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د.علي العمير

املستشار عبدالرحمن النمش

محمد راتب

قام وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة 
د.علي العمير صباح امس 
بجولة تفقدية للهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية 
اجتمع خالله���ا مع رئيس 
الهيئة واس���تمع الى شرح 
مفصل عن النشاط احلالي 
للهيئة واهم املعوقات التي 
تواجه عمل الهيئة واحللول 

املقترحة لتذليلها.
وخ����الل اجلولة، ش����دد 
د.العمي����ر عل����ى االهمي����ة 
الت����ي يوليه����ا  القص����وى 
العمال الرقابة واملتابعة على 
كل مج����االت العمل بالهيئة 
املتعلقة بحسن سير  سواء 
العم����ل داخليا او  وانتظام 
تل����ك املتعلقة بالرقابة على 

أسامة دياب

العامة  الهيئ����ة  أصدرت 
ملكافحة الفس����اد بيانا حول 
اس����تعداداتها لليوم الدولي 
ملكافحة الفساد الذي يوافق 
9 ديس����مبر من كل عام جاء 

فيه: 
إن الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد، انطالقا من التزامها 
بتفعيل م����ا تضمنته املواد 
ارقام }4{و}5{و}21{ من 
مرسوم بقانون انشائها رقم 
24 لس����نة 2012، من أهداف 
واختصاص����ات ومهام ومن 
بينها تشجيع وتفعيل دور 
املؤسسات ومنظمات املجتمع 
الفس����اد  املدني في مكافحة 
وتوعية أفراد املجتمع مبخاطر 
الفساد وتوسيع نطاق املعرفة 

الزراعية، مشددا  القس����ائم 
على حصر اس����تغاللها في 
االغراض الزراعية املخصصة 
م����ن اجلها م����ع تخصيص 
جوالت رقابة على جميع تلك 
القسائم النباتية واحليوانية 
والسمكية للتأكد من استمرار 
العقد  استغاللها وفق بنود 
املبرم بها مع انذار املخالفني 
ومن ثم س����حب القس����يمة 
وفسخ التعاقد اذا ما استمرت 
املخالفة او تكررت، ويأتي ذلك 
في اطار تشديد الرقابة على 
استغالل القسائم الزراعية، 
السيما على ضوء اكتشاف 
القسائم واجلواخير  بعض 
التي مت اس����تغاللها بصور 
الى  غير قانونية، مش����يرا 
اهمية حصر جميع القسائم 
الش����اغرة وتل����ك التي يتم 
س����حبها ليتس����نى للهيئة 

بوسائل وأس����اليب الوقاية 
منه والتعاون مع املؤسسات 
احلكومية وغيره����ا إلعداد 
برامج توعي����ة عامة تتعلق 

بنشاط الهيئة.
الهيئ����ة ف����ي  وتس����عى 
هذا الس����ياق إلى اس����تثمار 
فعاليات االحتف����ال باليوم 
الدولي ملكافحة الفساد والذي 
يوافق 9 ديسمبر من كل عام 
بش����كل مبتكر يخدم أهداف 
التوعية والتثقيف مبخاطر 
الفساد وآثاره املدمرة وذلك 
التفاعل  من خ����الل زي����ادة 
واملشاركة اجلماهيرية، حيث 
تنتوي الهيئة تنويع أشكال 
إحياء فعاليات هذا ا ليوم من 
خالل عقد ندوات توعوية يتم 
خاللها عرض ومناقشة أبحاث 
ودراس����ات متخصصة في 

النظر في اعادة تخصيصها 
واستغاللها.

وعلى صعيد مش���روع 
الغذائي،  الهيئ���ة لالم���ن 
اش���ار د.العمير الى اهمية 
العمل  متابعة اس���تئناف 
باملشروع بالكفاءة والدقة 
املطلوب���ة ليتس���نى م���ن 
خالل���ه حتقي���ق االهداف 
الكمي���ة املخطط لتحقيقها 
من خالل املشروع والبدء 
في تنفيذ جميع االنش���طة 
التي يتضمنها املشروع وفق 
االسس والقواعد القانونية 

املعتمدة.
يذكر في ه����ذا املجال ان 
د.العمير قد اصدر اوامره نحو 
تنفيذ التوصيات التي انتهت 
اليها جلنة التحقيق البرملانية، 
ومت اتخاذ العديد من اخلطوات 

في هذا املجال.

مجاالت مكافحة الفساد فضال 
عن إفساح املجال للمشاركات 
اجلماهيرية واملجتمعية عن 
طريق تدشني مسابقات في 
مج����االت الكتاب����ة والبحث 
والتصوير االبداعي بأنواعه، 
فضال عن إطالق مسيرة ضد 

الفساد حتت رعاية الهيئة.
وفي هذا الس����ياق تؤكد 
الهيئة أن العمل على تطوير 
وتفعي����ل ال����دور التوعوي 
والتثقيفي بكافة صوره يعد 
من أساسيات وأولويات عمل 
أدل على ذلك  الهيئة وليس 
من تخصي����ص قطاع كامل 
للوقاية من الفساد والتخطيط 
االستراتيجي يعنى من بني 
التوعية  مهام����ه بش����ؤون 
والتثقيف مبخاطر الفس����اد 

وسبل الوقاية منه.

أكد خالل جولة على »الزراعة« أهمية العمل مبشروع األمن الغذائي

في بيان أصدرته حول استعداداتها لليوم الدولي ملكافحة الفساد

العمير: تشديد الرقابة على القسائم الزراعية 
وسحب املخالف منها وإعادة استغالله

»مكافحة الفساد« تنظم أنشطة مبتكرة للتثقيف والتوعية 
مبخاطر الفساد وآثاره املدمرة على الفرد واملجتمع


