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حتت رعاية محافظ األحمدي 
ال��ش��ي��خ ف����واز اخل���ال���د ، نظمت 
محافظة األح��م��دي بالتعاون مع 
الهيئة العامة للشباب مساء االثنني 
امل��اض��ي حلقة نقاشية لتسليط 
ال���ض���وء ع��ل��ى م��ج��ل��س ال��ش��ب��اب 
الكويتي املزمع إطالقه في مارس 
املقبل لتعريف الشباب مببادئه 
وأه��داف��ه ليكون منصة شبابية 
للتعبير عن قضاياهم وتطلعاتهم 
وذل��ك في منتزه االح��م��دي التابع 

لشركة نفط الكويت.
وق���د أك���د م��دي��ر ادارة املكتب 
الفني مبحافظة األحمدي إبراهيم 
الفودري أن احللقة النقاشية التي 
عقدت بحضور العديد من أبناء 
وبنات احملافظة استهدفت تسليط 
ال���ض���وء ع��ل��ى م��ج��ل��س ال��ش��ب��اب 
ال��ك��وي��ت��ي، وآل��ي��ة عمل وتشكيل 
وأهداف املجلس انطالقا من اهتمام 
احملافظ الشيخ فواز اخلالد بأهمية 
تفعيل دور الشباب في املجتمع 
ومتاشيا مع أحد املسارات اخلمس 
للمشروع التنموي بعيد امل��دى 
“محافظتي أجمل” ال��ذي أطلقته 
احملافظة مطلع العام 2015 ، االمر 
ال��ذي يؤكد الشراكة الفاعلة بني 
احملافظة والهيئة العامة للشباب ، 
واستمرار التعاون املشترك بينهما.
وق���ال ال���ف���ودري إن احللقات 
النقاشية ساهمت في رسم صورة 
كاملة عن املجلس أم��ام املشاركني 
والرد على كافة استفساراتهم بهذا 
ال��ش��أن، الت��اح��ة معلومات كافية 
ح��ول طبيعة عمل ، وتعريفهم 
بطبيعة م��ش��ارك��ت��ه��م ودوره����م 
وصالحياتهم واملعايير الالزمة 
للتسجيل ، قبل إطالق املجلس في 

شهر مارس 2019 .
وأشار إلى أن املجلس ذو طبيعة 
عمل استشارية يهدف الى توصيل 

رس��ال��ة ح���ول تطلعات الشباب 
الكويتي ال��ى متخذي ال��ق��رار في 
ال��ب��الد، موضحا أن تلك احللقات 
النقاشية تتناغم مع رؤي��ة كويت 
ج��دي��دة 2035 وتلبي تطلعات 
الشباب وصوال الى تفعيل دورهم 

املجتمعي خلدمة كويتنا احلبيبة.
واختتم الفودري بأن محافظة 

األح��م��دي حريصة على الشراكة 
مع العديد من املؤسسات واجلهات 
الرسمية واالهلية والتطوعية في 
ال��ب��الد، ومشاركة الهيئة العامة 
للشباب ووزارة الدولة لشؤون 
ال��ش��ب��اب ف��ي كثير م��ن األنشطة 
والبرامج والفعاليات التي تنظمها 
احمل��اف��ظ��ة س���واء ف��ي االح��ت��ف��االت 

الوطنية أو على مدار العام.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��س فريق 
ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة واإلع�����الم 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ع��ب��دال��رح��م��ن ال��رب��اح 
إن ه���ذا ال��ل��ق��اء ف��رص��ة لتوعية 
الشباب باختصاصات املجلس 
وآلية تشكيله وكيفية االنضمام 
لعضويته إذ سيكون له دور كبير 

ف��ي تطوير العمل الشبابي في 
البالد.

وذك�����ر ال����رب����اح أن امل��ج��ل��س 
سيكون معنيا ب��دراس��ة القضايا 
الشبابية واقتراح احللول املناسبة 
لها واقتراح السياسات واخلطط 
املتعلقة بشؤون الشباب وبحث 
آل���ي���ات ال��ت��واص��ل م���ع األج��ه��زة 

احل��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
وال��ق��ط��اع اخل���اص مل��ا فيه تنمية 

العمل الشبابي في البالد.
وأشار الى أن الهيئة ستواصل 
ع��ق��د ه���ذه احل��ل��ق��ات التعريفية 
باملجلس في باقي محافظات البالد 
وفي جامعة الكويت واجلامعات 
اخلاصة والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب للوصول إلى 
اكبر شريحة من الشباب مؤكدا 
أن الباب مفتوح جلميع الشباب 

لالنضمام لعضوية املجلس.
وثمن رعاية محافظ األحمدي 
الشيخ ف��واز اخلالد لهذا التجمع 
الشبابي الذي ضم نخبة من شباب 
احملافظة موضحا أن الهيئة بقيادة 

مديرها العام عبدالرحمن املطيري 
حريصة على توفير املساحات 
لتمكني الشباب الكويتي في كافة 
املجاالت. وسيتألف مجلس الشباب 
الكويتي م��ن 36 م��ن الشباب من 
عمر 18 حتى 34 عاما بواقع ست 
أعضاء من كل محافظة نصفهم من 
الذكور والنصف اآلخر من اإلناث 
كما سيضم ع��ددا من الشباب من 
ذوي اإلعاقة. وستكون آلية اختيار 
الشباب لشغل عضوية املجلس 
بالقرعة بعد استيفائهم للشروط 
في حني سيشغل أمني سر مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب أمانة 

السر في املجلس الشبابي.

برعاية اخلالد ومشاركة أبناء وبنات احملافظة

»األحمدي« و»الشباب« نظمتا حلقة نقاشية حول مجلس الشباب الكويتي

جانب من الفعاليات صورة جماعية للمشاركني

خالل إحصائية إلدارة السالمة 

بوشهري: بلدية »مبارك الكبير« أجنزت 
537 معاملة في نوفمبر املاضي

 كشفت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت عن حتقيق العديد 
م��ن اإلجن����ازات إلدارة السالمة 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
خالل شهر نوفمبر املاضي تزامنا 
مع احلملة االعالمية التي أطلقتها 
االدارة حتت شعارتواصل_معنا 
وال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى إزال����ة كافة 
ال��ت��ع��دي��ات ع��ل��ى أم���الك ال��دول��ة 
واالعالنات بالشوارع وامليادين  
ومتابعة الباعة اجلائلني وكل ما 
يشغل الطريق س��واء استغالل 
مساحة دون ترخيص او سيارات 
مهملة فضال عن متابعة شركات 
النظافة وم��دى التزامها بتطبيق 
العقود بينها وب��ني البلدية إلى 
جانب متابعة شكاوى اجلمهور 
ال����واردة عبر م��واق��ع التواصل 
االجتماعي حيث مت اجن��از 537 
معاملة 83 ش��ه��ادة ف��ي السكن 

اخلاص.
وبينت م��دي��ر إدارة السالمة 
م.ميساء بوشهري ب��أن اإلدارة 
ق��ام��ت ب��إص��دار 537 تراخيص 
ج��دي��دة واس��ت��الم ك��ف��االت سكن 
خاص وافراج عن كفاالت وإصدار 

شهادات سالمة.

وأش���ارت بوشهري ال��ى قيام 
اإلدارة ب��إجن��از 537 معاملة 
اشتملت على اصدار 83 ترخيص 
ج���دي���د ف���ي ال��س��ك��ن اخل����اص- 
ترخيص سالمة حكومي جديد 
واح��د وجت��دي��د واح���د- وجتديد 
رخصة سالمة استثماري- إصدار 
3 تراخيص سالمة حرفي- إصدار 
ت��رخ��ي��ص��ني س��الم��ة ص��ن��اع��ي- 

إص����دار 96 ك��ف��ال��ة اف����راج سكن 
خ��اص- إص��دار 9 كفاالت إف��راج 
مصرفية استثماري- إص��دار 8 
كفاالت مصرفية حرفي- إصدار 
ترخيص تشوين حكومي وجتديد 
واحد- إصدار ترخيصني تشوين 
ص��ن��اع��ي- إص����دار 3 تراخيص 
تشوين حرفي- جتديد أمر عمل 
ط��رق واح��د- إص��دار 83 شهادة 
س��الم��ة س��ك��ن خ����اص-  إص���دار 
شهادة سالمة حكومي- إص��دار 
شهادة سالمة صناعي واح��دة- 
إص����دار ش��ه��ادة س��الم��ة جت��اري 
واح������دة-  إص�����دار 4 ش��ه��ادات 
سالمة حرفي- إصدار 4 شهادات 
سالمة استثماري- إص���دار 33 
تقرير ف��ن��ي- إص���دار 47 تنبيه 
اس��ت��ث��م��اري- إص���دار 66 تنبيه 
سكن خ��اص- إص��دار 17 تنبيه 
صناعي- إص��دار تنبيه حكومي 
واحد- إصدار 6 تنبيهات حرفي- 
إص�����دار 7 م��خ��ال��ف��ات- إص���دار 
3  ش��ك��اوى- إص���دار 14 تقرير 
مساح- تقريرين حوادث- إصدار 
26 اس��ت��الم ح����دود، ف��ي��م��ا بلغ 
إجمالي الرسوم التي مت حتصيلها 

1497 دينار كويتي .

م. ميساء بوشهري
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ال���������ف���������ودري: احل�����ل�����ق�����ات ال����ن����ق����اش����ي����ة س����اه����م����ت ف������ي رس��������م ص����������ورة ك����ام����ل����ة ع������ن امل����ج����ل����س أم����������ام امل����ش����ارك����ن
ال�����������رب�����������اح: امل������ج������ل������س س����ي����ع����ن����ى ب���������دراس���������ة ال������ق������ض������اي������ا ال�����ش�����ب�����اب�����ي�����ة واق�����������ت�����������راح احل��������ل��������ول امل������ن������اس������ب������ة ل���ه���ا

في ختام مشاركة املهندسن الكويتين مبؤمتر استضافته البحرين 

النكاس: نطمح ملزيد من  املشاركة في املؤمترات 
العلمية لتبادل اخلبرات ورفع مستوى الكوادر الوطنية 

ج��ددت جمعية املهندسني الكويتية حرصها على اش��راك 
ك��وادره��ا الهندسية ف��ي الفعاليات والم��ؤمت��رات العلمية 
املتخصصة الهادفة الى تبادل اخلبرات واكتساب مهارات 

جديدة من في مخحتلف التخصصات الهندسية . 
وفي ختام مشاركة اجلمعية مبؤمتر الصيانة ال��ذي عقد 
مؤخرا في البحرين قال عضو مجلس االدارة املهندس عبد 
العزيز النكاس إن مشاركة املهندس الكويتي الى جانب نحو 
800 متخصص حققت أه���داف لطاملا سعت اجلمعية الى 
حتقيقها الفتا الى أن  فعاليات املؤمتر متنوعة وحققت  تبادل 
اخلبرة واملعرفة حول أحدث التقنيات في هذا املجال احليوي 
واملهم، وأش��اد النكاس مبشاركة زمالئه أيضا رئيس جلنة 
امل��ع��ارض املهندس حسن جمعة و رئيس مركز املهندسني 
الوظيفي املهندس جابر اشكناني ، موضحا أننا قد متكنا 
من ع��رض اجلهود التي تقوم بها اجلمعية في خدمة املهنة 
الهندسية ونأمل أن تستمر مثل هذه املشاركات التي النزال 
نحتاج الى مجاالت وآفاق أوسع ميكن أن ينخرط بها املهندس 

الكويتي . 
ولفت النكاس الى أن جناح اجلمعية في املعرض املصاحب 
للمؤمتر لقي اهتماما من املعنيني وخاصة الشركات الكويتية 
املشاركة باملؤمتر حيث قامت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة املهندسة نادية بدر 
حجي و رئيس اجلمعية اخلليجية للصيانة واالعتمادية نزار 
الشماسي بزيارة جناح اجلمعية واستمعوا الى شرح عن 

عبد العزيز النكاس وحسن جمعة بجناح اجلمعية باملؤمترجهود املهندسني التطوعية في خدمة الدولة واملجتمع. 

اجلويسري: وزيرة اخلدمات ترفض 
تصليح  الهواتف األرضية املقطوعة 

في بعض املناطق بسبب األمطار 
ريا�ض عواد 

شن نائب رئيس 
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ال���س���اب���ق مشعل 
اجلويسري هجوماً 
على وزيرة الدولة 
لشئون اخل��دم��ات 
واإلس���ك���ان جنان 
ب��وش��ه��ري وذل���ك 
ع��ل��ى خلفية ع��دم 
ارج���اع م��ا يقارب 
5100  خط هاتف 
ارض��ي ف��ي منطقة 
سلوى والساملية 
وميدان حولي بعد 
ت��ع��ط��ل��ه��ا بسبب 
م���وج���ة األم���ط���ار 
ال����غ����زي����رة ع��ل��ى 

البالد.
ون��اش��د اجلويسري ف��ي تصريح 
صحفي  سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
الشيخ جابر امل��ب��ارك التدخل حلل 
هذه االزم��ة ، خصوصا ان بوشهري 
وزي��ر اخلدمات ) امل��واص��الت(  ليس 
لديها حل وال نعلم ملاذا هذا التعطيل 
ملوضوع انقطاع كيبل الهواتف في 

م���ن���اط���ق س��ل��وى 
والساملية وميدان 
ح����ول����ي ، وه���ي 
م��ع��ط��ل��ة م���ن اي���ام 
األم���ط���ار وه��ن��اك 
اك���ث���ر م���ن ك��ت��اب 
م��رف��وع ل��ل��وزي��رة 
والزال�����ت راف��ض��ه 
تصليحه فما هي 
االسباب خصوصاً 
ان مصالح الناس 

اعطلت .
 وب����������������������ني 
اجلويسري ان اكثر 
م��ن 1300 هاتف 
ف��ي منطقة سلوى 
و2600 في ميدان 
ح���ول���ي و1200 
في السامليه ، علماً 
ب��أن م��ا مت تصليحه ع��اد وتعطل ، 
وال��وزي��رك قامت بتعطيل الشركة 
املختصة ، ون��ت��ج ع��ن ذل��ك تعطيل 
مصالح املواطنني وبيوتهم وشركاتهم 
وع��ي��ادات طبيه ، واكثر من شهر لم 
حت��رك ال��وزي��رة ساكن والكثير من 

املشتركني قدموا شكاوى.

مشعل اجلويسري

»املجلس الوطني للثقافة«
يعلن انطالق مهرجان القرين

في الثامن من يناير املقبل

كلية احلقوق نظمت ندوة »قانون 
تعارض املصالح والالئحة التنفيذية«

أع��ل��ن املجلس ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون 
واآلداب انطالق مهرجان القرين الثقافي ال� 25 
في الثامن من يناير املقبل وحتى 25 من نفس 
الشهر متضمنا عدة ن��دوات ثقافية ومعارض 

تشكيلية. 
  وق��ال األم��ني العام املساعد لقطاع الثقافة 
عيسى األنصاري في تصريح ل� )كونا( أمس 
الثالثاء ان االحتفاء باملهرجان هذا العام سيكون 
مختلفا حيث سيشهد تنظيم احتفالية خاصة 
مبرور 25 عاما على انطالقة دورته االولى في 

العام 1994.
وذكر أن املهرجان يهدف الى دعم وتشجيع 
ون��ش��ر الثقافة وال��ف��ن��ون احمللية والعربية 
والدولية ودعم ابداعات الشباب في املجاالت 
الفنية والثقافية الفتا الى ان املهرجان هذا العام 
ومبناسبة احتفاله بعامه ال 25 سيقيم ندوة عن 

رائد التنوير في الكويت عبدالعزيز حسني.
وأش���ار إل��ى أن��ه سيكون هناك ن��دوة مهمة 
أخ��رى تتحدث عن بدايات املهرجان فضال عن 
ع��رض فيلم وثائقي وش��ه��ادات عن املهرجان 
ال��ى جانب الندوة الرئيسية للمهرجان التي 
ستكون حتت عنوان “االعالم اجلديد واالزمات 
الثقافية” إضافة الى مهرجان القرين التشكيلي 

ومهرجان الشباب التشكيلي.
وأضاف األنصاري أن املهرجان يشمل منارة 
ثقافية عن الفنان الراحل عبداحلسني عبدالرضا 

باالضافة الى احتفالية خاصة مبؤمتر االدباء 
العرب الذي استضافته الكويت عام 1958.  

 وأوض��ح أن املهرجان يشمل عرض االعمال 
املسرحية واألف����الم السينمائية واحل��ف��الت 
الغنائية واملعارض التشكيلية والورش فضال 
عن تكرمي الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 

والتشجيعية.
ولفت إلى أنه ستتنوع االمسيات املوسيقية 
من دول مختلفة فضال عن العديد من الورش 
الفنية واحمل��اض��رات األدبية والثقافية لتقدم 
للجمهور على مدى ثالثة اسابيع مضيفا انه 
سيتضمن أيضا عروضا خاصة باألطفال فضال 
ع��ن املسيرات الوطنية وع���روض ال��دراج��ات 
النارية والطائرات الورقية ليشكل بانوراما 

ثقافية فنية.
وأض��اف أن مهرجان القرين الثقافي يكاد 
يكون نافذة الكويت بالداخل واخلارج يتم من 
خالله التعاون مع الكثير من ال��دول العربية 

والسفارات الصديقة.
وأك���د األن��ص��اري أن ال��ت��ظ��اه��رات الفكرية 
والثقافية والفنية تشكل مؤشرا واضحا على 
وعي املجتمعات بوصفها مقياسا لدرجة احلراك 
الثقافي واالجتماعي فيها ل��ذا عمل املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب على رعاية 
وتنظيم مهرجان القرين الثقافي ليكون الظاهرة 

الثقافية االكبر في دولة الكويت.

نظمت كلية احل��ق��وق بجامعة الكويت ن��دوة 
حتت عنوان “قانون تعارض املصالح والالئحة 
التنفيذية” حاضر فيها عضو مجلس األمة الكويتي 
النائب احلميدي السبيعي، واألستاذ بقسم القانون 
د. محمد التميمي، ومن قسم القانون اجلزائي د. 
نورة العموي وذلك ملناقشة أحكام قانون تعارض 
املصالح رق��م 3 لسنة 2018، وذل��ك ي��وم االثنني 

املاضي مببنى الكلية في احلرم اجلامعي- الشويخ.
وشكر عضو مجلس األم��ة احلميدي السبيعي 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت مم��ث��ل��ة بكلية احل��ق��وق على 
االستضافة، مثمنا دوره��ا كصرح تعليمي فعال، 
وثم قام مبناقشة قانون تعارض املصالح بنوعيه 
املطلق والنسبي، موضحا أهميته ودوره في 
مكافحة الفساد، والتعديالت التي قامت بها اللجنة 
التشريعية ومخاطبتها لكل اجل��ه��ات األهلية 
واحلكومية، كما تطرق السبيعي إلى كيفية االبالغ 
عن التعارض واإلجراءات التي يجب اتخادها واملدة 
الزمنية إلزالة هذه الشبهة والتي تكون إما بإزالة 

التعارض أو التنحي عن الوظيفة واملنصب.
وأوضح السبيعي إن مثل هذه القوانني وجوده 
ضروري وحتمي، ألهمية هذا القانون كونه ضرورة 
حتتاجها دولة كالكويت ومطلب سياسي واجتماعي 
وأخالقي في عملية احل��د من الفساد، وإن تخلله 
قصور أو شبهة دستورية، لذلك حذر املشرع من 
التوسع بالتقنني حتى ال يقع مبحاذير وشبهات 
ج��زائ��ي��ة، وبالنهاية حماية ك��ل م��ن املؤسسات 

واألفراد.
وم��ن جانبها تقدمت د. ن��ورة العومي من قسم 
القانون اجلزائي بالشكر للعضو احلميدي السبيعي 

وزمالئها األس��ات��ذة والطلبة احلضور، موضحة 
ماهية جرمية تعارض املصالح.

وقالتالعومي “من وجهة نظرها املشكلة باملادة 
أربعة بند 2 واملتعلقة بامتالك حصة أو نسبة في 
أي عمل أو نشاط له تعامالت مالية مع جهة العمل، 
حيث يشمل هذا التعميم اختالف للمستويات، وحل 
هذه املشكلة يحتاج إلى انضباط وتنظيم كونها 

مشكله أخالقية أكثر من جرمية”.
واقترحت االستناد للقانون املصري الذي نظم 
هذه املسألة أال يخاطب العموم بل خص فئة محددة 
لتفادي الوقوع بالرشوة والتربح والضرر العمدي.

وم��ن جانبه أض��اف د. محمد التميمي من قسم 
القانون اجلزائي أن قانون تعارض املصالح غايته 
جميلة إال أن بعض نصوصه حت��وي معوقات 
كارثية في التعميم الذي يشمل جهة العمل، فتكون 
ب��ذل��ك س��الح ف��ت��اك ف��ي وج��ه ك��ل م��واط��ن كويتي، 
ويشكل معضلة املسؤولية االجتماعية ألخطاء 
الغير، مضيفا أنه قد نصبح كلنا كمواطنون جناة 
ومدانون نتيجة عدم حتديد طبيعة التملك وقدرها 
والعالقات املؤسسية الهيكلية، مشيرا إلى اخللل 
بتوحيد العقوبات رغ��م اخ��ت��الف جسامة الفعل 
املبنية على تعارض املصالح بني عدم االفصاح عن 
املصلحة والتعارض احلقيقي واملنفعة فالبد من 
التفصيل فيما لم يصرح به املشرع وطبيعة العقوبة 
واجلزاء فالبد من مناسبة التشريع للجزاء وحماية 

املال العام.
وفي ختام النقاش مت فتح باب األسئلة والنقاش 
للحضور من أساتذة القسم والطلبة والطالبات 

املتواجدين.


