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هند الصبيح

كريم طارق

في ب���ادرة هي األولى من 
الهيئة  نوعها من���ذ إنش���اء 
العامة ملكافحة الفساد، أحالت 
وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة 
التخطيط والتنمية  لشؤون 
هند الصبيح قضية مديونية 
جمعية الدس���مة وبنيد القار 
التعاوني���ة بقيم���ة 7 ماليني 
دينار إلى الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد.
حي���ث أوضحت الصبيح 
في قرار اإلحالة أن أس���باب 
القضية للتحقيق هي  إحالة 
معرف���ة من يق���ف وراء هذه 
األخطاء املتمثلة في عدم اتخاذ 
اإلجراءات الصحيحة لسداد 
املديونية، فضال عن مخالفة 
التنظيمية للعمل  الق���رارات 
التعاون���ي ومخالفات أخرى 
إدارية كان لها صلة مباشرة في 
نشأة املديونية، وهو األمر الذي 
أدى إلى إهدار أموال املساهمني 
املديونية حتى  وتعذر سداد 

الوقت احلالي.
وطالب���ت الصبيح الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد بالتحقق 
من صح���ة املخالفات واتخاذ 
القانونية بشأنها  اإلخزاءات 
س���واء كان املس���ؤولني عن 
الفس���اد هم من العاملني في 

اجلمعية أم من مسؤولي وزارة 
الشؤون.

ومن جه���ة أخرى، أحالت 
الوزي���رة الصبي���ح ش���بهة 
مخالفات مالي���ة وإدارية في 
الهيئة العامة لش���ؤون ذوي 
اإلعاق���ة إلى الهيئ���ة العامة 
ملكافح���ة الفس���اد، موضحة 
أن ش���بهة املخالفات تتمثل 
في ملفات املعاقات وامللفات 
التعليمي���ة نتج عنها صرف 
مستحقات ومخصصات مالية 
وعينية غير مس���تحقة، مما 
شكل هدرا وضياعا للمال العام، 
مطالبة هيئة مكافحة الفساد 
بالتحقق من صحة املخالفات 
واتخاذ اإلجراءات القانونية. 
الوزيرة  هذا وقد كان���ت 

الصبيح طالبت بالتنسيق مع 
عدة جهات من بينها املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
وبنك االئتمان الكويت ملعرفة 
التي تستحق  أعداد احلاالت 
مع���اش اإلعاق���ة وتقاعد من 
يرعى ذوي اإلعاقة، باإلضافة 
إلى احلاالت املس���تفيدة من 
الرعاية، وذلك ألهمية  منحة 
القضاء  الشفافية في  اعتماد 
على الفساد واحلفاظ على املال 
العام، حي���ث تبني مبراجعة 
320 ملفا عدم وجود تقارير 
ل� 146 حالة، مما يثير شبهات 
مخالفات وتعديات على املال 
العام األمر الذي استدعى إحالة 
تلك املخالفات إلى الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد.

للتحقق من صحة املخالفات واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها

مديونية تعاونية الدسمة وبنيد القار 
وشبهات »املعاقني« في عهدة »مكافحة الفساد«

أمانة التخطيط تستعيد 300 موقف 
من مواقف املسجد الكبير

كشف األمني العام املساعد للشؤون املالية واالدارية 
في األمانة العامة للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي عن 
جهود بذلتها األمانة بالتع���اون مع وزارتي الداخلية 
واألوقاف وإدارة املسجد الكبير أسفرت عن إعادة مواقف 
السيارات لعدد 300 موظف في األمانة العامة للتخطيط 

والتنمية ضمن مواقف املسجد الكبير.
وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي ان استعادة 
مواقف السيارات ملوظفي األمانة جاء بعد تنسيق بني 
أمانة التخطيط واجلهات املختصة فيما يتعلق بقضية 
إعادة اس���تخدام موظفي التخطيط ملواقف السيارات 
التابعة للمسجد الكبير، الفتا الى انه كان هناك اتفاق 
مسبق الستغالل هذه املواقف، إال أن األحداث األخيرة 
التي شهدتها البالد ووقوع احلادث اإلرهابي في مسجد 
االمام الصادق أدى الى اتخ���اذ إجراءات أمنية بوقف 
اس���تغالل تلك املواقف. ولفت الرفاع���ي الى ان امانة 
التخطيط كانت قد قام���ت على الفور بتوفير مواقف 
جديدة وتوفير وس���ائل نقل لنق���ل املوظفني من تلك 
املواقف الى مقر عملهم في األمانة حلني التنسيق مع 

اجلهات املعنية إلعادة األمور الى نصابها.

إشهار جمعيتي قوافل اخليرية واملنابر القرآنية
كريم طارق 

أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم )90/أ( لسنة 2015م 
بشأن إشهار جمعية قوافل اخليرية لإلغاثة اإلنسانية، كما 
أصدرت قرارا وزاريا رقم )91/أ( لسنة 2015 بشأن إشهار 

جمعية املنابر القرآنية.

غضنفري: الكويتيون ضربوا أروع 
األمثال في التكاتف خالل الغزو

قال رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية التعاونية 
أحمد غضنفري انه في ذكرى الثاني من أغسطس كل عام 
تتجدد علينا األحزان واألتراح ملا أصابنا في عام 1990 فقد 
مت اغتيال الشرعية الكويتية واستبيح الوطن، ايام ال ميكن 

ان متحى من ذاكرتنا وال من صفحات التاريخ.
وأض����اف أن فترة 
االحت����الل التي بلغت 
7 أش����هر من اخليانة 
واإلب����ادة والتخريب، 
القات����ل فيها  نس����ي 
انه جار للمقتول. ما 
حدث ام����ر ال يصدق، 
ولكنه وقع لألس����ف 
الش����ديد، فقد كش����ر 
النظام الصدامي البائد 
ع����ن انياب����ه وانقض 
عل����ى ارضنا في غزو 
تاريخي همجي فسلب 
اخليرات ونهب املقدرات 
واستباح املقدسات وعاث فسادا وتقتيال، لم يترك شيخا 
اال روع����ه، وال طفال اال آدمى مقلته، وال اما إال ثكلى على 

ابنائها، وال رجال اال تائها يبحث عن مستقر ومأوى.
ولفت إلى أن الوحشية واإلجرام اللذين مارسهما الطاغية 
وزبانيته طيلة 7 أشهر هزت املجتمع الدولي كافة، ولكن 
هذا كله لم يجعلنا نضع اكفنا على خدنا ونلطم وجوهنا 
بل سطر ابناء الكويت املالحم الوطنية والتاريخية وضربوا 
األمثال في الوطنية والصم����ود والتكاتف والتآلف فيما 
بينهم وفي دعمهم ومساندتهم لقيادتهم الشرعية حتت 
راية املغفور له بإذن اهلل األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
طيب اهلل ثراه واملغفور له بإذن اهلل بطل التحرير سمو 

األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل رحمه اهلل.
وقال غضنفري ان التكاتف والتالحم بني الشعب وقيادته 
كان لهما األثر الكبير في تقدير واحترام املجتمع الدولي 
كله لهذه الدولة الصغيرة جغرافيا الكبيرة مبعاني الوفاء 
واإلخالص والوطنية، فشعبنا لم يتهاون او يستكني في 

صموده أمام الغزاة ودعمه للشرعية الكويتية.
وزاد أن ش����مس التحرير طلعت وانبثق النور فبدد 
الظالم والظلمة، بجهود ابناء الوطن ودور مشهود ومشكور 
ألشقائنا في دول مجلس التعاون اخلليجي الذين قدموا 
كل الدعم واملساندة للكويت حكومة وشعبا خالل فترة 

االحتالل وحتى يوم التحرير.

أحمد غضنفري

مديونية اجلمعية 
بلغت 7 ماليني 

دينار

جانب من املواقف


