احلايل وذلك وفقا للإجراءات
املتبعة بهذا ال�ش�أن.
وقالت الوزارة �إنه �سيتم ار�سال ر�سالة حتذيرية �أولى يوم
الأحد املقبل تعقبها ر�سالة حتذيرية ثانية يتم بثها �إلى
الأرقام الهاتفية ذات العالقة يف  24مار�س احلايل.
و�أ�ضافت �أنه بعد بث الر�سالة التحذيرية الثانية �سيتم قطع

اخلدمة عن الهواتف املتخلف �أ�صحابها عن ال�سداد يف 31
مار�س احلايل مبينة �أن ال�سقف املايل الذي �سيعتمده احلا�سب
الآيل لإدراج الرقم الهاتفي يف قائمة القطع املربمج هو 50
دينارا (نحو  165دوالرا) للهواتف املنزلية و 100دينار
(نحو  330دوالرا) للهواتف التجارية .وذكرت �أن الهواتف
التي مت االتفاق على تق�سيط مبالغها امل�ستحقة �ستقطع
اخلدمة عنها �آليا مبا�رشة عند الت�أخر عن ت�سديد الق�سط
ال�شهري امل�ستحق مو�ضحة �أنه �سيتم قطع اخلدمة الهاتفية
عن املت�أخرين عن �سداد اال�شرتاكات ال�سنوية ملدة  6ا�شهر
ف�أكرث لفئة املنازل والتجاري لغري الكويتي والتجاري
بالن�سبة للكويتيني وذلك مع كل عملية قطع �آيل.

