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أعلنت وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون للخدمات ال��دك��ت��ورة جنان 
بوشهري تشكيل ف��رق فنية حلصر االض��رار 
التي تعرضت لها البنية التحتية في )مدينة 
صباح األحمد( السكنية جراء األمطارالغزيرة 

والسيول التي شهدتها البالد.
وق��ال��ت ال���وزي���رة ب��وش��ه��ري ف��ي تصريح 
صحفي أمس االثنني إن الفرق ستقوم بجوالت 
ف��ي ك��اف��ة قطاعات املدينة ملعاينة األض���رار 
وفحص كفاءة األعمال التي نفذتها الشركات 
املتعاقد معها على أن ترفع تقريرها في مدة 

أقصاها أسبوع من تاريخه.
وأضافت أن بعض الشركات ستباشر تنفيذ 
اإلصالحات وفق الكفالة العشرية املنصوص 
عليها في العقود دون حتمل أي كلفة مالية على 

املؤسسة أو املال العام.
وأش���ارت إل��ى أن )السكنية( تعمل حاليا 
بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة ملتابعة 

األضرار التي تعرضت لها البنية التحتية مدينة 
صباح األحمد السكنية، موضحة أن )السكنية( 
سترفع التقرير الفني الى جلنة تقصي احلقائق 
احمل��اي��دة التي شكلها وزي��ر األش��غ��ال العامة 

ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي.
وأكدت على أن )السكنية( ستقدم كامل الدعم 
ألعمال اللجنة وستتخذ أقصى العقوبات جتاه 
الشركات املنفذة تصل الى شطبها من سجالت 
املؤسسة وفق ما نصت عليه القوانني في الدولة 
في ح��ال ثبت تقصيرها في تنفيذ األعمال أو 

تالعبها.
وأض��اف��ت أن��ه سيتم محاسبة املسؤولني 
ف��ي املؤسسة إذا ثبت تراخيهم وتقصيرهم 
في متابعة األعمال اإلنشائية سواء كانوا من 
القيادات أواملوظفني مبينة أن املؤسسة بدورها 
ستتخذ إج��راءات داخلية لتشديد الرقابة على 
تنفيذ العقود املستقبلية وتفعيل اللوائح جتاه 
الشركات املتعثرة في تنفيذ املشاريع أو التي لم 

تسلمها وفق اشتراطات التعاقد.
وبينت بوشهري أن ح��ق��وق امل��واط��ن��ني ال 
ميكن التهاون بها أو القبول بتعريض حياتهم 
الى اخلطر نتيجة سوء تنفيذ الشركات لعقود 
البنية التحتية. متوجهة بالشكر في الوقت ذاته 
الى كافة اجلهات احلكومية التي واصلت العمل 
ط��وال األي��ام املاضية س��واء في مدينة صباح 
األحمد السكنية أو بقية املناطق في الكويت 

لتجاوز آثاراألمطار الغزيرة والسيول.

وتعرضت الكويت بنهاية األسبوع املاضي 
إلى موجة شديدة من األمطار لم تشهدها منذ 
50 عاما إذ بلغ معدلها خالل ست ساعات 115 
مليمترا في حني يبلغ املعدل السنوي الطبيعي 

115 مليمترا.
وق��ال م��راق��ب التنبؤات اجل��وي��ة ف��ي إدارة 
األرصاد اجلوية عبدالعزيز القراوي أمس األحد 
خ��الل اجتماع مشترك للسلطتني عقد لبحث 

تداعيات هذا الظرف إن “الكويت مقبلة على 
حالة جوية أخرى ستبدأ غداً األربعاء وتستمر 
حتى اجلمعة ال تقل ف��ي شدتها ع��ن احلالة 

اجلوية السابقة”. 

تشكيل فرق فنية حلصر أضرار البنية التحتية في مدينة »صباح األحمد«

بوشهري: الميكن التهاون بحقوق املواطنني أو تعريض حياتهم للخطر 

»الشؤون« تنظم سلسلة محاضرات للتعريف بالقانون 

اخلراز: حريصون على توعية املوظفني والقياديني بقانون 
حظر تعارض املصالح لضمان عدم الوقوع  في املخالفات

ريا�ض عواد 

نظمت وزارة الشؤون االجتماعية عدة 
محاضرات تعريفية بالقانون رق��م 13 
لسنة 2018 بشأن حظر تعارض املصالح 
حاضر فيها املستشار القانوني  الدكتور 

رمضان جنم.
وأكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
سعد اخلراز أن الهدف من هذه احملاضرات 
هو  توعية موظفي الوزارة لالستفادة من 
كافة املعلومات املتعلقة بالقانون والعلم 
بها لضمان ع��دم ال��وق��وع حت��ت طائلة 
هذا القانون نتيجة عدم املعرفة مبواده 
وباألشخاص اخلاضعني له مشيدا في 
هذا الصدد بتنظيم هذه احملاضرات التي 
ستساهم بشكل كبير في توضيح ماهية 
القانون وم��واده معربا عن امله في ان 

حتقق االستفادة املرجوة منها .
واك��د ان ه��ذه احمل��اض��رات تهدف الى 
تسليط الضوء على ابرز مايشتمل عليه 
قانون حظر تعارض املصالح وتوعية  

جميع موظفي ال���وزارة والقياديني مبا 
يصب في النهاية في املصلحة العامة 
وضمان الشفافية وحسن سير العمل 
واالستخدام االمثل مل��وارد الدولة الفتا 
ان هذا القانون سيساهم بشكل كبير في 
احلد من حاالت تضارب املصالح التي تتم 
بقصد او بغير قصد وسيساهم في تعزيز 
مكافحة الفساد خاصة وان دولة الكويت 
التزمت بتشريع ه��ذا القانون التزاما 
منها بعد توقيعها على االتفاقية الدولية 
ملكافحة الفساد في ديسمبر 2003 حيث 
أن اي اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها 
البد وان تصدر بقانون حتى تصبح جزء 

من القانون الداخلي للدولة وعليه صدر 
القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد والقانون 
13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض 

املصالح.
وبدوره استعرض املستشار القانون 
الدكتور رمضان جنم جميع مواد القانون 
رق��م 13 /2018 بشأن حظر تعارض 
املصالح وبني ان جميع موظفي احلكومة 
والهيئات واملؤسسات احلكومية وغيرها 
يخضعون لتطبيق ه��ذا القانون ال��ذي 
اعتمد على فلسفة محددة وفقا للمذكرة 
التفسيرية وه��ي ال��ت��زام دول���ي لدولة 

الكويت بعد انضمامها التفاقية مكافحة 
الفساد ف��ي 2003 فضال ع��ن ه��دف ثان 
يتعلق بضمان ع��دم ت��ع��ارض املصالح 
الذي يعد أحد اوجه الفساد ويتسبب في 

اعاقة التنمية في البالد.
وبني الدكتور جنم ض��رورة االفصاح 
في ح��االت تعارض املصالح للمسؤول 
املباشر في اي جهة حكومية منعا للوقوع 
حتت طائلة القانون في احل��االت التي 
قد يحدث فيها استفادة مالية او معنوية 
ج��راء االستفادة من الوظيفة احلكومية 
بشكل مباشر او غير مباشر او حتى 

استفادة لألقارب حتى الدرجة الرابعة.

وأش��ار ال��ى ان��ه ميكن ألي شخص ان 
ي��ق��وم ب��اإلب��الغ ع��ن اي ح��ال��ة تعارض 
مصالح شريطة ان تكون موثقة باألدلة 
الواضحة ذلك انه وفقا للقانون فان اي 
شخص يعلم بجرمية وال يبلغ عنها 

يتعرض للمساءلة.
كما استعرض الدكتور جنم العقوبات 
ال��ت��ي ت��وق��ع على مخالفة ق��ان��ون حظر 
تعارض املصالح مشيرا الى ان العقوبة 
تكون باحلبس م��دة ال تقل عن سنة وال 
تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل 
عن ثالثة آالف دينار وال تزيد عن عشرة 

آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

وزير »الكهرباء« يناقش 
استعدادات الوزارة ملوجة 

األمطار املتوقعة
ن���اق���ش وزي����ر 
ال����ن����ف����ط وزي�����ر 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء 
الكويتي املهندس 
بخيت ال��رش��ي��دي 
خ���ط���ة ط������وارئ 
)ال����ك����ه����رب����اء( 
واس���ت���ع���دادات���ه���ا 
للتعامل مع موجة 
األم��ط��ار الغزيرة 
امل��ت��وق��ع هطولها 
على البالد األربعاء 

املقبل.
وق����������ال����������ت 
)ال���ك���ه���رب���اء( في 
ب����ي����ان ص��ح��ف��ي 
أم����س االث���ن���ني إن 
ال���رش���ي���دي دع���ا 
خالل اجتماع عقده 
وق��ي��ادات ال���وزارة 
جميع العاملني في 

مختلف القطاعات لالستعداد إلى التعامل مع موجة األمطار وتالفي أي 
سلبيات في خطة الطوارئ التي فعلت خالل موجة األمطار التي شهدتها 

البالد األسبوع املاضي.
وأشاد الرشيدي وفقا للبيان بدور جميع العاملني في الوزارة على ما 
قدموه من جهود مميزة أثناء التعامل مع هذا الظرف الطارئ.وتعرضت 
الكويت بنهاية األسبوع املاضي إلى موجة شديدة من األمطار لم تشهدها 
منذ 50 عاما إذ بلغ معدلها خالل ست ساعات 115 مليمترا في حني يبلغ 

املعدل السنوي الطبيعي 115 مليمترا.

م. بخيت الرشيدي

د.جنان بوشهري

البنية التحتية تضررت في بعض املناطق
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اللجنة  ألعمال  الدعم  كامل  ستقدم  »السكنية« 
املنفذة الشركات  جتاه  العقوبات  أقصى  وستتخذ 

إج������������راءات داخ����ل����ي����ة ف�����ي »ال���س���ك���ن���ي���ة« ل��ت��ش��دي��د 
ال������رق������اب������ة ع����ل����ى ت���ن���ف���ي���ذ ال�����ع�����ق�����ود امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة

سعد اخلراز

جانب من احلضور

»األبحاث« ينظم ورشة إقليمية 
الستخالص الوقود احليوي 

ومنتجاته من الطحالب
ن����ظ����م م��ع��ه��د 
الكويت لألبحاث 
ال��ع��ل��م��ي��ة ورش���ة 
ع���م���ل إق��ل��ي��م��ي��ة 
حت������ت ع����ن����وان 
)اس����ت����خ����الص 
ال��وق��ود احل��ي��وي 
وامل����ن����ت����ج����ات 
ذات اجل������دوى 
االق��ت��ص��ادي��ة من 
الطحالب الدقيقة( 
وس����ط م��ش��ارك��ة 
دول���ي���ة واس��ع��ة 
م���ن متخصصني 
ومهتمني ف��ي هذا 

املجال.
وأك�����دت م��دي��ر 
عام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية 
الدكتورة سميرة 
ال��س��ي��د ع��م��ر في 

كلمة لها خالل الورشة احلاجة إلى احلفاظ واالستخدام املستدام ملوارد 
الكويت البيولوجية وغيرها من املوارد الطبيعية وذلك للتوصل للنمو 
االقتصادي املستدام املرتبط ارتباطا وثيقا ب)رؤية دولة الكويت للعام 
2035( كما سلطت الضوء في كلمتها على إسهامات املعهد في تطوير 

مختلف القطاعات والصناعات في البالد.
وأوضحت الدكتورة السيد عمر أن املعهد قام بدراسة حديثة ووثق 
110 طحلب )أعشاب بحرية( و270 من الطحالب السيليكيتية في 
بيئة الكويت البحرية ويعد بعض من هذه الطحالب مصدر مرشح بقوة 
إلنتاج أنواع من الوقود احليوي ومنتجات ذات القيمة االقتصادية مثل 
االعالف احليوانية واألسمدة احليوية والبالستيك احليوي واملكمالت 

الغذائية.
وذك��رت أن الهدف من تنظيم ه��ذه الورشة هو توفير منصة عمل 
مشتركة للخبراء الدوليني واإلقليميني واحملليني وصانعي القرار 
ومؤسسات القطاعني العام واخل��اص من أجل االط��الع على أحدث ما 

توصل إليه العلم من ابتكارات ووسائل تكنولوجية في هذا املجال.

د. سميرة السيد عمر

في  إحصائية إلدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 

 العنزي: بلدية »اجلهراء« 
1091 معاملة هندسية  أصدرت 

خالل أكتوبر املاضي
كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن حتقيق العديد من اإلجنازات 
ألدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
ب��ف��رع بلدية محافظة اجل��ه��راء  خالل 
شهر اكتوبر املاضي مشيره الى اجناز 

1091معاملة برسوم بلغت 2005 د.ك
وأوضح مدير ادارة التدقيق و املتابعة 
الهندسية املهندس.أحمد العنزي عن 
اجناز1091 م��ع��ام��ل��ة اش��ت��م��ل��ت على  
163معاملة شهادة حتديد اوصاف الي 
جانب الكشف علي587 عقار ، باإلضافة 
الى استقبال 212  معاملة استفسار و 
74 معاملة اثبات حالة ، 12 معاملة 
انهاء اشراف وتعهد اشراف ، 31 معاملة 
ايصال وتقويه تيار كهربائي  ،4 انذارات 
تعدي على أم��الك ال��دول��ة، ،3 معامالت 
استالم حدود ، 3 معامالت توكيل مقاول 

وحترير مخالفة و استقبال شكوى.
و دعت إدارة العالقات العامة اجلمهور 
في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل 
البلدي بعدم التردد باإلتصال على اخلط 

الساخن 139 أو التواصل عبر حساب 
البلدية مبواقع التوصل االجتماعي  @
kuwmun وسيتم اتخاذ االج���راءات 

القانونية حيالها على الفور.

م.أحمد العنزي

14 ملناقشة احلفاظ  مؤمتر كهرباء اخلليج ال� 
على الطاقة الكهربائية يواصل فعالياته 

ريا�ض عواد 

اس��ت��م��رت ف��ع��ال��ي��ا ال���ي���وم ال��ث��ان��ي 
ملؤمتر الكهرباء اخلليجي وق��ال رئيس 
مجلس ادارة سجري اخلليج املهندس 
املهندس ك��ام��ل ع��ب��دا لصمد الشهابي  
ف��ع��ال��ي��ات م��ؤمت��ر وم��ع��رض ك��ه��رب��اء 
منظمة “سيجرى اخلليج” الذي تستمر 
فعالياته ثالثة أيام إن املؤمتر الذي يقام 
سنويا في إح��دى دول مجلس التعاون 
اخلليجي يعتبر واحد اً من أهم املؤمترات 
التخصصية في املنطقة، واح��د رواف��د 
العمل املشترك وملتقى للمتخصصني 

والعاملني في مجال الكهرباء.
وأضاف كامل الشهابي: إنه منذ إنشاء 
املنظمة قبل 33 عاما وهي تسهم بصورة 
ج���ادة ف��ي اي��ج��اد احل��ل��ول للعديد من 
العقبات الفنية والتطبيقية التي تواجه 
قطاع الطاقة الكهربائية باإلضافة إلى 

إثراء املنظومة الكهربائية في املنطقة.
وأش����ار ال��ش��ه��اب��ي أن امل��ؤمت��ر يعد 
حجر أساس لألبحاث والدراسات التي 
تبنى عليها مشاريع التطور والتحديث 
لشبكات الكهرباء اخلليجية، ويأتي 
عقده ف��ي وق��ت يشهد حت��دي��ات كبيرة 

يواجهها ق��ط��اع الكهرباء وصناعته 
وحتوالت شديدة السرعة منها التوجه 

إلى الطاقات البديلة واملتجددة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء اخلليجي 
عليه مسؤوليات كبيرة في ظل التحول 
والتطور مع التوجه العاملي وال ميكن 
حدوثه إال على أس��س علمية صحيحة 
ودراس������ات مستفيضة ي��ش��ارك بها 

املختصون من ابناء اخلليج.
وق��ال رئيس اللجنة الفنية ملؤمتر 
كهرباء اخلليج )سيجري ( املهندس احمد 
االبراهيم اليوم االثنني ان املؤمتر شهد 
اقبال كبير من الباحثني لتقدمي األوراق 
العلمية عددها 260 مت تلخيصها الى  
120 ملخص يعنى باحدث التطورات 

الكهربائية في دول مجلس التعاون .
وذك���ر  ان ورش العمل وال����دورات 
التدريبية املقامة على هامش املؤمتر 
تهدف ال��ى تعزيز مفاهيم الطاقة لدى 
املستهلكني والتوعية بأهمية الكهرباء 

والطاقة املتجددة .
وأض��اف أن املؤمتر يهدف في نسخة 
ال���راب���ع ع��ش��ر ال����ى  ت��ب��ادل اخل��ب��رات 
الهندسية والفنية ب��ني دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي مشيرا ال��ى هناك 
خطط مستقبلية يسعى القائمني على 

املؤمتر إلى تفعيلها.

م. كامل الشهابي  


