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اجلمعة ٢٩ ابريل ٢٠٢٢ محليات

«نزاهة»: ٧٢٨ بالغًا في العامني األخيرين 
منها ١٠١ توافرت فيها االشتراطات

ً الهيئة تسلّمت ٢٥٫١٥٢ إقرار ذمة مالية منها ١٫٩٣٦ أوليا

رئيسة «املستثمرات العرب»: البد من مضاعفة 
دور القطاع اخلاص في التنمية االقتصادية

القاهرة ـ ناهد إمام

نظم احتاد املستثمرات العرب وجمعية 
ســيدات األعمال حفــل إفطار حتت شــعار 
«الوحدة والتعاون في حب األوطان»، وذلك 
مبشــاركة عدد كبير من الشخصيات، منهم 
الشــيخ راكان بــدر محمد الصبــاح واألمني 
العام ملجلس الوحــدة االقتصادية العربية 
السفير محمدي أحمد الني، الذي أكد أن اخلطة 
اخلمسية للمجلس حتى عام ٢٠٢٦، تستهدف 
العديــد من النقاط من بينهــا دعم التعاون 

االقتصادي العربي ـ االفريقي.
كما شهد حفل اإلفطار حضور نائبة وزير 
السياحة املصري د.غادة شلبي والعديد من 
السفراء العرب واألفارقة، واملستشار السياسي 
لالحتــاد األوروبي. واألمم املتحدة. وممثلي 

وزارة األوقاف والكنيسة.
وفى كلمتها، أكدت رئيسة احتاد املستثمرات 

العرب وجمعية سيدات األعمال للتنمية د.هدى 
يسي أن التجمع احلالي يدعم التعاون العربي 
األفريقي من خالل تواجد األمني العام ملجلس 
الوحدة االقتصادية العربية قائد االحتادات 

العربية املتخصصة والسفراء األفارقة.
وأشارت إلى أهمية التعاون بني مجتمع 
األعمال واحلكومة في مختلف الدول العربية 
مشيرة إلى أن املرحلة القادمة ستشهد دعما 
مضاعفــا للقطاع اخلاص لالضطالع بدوره 
في تنمية االقتصــاد ووضع كل اإلمكانيات 
املمكنة لتوفير البيئة الالزمة لتحقيق ذلك.

وأكدت أهمية السياحة باعتبارها قاطرة 
التنمية التي تعمل حولها أكثر من ٣٦٠ صناعة 
مغذية في مختلف القطاعــات االقتصادية، 
مشــيدة بجهود نائبة الوزير د.غادة شلبي 
التي تعد منوذج للمــرأة في اإلدارة وجذب 
الســياحة اخلارجيــة للمقاصد الســياحية 

املصرية املختلفة.

خالل حفل إفطار حتت شعار «الوحدة والتعاون في حب األوطان»

د.هدى يسي والسفير محمدي أحمد الني وعدد من املشاركني في حفل اإلفطار

تطبيق «بيع اإلجازات» ملوظفي «الكيماويات البترولية» أول يوليو

العنزي لـ «األنباء»: إصدار لوحة املرور للمعاقني خالل ٥ أيام

بــارك أمــني ســر نقابــة 
صناعــات  شــركة  عمــال 
الكيماويات البترولية فالح 
السهلي للعاملني في الشركة 
والقطاع النفطي ككل مبوافقة 
األعضاء املنتدبني مبؤسسة 
البترول الكويتية على مطلب 
النقابة واحتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات في 
بيــع رصيد اإلجــازات وفق 
الشروط والضوابط اخلاصة 

بالقطاع النفطي.
وقال السهلي، في تصريح 
صحافي، إن جهــود النقابة 

بشرى شعبان

أكد نائب املدير العام لقطاع 
اخلدمــات الطبية والنفســية 
واالجتماعيــة ومراكز اإليواء 
بالهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقــة عامــر العنــزي فــي 
تصريــح خــاص لـ«األنبــاء» 
حــرص الهيئــة علــى العمل 
الدؤوب لتذليل أي إشــكالية 
أو عقبــة تواجــه أي إجــراء 
من إجراءات األشــخاص ذوي 
اإلعاقة، مضيفــا أن اإلدارة ال 
تألو جهدا في اعتماد احللول 
ومــن ضمنها آليــة عمل حلل 
مشــكلة لوحات املرور والذي 
كان لدينا قبل شــهر رمضان 
ما يقارب الـ٢٥٠٠ لوحة مرور 
موجــودة بالهيئــة لــم تتــم 
طباعتهــا حتــى اآلن وبفضل 

وتعاونها مع احتاد البترول 
أثمرت حتقيق هذا اإلجناز، 
حيث واصلت مساعيها بهذا 
املوضوع الذي أخذ املوافقات 
املسبقة من قبل املؤسسة في 
الرئيســية مع  املفاوضــات 
احتــاد البترول منــذ ٢٠١٩، 
حيث أكدت املؤسسة التزامها 
بتنفيــذ هــذا املطلــب حال 
صدور موافقات من اجلهات 
النقابة  املختصــة، وأبــدت 
بعض املالحظات التي تناسب 
العاملني بالقطاع  طموحات 
النفطــي وأثمــرت وضــع 

وذلك بعد تقليص مدة إجناز 
اللوحة خالل خمسة أيام عمل 
ونعمل علــى أن يتم إجنازها 
في القريب العاجل خالل ثالثة 

أيام فقط.
وبالنسبة لنوعية اللوحة 
اخلاصة، قال إن الهيئة تعمل 
على تطويرها بشكل دائم مبا 
يتواكب مــع طبيعة الكويت 
والظــروف املناخية، وأشــار 
إلى وجود خطة تتم دراستها 
على استخدام نوع املادة التي 
تستخدم في أوروبا باملستقبل 
وهي يحتاج إلى موافقات من 
جهات الدولة الســتيراد هذه 
املــواد اخلاصــة، موضحا ان 
هناك تواصال دائما مع وزارة 
املــرور  وإدارات  الداخليــة 
ملناقشة ومعاجلة أي مالحظة 
علــى اللوحات والهيئة تأخذ 

املستوفني للشروط املعلنة.
وشكر الرئيس التنفيذي 
الكويتية  البترول  ملؤسسة 
الشــيخ نواف السعود على 
تعاونه مــع النقابات وعلى 
رأسهم احتاد عمال البترول 
وحرصه على متابعة مطالب 
العاملني، كما شكر األعضاء 
املنتدبــني الذيــن وقفوا إلى 
جانب العاملني في إقرار هذا 
املطلب الذي يترقبه اجلميع، 
متطلعني مــن مجلس إدارة 
املؤسســة أن يســتكمل هذا 
اإلجناز بإقراره بشكل نهائي.

مت افتتــح مكتــب حملافظــة 
العاصمــة فــي نــادي الصم 
مبنطقــة غرناطــة، وينجــز 
من خاللهــا كافــة معامالت، 
اإلعاقــة،  ذوي  وإجــراءات 
موضحا ان الهيئة ومنذ فترة 
طويلــة تعتمــد «األونالين» 
فــي إجنــاز املعامــالت ذوي 
اإلعاقة، لذا نناشدهم استخدام 
الــذي يســهل  «األوناليــن» 
عليهــم الوقــت واجلهــد في 
إجنــاز املعامالت، كما نتمنى 
عليهــم متابعــة املعلومــات 
والقــرارات التــي تصدر من 
الهيئة عبر اإلطــار واملواقع 
الرسمية للهيئة. وبني العنزي 
أن ٩٥٪ مــن معامالت الهيئة 
حتولــت إلى رقميــة بدال من 
الورقية وباستطاعتهم تقدميها 

«اونالين».

الشروط والضوابط التي مت 
إقرارها بتحديد التقييم بحد 
أدنى جيد منخفض ويكون 
احلد األدنى لرصيد اإلجازات 
٣٠ يوما باعتبار ان الشهر ٢٦ 
يوما وكذلك تخفيض شرط 
التقييم السنوي للحد األدنى.

وأعلن أن النقابة ستتابع 
هذا املوضوع حتى يرى النور 
فــي تطبيقــه الفعلــي على 
املوظفني بعد أخذ املوافقات 
الالزمــة مــن مجلــس إدارة 
املؤسسة ليتم تطبيقه اعتبارا 
من ٢٠٢٢/٧/١ على املوظفني 

مباشرة مالحظات الداخلية من 
حيث وضوح الكتابة وتعليق 
العربيــة  االســم باللغتــني 
واإلجنليزيــة ومدة صالحية 

اللوحة من مسافة بعيدة.
اما فيما يخص املشاكل التي 
تواجه أولياء أمور املعاقني أو 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة، قال 
العنزي: هناك دائما حل ضمن 
االجتماعات الدورية وتعالج 
اي إشــكالية تواجههم خالل 
الــدورة املســتندية لتنفيــذ 

معامالتهم.
الهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
انطلقــت في فتــح الصاالت 
التي تستقبل املعاقني وأولياء 
أمورهم فــي كل من محافظة 
اجلهــراء واألحمدي (جنوب 
الصباحية) ومنطقة إشبيلية 
في محافظة الفروانية وأخيرا 

نائب مدير اخلدمات الطبية في الهيئة أشار إلى أن ٩٥٪ من خدماتها أصبحت رقمية

فالح السهلي

عامر العنزي

اهللا وخــالل فتــرة وجيزة مت 
اعتمــاد آلية تطويرية إلجناز 
لوحات املرور ومن خالل هذه 
اآللية مت إجناز كافة اللوحات 
التي كانت متواجدة وال يوجد 
اآلن أي تأخير ألي لوحة مرور 

اخلضير لـ «األنباء»: «الشؤون» مستعدة النتخابات التعاونيات
وتنتظر رد «الفتوى والتشريع» على قانونية النظام املتبع فيها

بشرى شعبان

الشــؤون  وزارة  أعلنــت 
انتخابات  اســتعدادها إلجراء 
إدارات اجلمعيــات  مجالــس 
التعاونية. وأوضحت الوكيلة 
املساعدة لقطاع التعاون هيام 
اخلضير أن الوزارة شارفت على 
االنتهاء من االستعدادات القائمة 
إلجــراء االنتخابــات ملجالس 
إدارات اجلمعيــات التعاونية، 
وذلــك بعــد توقفهــا بالفتــرة 
الســابقة بســبب اإلجــراءات 
الصحيــة املتبعــة فــي البالد 
وتطبيق اإلجراءات االحترازية 
التــي اتخذتهــا الدولــة ومنها 
فرض احلظــر الكلي واجلزئي 
لفترات متباينة وقواعد التباعد 
االجتماعــي التــي حالت دون 
إجراء انتخابات مجالس إدارات 
املنتهية  التعاونية  اجلمعيات 
انتخابــات  أو إجــراء  مدتهــا 
تكميلية ملجالس اإلدارات التي 
سقطت أو انتهت مدة عضوية 

بعض أعضائها.
وكشفت اخلضير أن الوزارة 
قامت مبخاطبــة إدارة الفتوى 
والتشريع حول النظام املتبع 
إلجراء االنتخابات دون مثالب 
قانونية قد تشــوبها ولضمان 
بجميــع  الشــفافية  تعزيــز 
اإلجــراءات املتبعة إلقامة هذه 
االنتخابات على أسس قانونية 
سليمة وإلبداء الرأي القانوني 
بشأن عدد املقاعد التي جترى 
عليها انتخابات مجالس إدارات 
اجلمعيــات التعاونيــة والــى 
اآلن لــم تتلق رد إدارة الفتوى 

والتشريع بهذا الشأن.
وأشــارت الوكيل املســاعد 
إلــى القرار  لقطــاع التعــاون 
الوزاري رقم ٤/ ت لسنه ٢٠٢٢ 
بشأن شــروط تعيني املديرين 
املؤقتــني واألعضــاء املعينني 
في مجالس إدارات اجلمعيات 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة والذي 
يتعــذر معه عقد تلك املجالس 
الجتماعاتها لعدم توافر النصاب 
القانوني األمر الذي من شأنه 
التأثير على تسيير أمور تلك 
اجلمعيــات مبا يضر باحلركة 
التعاونيــة خاصــة بعد تعذر 
اجراء اجتماعات بعض مجالس 
إدارات اجلمعيات رغم الدعوة 
اليهــا مــرات عديدة لتشــكيل 

هيئاتها اإلدارية.
وأكدت اخلضير أن الوزارة 
قامت بإعداد جداول النتخابات 

احلركة التعاونية واستمرارها 
فــي تأدية رســالتها في خدمة 
املجتمع وذلك حتقيقا للمصلحة 
العامة. وشددت اخلضير على أن 
وزارة الشؤون ال تقبل املساس 
بســمعة العمل التعاوني الذي 
يعتبر أحد املنارات التي تفتخر 
بها الكويت ورافــدا اقتصاديا 
كبيرا دأبت الوزارة على رعايته 
وتنظيمه ومراقبته للحفاظ على 
سمعته ودميومته وحرصا منها 
أوال وأخيرا على أموال املساهمني 

فيه.

إدارات اجلمعيــات  مجالــس 
التعاونية التــي انتهت مدتها 
بانتظار رد الفتوى والتشريع 
لوضع التصور النهائي جلدول 
االنتخابــات التــي ســتبدأ في 

غضون شهر مايو ٢٠٢٢.
ولفتــت إلى أن كل املعينني 
فــي اجلمعيــات التعاونية قد 
استوفوا شروط التعيني املبينة 
في القرارات املنظمة والتي كان 
الهدف منها الضرورة في تسيير 
أمــور اجلمعيــات التعاونيــة 
بانتظــام مبــا يحقــق نهضــة 

أعلنت عن إعداد جداول إلجرائها على أن تبدأ في غضون مايو

التعاونيــة والذي مبوجبه مت 
الشــؤون  اســتبعاد موظفــي 
مــن التعيــني فــي اجلمعيات 
التعاونيــة بنــاء علــى كتاب 
اجلمعية الكويتية للشــفافية 
(نزاهة) حيث ارتأت أن تعيني 
موظفي الوزارة كمديرين مؤقتني 
أو أعضاء معينني في مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية ال 
يعزز مبدأ الشفافية واستنادا 
لهذا القرار وعمال مببدأ الشفافية 
قامت الوزارة باستبعاد اختيار 
األعضاء املعينني في اجلمعيات 
من موظفيها ومن ثم فإنه وان 
كان التعيــني فــي اجلمعيــات 
التعاونية هي سلطة جوازية 
منحها املشرع لوزير الشؤون 
االجتماعيــة، إال أن كل قرارات 
التعيــني التــي صــدرت كانت 
بســبب الضــرورة أو بســبب 
طلب اجلمعيات نفسها لضمان 
اســتمرار عملها وعدم تعطيل 
مصالح املساهمني، مضيفة أن 
الــوزارة قامت أيضــا بتعيني 
١٩ مديــرا مؤقتــا للجمعيــات 
التعاونيــة التــي انتهــت مدة 
مجالــس إداراتهــا، وكذلــك مت 
تعيني أعضاء في مجالس إدارات 
التعاونية،  بعض اجلمعيــات 
وذلك بســبب وجود نقص في 

هيام اخلضير
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أصدرت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
(نزاهة) تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١، مبينة 
أنها تلقت خالل العامني املاضيني ٧٢٨ بالغا 
منها ١٠١ مت التأكد من توافر االشــتراطات 

الشكلية واملوضوعية فيها.
وأكد رئيس الهيئة عبدالعزيز اإلبراهيم 
في مقدمــة التقرير أن (نزاهة)  تهدف الى 
ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية وتهيئة 
بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية 
لتنفيذ خطط االصالح االقتصادي والتنمية.
وأضــاف االبراهيــم ان الهيئة تســعى 
لتعزيز آليات مكافحة الفساد وزيادة املناعة 
املجتمعية مستندة في ذلك إلى دعم اجلهات 
احلكومية واألهلية  بهدف تطبيق إجراءات 
احلفاظ على أموال الدولة وثرواتها وصونها 

من االعتداء وسوء االستخدام واإلهدار.
وجــاء فــي التقرير ان عدد الشــكاوى 
والبالغات الواردة إلى الهيئة في آخر عامني 
بلغ ٧٢٨ بينها ١٠١ بالغ مقيد بعد التأكد من 
توافر االشتراطات الشكلية واملوضوعية 
فيها و٢٠٩ شــكاوى مقيدة ال تتوافر  فيها 
الشروط الشكلية واملوضوعية و٤١٨ شكوى 
غير مشمولة باختصاص نزاهة والشكاوى 
قيد الدراسة. وأوضح التقرير أن البالغات الـ 
١٠١ املقيدة ٧٧٪ منها من اشخاص طبيعيني 
و٢٣٪ منها من أشخاص اعتباريني، مشيرا 
إلى انه بعد دراســتها وفحصها تبني عدم 
وجود جرمية لـ ٣ بالغات منها ومت ثبوت 
وجود جرمية لـ ٩٨ بالغا و٧ مخالفات مالية 

وادارية و٩١ جرائم فساد.
وأضاف ان إجمالي إقرارات الذمة املالية 

التي تسلمتها الهيئة بلغ ٢٥٫١٥٢ إقرارا منها 
١٫٩٣٦ إقــرارا أوليــا و ٧٫٤٢٧ حتديث إقرار 

و ١٫٥١ إقرارا نهائيا.
وبــني التقرير انه وفقا ألعلى ٥ صفات 
وظيفية بلغ عدد إقرارات  مديري اإلدارات 
ومن في مســتواهم من شــاغلي الوظائف 
اإلشرافية ٢٫٥١٣ إقرارا و١٫٠٣١ إقرار خبير 
في وزارة العدل و٨٧٥ إقرار  عضو في االدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و٧٧٢ 

إقرار موظف فني و٧٥٤ إقرار قاض.
وأوضح التقرير ان املمتنعني عن تقدمي 
إقــرارات الذمة املالية لعام  ٢٠١٨ بلغ وعام 

٢٠١٩ بلغ ٩٤٤ وعام ٢٠٢٠ بلغ ٩٣٣.
وذكر أن الهيئة شاركت في اجتماعات 
دولية واقليمية وخليجية منها ١٥ اجتماعا 
دوليا و٤ اجتماعات عربية و٦ اجتماعات 

لدول مجلس التعاون اخلليجي.
وأفاد بأن اجمالي البرامج التدريبية التي 
مت املشــاركة فيهــا وتنفيذها خالل الفترة 
(٢٠١٩ إلــى ٢٠٢٠) بلغ ٢٠ برنامجا وخالل 
الفترة (من  ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١) بلغ ٣١ برنامجا.

البديح: كلمة صاحب السمو في العشر 
األواخر ترسيخ لنهج اإلصالح

أكد احملامــي أحمد حمد 
البديــح ثقة أبنــاء الكويت 
جميعا بقيادتنا السياسية 
وحكمتها فــي إدارة األمور 
للوصــول بكويتنا الغالية 
إلــى بــر األمــان والتصدي 
للتحديــات التــي تواجهها 
في جميع املجــاالت وعلى 

مختلف الصعد.
وأوضح البديح أن كلمة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد والذي أناب 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 

مشعل األحمد في إلقائها ترسخ في نفوس 
أبناء الكويت معاني الوالء واالنتماء والثقة 
الغالية بقيادتنا، حيث قال سموه «إن الكويت 
والكويتيني أمانة في أعناق قيادتها السياسية 
ومــا أحوجنا إلى أن نفتــح قلوبنا للصفاء 
ونبسط أيدينا باملودة واإلخاء وجنتمع على 
كلمة ســواء»، و«أن الكويت ســتظل واحة 
أمن وأمان ومنبع خير وسالم تتطلع دائما 
إلــى مزيد مــن النهضة والتقــدم»، وهذا ما 
نتمناه جميعا ونسعى لتحقيقه خلف قيادتنا 
احلكيمة، إضافة إلى تأكيد ســموه على أنه 
«لــن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن أمن 
الكويت في ظل دميوقراطيتنا ودســتورنا 
وأعرافنا» ما يؤكد مكانة الدســتور وأهمية 
متابعة املسيرة الدميوقراطية في بالدنا وألن 

«الوحــدة الوطنية ســياج 
الكويت والكويتيني  يحمي 
وحصــن ملجابهة الشــدائد 

ومواجهة التحديات».
كمــا نبــه ســموه إلــى 
أهمية اإلصالح واخلطوات 
واملسارات املرتبط بها، وأنه 
ال ميكن أن يحدث بني ليلة 
وضحاها وأهمية بذل اجلهد 
والتكاتف بني أبناء شعبنا 
الوفــي، ألن الواقع يفرض 
علينا االحتــاد في مواجهة 

الفساد.
وأوضــح البديح أن هذه الكلمات تعتبر 
منهج عمل للجميع وخطة متكاملة للوصول 
بالكويت إلى األفضل وإلى ما يتمناه أبناؤها 
من إصالح حقيقي ومحاربة للفساد وتثبيت 
لدعائم الدميوقراطية ومواد الدستور للسير 
نحو األمام وحتقيق التنمية احلقيقية التي 
نسعى إليها ملستقبل أفضل. ومبناسبة اقتراب 
عيد الفطر الســعيد توجه البديح بالتهنئة 
واملباركة إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وإلى ســمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد وإلى جميع أبناء الكويت 
ولألمتــني العربية واإلســالمية، داعيا اهللا 
العلــي القدير أن يدمي على كويتنا العزيزة 
وشعبنا نعمتي األمن واألمان ودوام اخلير 

واالزدهار في ظل قيادتنا احلكيمة.

هنأ القيادة السياسية بعيد الفطر ومتنى دوام اخلير للكويت وشعبها

أحمد البديح

الصويان: انتهاكات مستمرة ملياهنا وسرقة للنچات
محمد راتب

ثمن رئيس االحتاد الكويتي 
لصيــادي األســماك ظاهــر 
الصويان جهــود رجال خفر 
السواحل والقوة البحرية في 
حماية املياه البحرية الكويتية 
االقليميــة واالقتصاديــة من 
بعض صيادي الدول املجاورة 
مياهنــا  ينتهكــون  الذيــن 
ويتجــاوزون حــدود بالدهم 
البحريــة، ويصطــادون فــي 
مياهنــا حيث تعــرض كثير 

من صيادي الكويت للســلب 
والســرقة، مطالبــا بتشــديد 
الرقابة على مياهنا االقتصادية 
وضبط كل متجاوز، فما يحدث 
في الفترة األخيرة غير مقبول.

وقال الصويان، في تصريح 
له، إن صيادي الكويت من أكثر 
الصياديــن التزامــا باحلدود 
البحريــة، معبــرا عــن آمــال 
جمــوع الصيادين بأن يلتزم 
صيادو دول اجلوار باالتفاقات 
واملواثيق الدولية، مشددا على 
أهمية تعاون اجلميع من أجل 

ونشــد على أيدي رجال خفر 
البحرية  الســواحل والقــوة 
الذيــن  الكويتــي  باجليــش 
يقومون بواجبهم في حماية 
مياهنا االقليمية واالقتصادية، 
الفتــا الــى ضــرورة حمايــة 
صيــادي الكويــت من بعض 
العصابــات الذيــن يقومــون 
بسرقة اللنچات الكويتية ولم 
نسمع عن هذه التجاوزات في 
السابق، بل اصبحت متكررة 

في األيام األخيرة.

الصالــح العام جلميــع دول 
اجلــوار، فالشــعوب العربية 
ذات حضارة وتاريخ مشترك، 
مشيرا إلى أهمية حماية حدودنا 
وثروات الكويت البحرية، ناقال 
شكر جميع الصيادين للقيادة 
السياسية على ما تقوم به من 
جهود كبيرة حلماية البالد من 
جتاوزات بعض دول اجلوار.
الوعيد  وأضاف: نرفــض 
والتهديــد الــذي صــدر مــن 
بعض املســؤولية في العراق 
وهي تصريحات غير مسؤولة، 

ظاهر الصويان


