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كورونا خطر داهم ..اخلميس ٢١ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

حريصون على املال العام وملتزمون بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال اجلهات احلكومية وتعامالتها ولن نتردد في مساءلة كل من يثبت عليه املساس باملال العام أو التفريط فيه
تكليف هيئة مكافحة الفساد بتحديد ما إذا كانت ثمة شبهات فساد واتخاذ اإلجراءات الالزمةتكليف «احملاسبة» بفحص ومراجعة املعامالت وبيان ما إذا كان ثمة مساس باملال العام

مجلس الوزراء: تركيز اجلهود على األزمة الصحية لن يشغلنا عن االهتمام 
مبكافحة الفساد ومالحقة مظاهر التعدي على املال العام

العــام والتزامــه الصادق بنهج 
الشــفافية الكاملة في كل أعمال 
اجلهات احلكومية وتعامالتها، 
مؤكدا أن تركيز مختلف اجلهات 
واألجهزة مبتابعة جهود مواجهة 
األزمة الصحية التي تستوجب 
حشــد كل الطاقات واإلمكانات 
واجلهود لن يشغلها عن االهتمام 
مبكافحة كل الفســاد ومالحقة 
مظاهر التعدي على املال العام، 
ولن تتردد في مســاءلة كل من 
يثبت عليه املساس باملال العام 

أو التفريط فيه.

هذه احلالة.
ثالثا: تكليف وحدة التحريات 
املالية بالقيام بفحص املعامالت 
املشــار إليهــا واتخاذ مــا تراه 
الزما للحصول على املعلومات 
الضرورية من اجلهات املختصة 
وأجهــزة الدولة في خصوصها 
لتبيان ما إذا كانت ثمة شبهات 
وقــوع جرميــة غســل أمــوال 
وإحالتهــا في هــذه احلالة إلى 

النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، فإن مجلس 
الوزراء يؤكد حرصه على املال 

مبصالح أي جهة حكومية كويتية 
في هذه املعامالت، وذلك ليتسنى 
إحالة أي شبهات قد تثبت حول 
املســاس باملال العام إلى جهات 
التحقيــق املختصــة التخــاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
الهيئــة  تكليــف  ثانيــا: 
العامة ملكافحة الفســاد بإعمال 
اختصاصها املنوط بها بفحص 
املعامــالت املشــار إليهــا أعاله 
وحتديد ما إذا كانت ثمة شبهات 
جرمية فساد واتخاذ اإلجراءات 
القانونية املنوطــة بالهيئة في 

مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب والقانون رقم ٣٠ لسنة 
١٩٦٤ بإنشــاء ديوان احملاسبة، 
والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في 
شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف 
عــن الذمــة املاليــة والقوانــني 

األخرى.
فقد قرر املجلس:

أوال: تكليف ديوان احملاسبة 
بفحص ومراجعة املعامالت املشار 
إليها أعاله وبيان ما إذا كان ثمة 
مســاس باملال العام أو مساس 

حول معامالت لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بشركات مقرها 
الكويت أو جهات أو مســؤولني 
حكوميني مع إحدى الشــركات 
الصينيــة واحلكومــة املاليزية 
السابقة في مشروع يقام خارج 
الكويت تشوبها شبهات فساد.

كما تدارس املجلس توصية 
الوزاريــة للشــؤون  اللجنــة 
القانونية حول هــذا املوضوع 
بعد دراسة كل جوانبه وأبعاده، 
والسيما في نطاق أحكام القانون 
رقم ١٠٦ لســنة ٢٠١٣ في شــأن 

صرح الناطق الرسمي باسم 
احلكومة ورئيس مركز التواصل 
احلكومي طارق املزرم بأنه في 
إطار االهتمام الكبير الذي يوليه 
ســمو رئيس مجلس الــوزراء 
مللف مكافحة الفساد، واستكماال 
لإلجراءات التي باشرتها احلكومة 
لتنفيذ توجيهات صاحب السمو 
األمير مبحاربة آفة الفساد بكل 
أنواعه وأشــكاله والقضاء على 
أسبابه وأدواته، فقد استعرض 
مجلس الوزراء ما أثير في وسائل 
اإلعالم والتواصــل االجتماعي 

كلَّف جهات رقابية بالنظر في شبهات فساد لشركات وجهات ومسؤولني في مشروع باخلارج

طارق املزرم

الرميحي: اختيار العمالة وتعديل 
القوانني لعالج خلل التركيبة السكانية

عبداهللا الراكان

خلــل التركيبة الســكانية بات واضحا 
مع انتشــار جائحة «كورونا» ومع طوفان 
العمالة الوافدة التي تشــكل ٧٠٪ من عدد 
الســكان وهي مشــكلة جتاوزت احلدود 
بأبعادها االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
والسياسية واالجتماعية وكادت تخل بأمن 

البالد.
في هذا السياق، قال األكادميي وعضو 
رابطة االجتماعيني الكويتية د.محمد الرميحي 
إن خلل التركيبة السكانية مسؤولية تتجاوز 

جتار اإلقامات والعامل الذي أتى الى البالد 
للبحث عن لقمة العيــش، الفتا إلى أن أي 

مجتمع يحتاج الى أيد عاملة.
وأضاف الرميحي ضمن مشاركته في حملة 
بوادر األمل التي تنظمها رابطة االجتماعيني 
الكويتية إن احلل هو اختيار األيدي العاملة 
التي تستخدم في االقتصاد وأيضا تعديل 
القوانني القائمة حاليا بحيث تضمن القوانني 
احلد األدنى من الســكن والرعاية الصحية 
للعمال، مؤكدا أن فكرة االستغناء عن العمالة 
أمر غير واقعي وأيضا بهذه القوانني نقدم 

حدا أدنى حلماية املجتمع في املستقبل.
سفارتنا في كييڤ وأمانة األوقاف

تنفذان مشروع إفطار صائم في أوكرانيا
يوسف غامن

الكويــت  لــدور  تأكيــدا 
اإلنســاني، وامتــدادا أليادي 
الكويتية، وبالتعاون  اخلير 
مع األمانــة العامة لألوقاف، 
قامت سفارتنا لدى أوكرانيا 
بتوزيع سالل املواد الغذائية 
لشــهر رمضــان ٢٠٢٠ علــى 
األسر احملتاجة والطلبة في 
العاصمة كييڤ وفي العديد 
من املدن األوكرانية املختلفة 
التي تتواجد فيها اجلامعات 
وأكثرية الطلبــة من العرب 
واملســلمني. وأكــد ســفيرنا 
لدى كييڤ راشــد العدواني 
أن هــذا العمــل اخليري جاء 
ضمن مشروع إفطار الصائم 
للعام ٢٠٢٠، الذي يقام إلدخال 
البهجة والســرور إلى قلوب 
األســر احملتاجــة واملتعففة 
إضافة إلى مئات الطلبة الذين 
ميرون حاليا بظروف صعبة 
بسبب جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيد- ١٩» وما 
صاحبها مــن معاناة الكثير 
من الناس الذين تقطعت بهم 
السبل، وأصبحوا أكثر حاجة، 
وكانت عملية تأمني وإيصال 
هذه الطرود الغذائية للتخفيف 
عنهم ولرسم االبتسامة على 
وجوههــم، وذلــك على نفقة 

احملسنني من أبناء الكويت.
وأوضح السفير العدواني 
الغذائيــة  الســالل  أن هــذه 

احملتاجني وجلميع احملسنني 
الذين  الكويتيــني وجلميــع 
دعمــوا هــذا املشــروع الذي 
القى جناحا كبيرا وردود فعل 
إيجابية، خصوصا لدى الطلبة 
العرب واملسلمني الدارسني في 
أوكرانيا.  وفي اخلتام، متنى 
العدواني انتهاء أزمة كورونا 
في الكويت وأوكرانيا والعالم، 
وأن تكلــل جهــود مكافحته 
بالنجــاح، وأن تعود احلياة 
إلــى طبيعتهــا، مشــيدا في 
الوقت ذاته باإلجراءات التي 
اتخذتها الكويــت منذ بداية 
األزمة، وحرصها على سالمة 
جميع املواطنني واملقيمني على 

أرضها.

مت خالله توزيع السالل الغذائية على الطلبة واألسر املتعففة

السفير راشد العدواني

مئات الطرود الغذائية لألسر املتعففة والطلبة املسلمني الدارسني في أوكرانيا

حتتوي على مواد استهالكية 
متنوعة مت توزيعها في كييڤ 
وكل مــن مدينــة خاركــوف 
ودنيبرو وبولتافا، وشملت 
كذلك بعض األسر األوكرانية 
تأكيدا على اجلانب اإلنساني 
وملا في ذلك من أثر وانطباع 
جيد عــن الكويت وشــعبها 
ومبا يرســخ أوجه التراحم 
بني املسلمني ويوطد العالقة 

مع املجتمع األوكراني.
وتوجه العدواني بالشكر 
إلى األمانــة العامة لألوقاف 
فــي الكويــت علــى دعمهــا 
الدائم لألعمــال اخليرية في 
جميــع األوقــات والظروف، 
وعلى حرصها على مساعدة 

ناصر العتيبي لـ «األنباء»: انطالق أول سوق 
تعاوني في «اخليران السكنية» خالل شهر

 «التربية»: دوام ٣٠٪ في حال استئناف العمل

محمد راتب

زّف رئيس مجلــس إدارة 
تعاونية مدينة صباح األحمد 
السكنية ناصر ذعار العتيبي 
في تصريح خاص لـ «األنباء» 
البشرى ألهالي منطقة اخليران 
الســكنية بقرب انطــالق أول 
ســوق مركــزي تعاونــي في 
منطقتهم خالل شهر، مشيرا إلى 
أن اجلمعية ستستحدث مع هذا 
السوق اجلديد فرعا لبيع الغاز 
لألهالي وستوفر سائر اخلدمات 
ضمن هــذه اخلطوة. وأضاف 
العتيبي ان اجلمعية ستستفيد 
مــن مبنــى خدمــة املواطــن 

شتى أنواع األصناف والسلع 
الغذائية واالستهالكية، وذلك 
في إطار مساعي اجلمعية لسد 
احتياجــات منطقــة اخليران 
السكنية التي تفتقر إلى مثل 
هذا العمل، وتغطيتها تعاونيا. 
وبــني العتيبي ان الفضل بعد 
اهللا تعالــى يعــود إلى جهود 
حثيثــة وتنســيق جماعــي 
الداخليــة  مــا بــني وزارتــي 
والشــؤون وأهالــي املنطقــة 
واحتاد اجلمعيــات وجمعية 
مدينة صباح األحمد التعاونية 
السكنية، متوجها بالشكر إلى 
أهالــي «اخليران الســكنية» 
علــى ثقتهم بنا، ومســاعيهم 

املشكورة مع اجلهات املعنية. 
كما أعرب العتيبي عن شكره 
لكل من النائب خالد العتيبي 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
مــرمي العقيل ووكيــل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام 
الذي لم يدخر جهدا في حتقيق 
أمنيات أهالي املنطقة، وكذلك 
حملافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد، ولوكيل وزارة الشؤون 
عبدالعزيز شــعيب والوكيل 
املســاعد لقطــاع التعاون في 
الوزارة سالم الرشيدي واحتاد 
اجلمعيات التعاونية، ومختار 
اخليــران اللــواء متقاعد علي 

الزعبي.

عبدالعزيز الفضلي 

ترأس وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.سعود احلربي اجتماعا ملجلس 
الوكالء مت خالله مناقشــة العديد من 

األمور املتعلقة باملنظومة التربوية.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ 

«األنباء» أن االجتماع تناول االستعداد 
لدوام قطاعات الوزارة في حال استئناف 
الدوام بعد عيد الفطر السعيد، مشيرة 
إلى أن الدوام سيكون تدريجيا وبنسبة 

٣٠٪ من املوظفني.
وأوضحــت املصــادر أن الوزيــر 
احلربي طلب من الوكالء تقريرا عن كل 

قطاع بشأن العدد املطلوب من املوظفني 
في حال استئناف العمل، مشيرة إلى 
أن القيــادات التربوية فــي االجتماع 
لم تتطرق إلى إنهاء العام الدراســي، 
مؤكدة أن القرار ليس بيد «التربية»، 
بــل يبقى بتوصية من وزارة الصحة 
وحسب األوضاع الصحية في البالد.

خطوة موفقة بتعاون «الداخلية» و«الشؤون» وأهالي املنطقة

ناصر العتيبي

الستحداث هذا السوق، وذلك 
على مساحة إجمالية قدرها ٤٠٠ 
متر مربع ستوفر اجلمعية فيه 

ملشاهدة الڤيديو

د.محمد الرميحي

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


