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قال األمني العام املساعد لقطاع الوقاية في 
 الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتية )نزاهة( 
سالم العلي أمس الثالثاء أن )نزاهة( استملت 
831ر11 إق��رار ذمة مالية مما يشكل نسبته 
95 في املئة من إجمالي عدد اخلاضعني ألحكام 

القانون.  
 جاء ذلك  بتصريح أدلى به العلي ل� )كونا( 
عقب ورش��ة العمل التوعوية التي نظمتها 
)نزاهة( للعاملني ب��وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية في إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني 
اجلهتني في مجال التوعية والتثقيف وذلك 

مبقر الهيئة العامة ملكافحة الفساد.  
 وأوض��ح العلي ان هذه الورشة تهدف الى 
توعية وتثقيف العاملني ب���وزارة األوق��اف 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ب���دور الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد )نزاهة( والبرامج التي أطلقتها 
ضمن اختصاصاتها كجهة معنية مبكافحة 

الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره.  
 وب��ني أن ال��ورش��ة ش��ه��دت مشاركة 100 
موظف من الوزارة حيث تطرقت لعدة محاور 

للتعريف باالتفاقية الدولية ملكافحة الفساد 
والتي جاء مبوجبها إنشاء )نزاهة( وتعريفا 
بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها 
التشغيلية وهي برنامج الكشف عن الفساد 
وال��ت��ح��ق��ي��ق وع���رض آلل��ي��ات ت��ق��دمي ال��ب��الغ 
واالش��ت��راط��ات الالزمة في تقدمي البالغ وما 
اختص به قانونها من ميزة توفير احلماية 
للمبلغني وال��ت��ي تشمل احل��م��اي��ة اإلداري���ة 
والقانونية والشخصية واحلفاظ على سرية 
هوية املبلغ مع قيام )نزاهة( بتمثيل املبلغ في 

كافة مراحل التحقيق والتقاضي.  
 وذكر أن الورشة تناولت التعريف ببرنامج 
الذمة املالية الذي يهدف الى الوقاية من الفساد 
وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة 
الدولة مشيرا إلى أن تطبيق برنامج الكشف 
عن الذمة املالية من شأنه أن يساند في الكشف 
ع��ن ج��رمي��ة الكسب غير امل��ش��روع وه��ي كل 
زي��ادة في الثروة أو انتقاص في االلتزامات 
تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على 
اخلاضع لهذا القانون أو أوالده القصر أو من 

يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت ال 
تتناسب مع مواردهم.  

 وأضاف أن الورشة تناولت أيضا التعريف 
بآلية تلقي إق��رارات الذمة املالية من الفئات 
اخلاضعة من املخاطبني وفقا ألحكام امل��ادة 

الثانية بالقانون وآلية حفظ اق��رارات الذمة 
املالية وم��ا أمتاز به النظام من سرية ودقة 

حلفظ البيانات.  
 وأش��ار العلي إلى أن تلقي إق��رارات الذمة 
املالية وفقا للمواعيد احملددة قانونا ميثل وفاء 

لاللتزام القانوني من اخلاضع تفاديا لتطبيق 
العقوبات املالية واإلداري����ة للممتنعني عن 
تقدميها مضيفا إلى أن الهيئة ومن خالل جلان 
الفحص املختصة لفحص اإلق���رارات تتولى 
عملية فحص من��اذج اإلق���رارات وتقوم على 
إثرها بإنشاء قواعد بيانات املمتنعني متهيدا 
إلحالتها للنيابة العامة ملباشرة اإلج��راءات 
القانونية اخلاصة بتطبيق العقوبات املالية 

واإلدارية بشأنهم.  
 وبني أن الورشة تضمنت أيضا التعريف 
ببرنامج ال��وق��اي��ة واأله����داف امل��رج��وة منه 
واآلليات الوقائية التي تنتهجها الهيئة جتاه 
توعية وتثقيف املجتمع من مخاطر الفساد 
وم��ن��ع أسبابه وس��ب��ل تعزيز مفاهيم وقيم 
النزاهة في املجتمع بالتنسيق مع املؤسسات 
احلكومية وتشجيع التعاون م��ع منظمات 
املجتمع املدني.    ولفت إلى ان الهيئة قد وقعت 
4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارات اإلعالم 
والتربية واألوق����اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعاون في 

مجال التوعية والتثقيف. 
  وأض��اف أن هذه الورشة التوعوية تأتي 
كنقطة انطالق لسلسلة من البرامج التي مت 
التوافق على تنفيذها من قبل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وهي تنظيم حملة ملوظفي 
ال���وزارة والتي تشرف عليها إدارة التنمية 
األسرية وتوظيف مفاهيم وقيم ذات الصلة 
بالنزاهة والشفافية في ال���دروس واملناهج 
الشرعية التي تقدمها ال���وزارة ضمن برامج 
دور القران الكرمي وال��س��راج املنير وتنظيم 
دورات تدريبية في إط��ار اخلطة التدريبية 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لتعزيز 
قواعد السلوك الوظيفي ونشر ثقافة النزاهة 

والشفافية وحماية املال العام لدى املوظف. 
  وأكد العلي على التعاون امللموس من قبل 
املسؤولني بالوزارة لتحقيق األهداف املرجوة 
من مذكرة التفاهم مشيرا أن الهيئة بصدد 
إقامة ورش توعوية مشابهة لعدد من اجلهات 
احلكومية األخ��رى في إط��ار مذكرات التفاهم 

املوقعة مع تلك اجلهات.

خالل ورشة عمل نظمتها للعاملني في »األوقاف« 
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ألزمت املؤسسات احلكومية بوضع خاليا الطاقة الشمسية على مبانيها

فنية »البلدي« توافق على تعديل نظام البناء
واف��ق��ت اللجنة الفنية ف��ي املجلس 
البلدي أمس الثالثاء على تعديل نظام 
البناء وذلك بإلزام الوزارات واملؤسسات 
احلكومية بوضع خاليا الطاقة الشمسية 

على أسطح مبانيها.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالعزيز 
املعجل ف��ي تصريح للصحفيني على 
هامش االجتماع إن اللجنة وافقت على 
طلب ش��رك��ة إدارة امل��راف��ق العمومية 
بإضافة األنشطة التجارية للمحالت 
وإقامة الفعاليات واملعارض واالحتفاالت 

بساحة الصفاة في منطقة )القبلة(.
وأض���اف املعجل أن اللجنة رفضت 
اقتراح إنشاء دور احلضانة باجلمعيات 
التعاونية في الكويت فيما أجلت طلب 
شركة متدين مل��راك��ز التسوق وشركة 
السينما الوطنية الكويتية اخل��اص 

بتطوير مواقع دور السينما.
وذكر أن اللجنة أحالت كل من اقتراح 
دراس���ة امكانية زي���ادة نسبة البناء 
ووض��ع االشتراطات املناسبة لتصميم 
منازل ذوي اإلحتياجات اخلاصة و طلب 

التثمني لقطعة 10 من منطقة خيطان 
الشمالية إلى اللجنة التنفيذية في بلدية 

الكويت.

وأك��د املعجل عدم اختصاص اللجنة 
مبناقشة طلب خ��اص بالئحة األغذية 
بإضافة بند بشأن أحقية مفتش البلدية 

ب��دخ��ول امل���دارس احلكومية واألهلية 
مفيدا أنه من اختصاص الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية للمجلس البلدي

نفذها قسم إزالة املخالفات 

 306 جابر:  بلدية »العاصمة« حررت 
مخالفات في أكتوبر املاضي 

 أعلنت إدارة العالقات العامة 
ف��ى ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ع��ن حتقيق 
العديد من االجن��ازات لقسم إزالة 
املخالفات بفرع بلدية محافظة 
ال��ع��اص��م��ة خ���الل ش��ه��ر أك��ت��وب��ر  
امل��اض��ي ، مشيرة إل��ى أن��ه ق��د مت  
حتصيل8100 د.ك إي�����رادات  
تزامنا مع احلملة االعالمية التي 
أطلقتها إدارة العالقات العامة 
حتت شعار«تواصل_معنا« التي 
تهدف إل��ى إزال��ة كافة التعديات 
على أم���الك ال��دول��ة واالع��الن��ات 
ب��ال��ش��وارع وامل��ي��ادي��ن  ومتابعة 
ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل��ني وك��ل مايشغل 
الطريق س��واء استغالل مساحة 
دون ترخيص او سيارات مهملة 
فضال عن متابعة شركات النظافة 
وم��دي التزامها بتطبيق العقود 
بينها وب��ني البلدية إل��ى جانب 
متابعة شكاوى اجلمهور الواردة 

عبر مواقع التواصل االجتماعى  .
وأوض����ح رئ��ي��س ق��س��م إزال���ة 
املخالفات بفرع بلدية محافظة 

العاصمة املهندس عبد الله جابر 
ب��أن مفتشي النوبات الثالثة قد 
قاموا بتحرير 306 مخالفة فضال 

عن توجيه 55إنذار.
وت���اب���ع ج���اب���ر ب���أن���ه  ق���د مت  
حترير204 مخالفة اع���الن إلى 
جانب توجيه 15 إن��ذار فضال عن  
إزالة 15إعالن مخالف من الشوارع 

وامليادين . وبني جابر بأن املفتشني 
قاموا بتحرير 97 مخالفة طبقا 
لالئحة احمل��الت العامة واملقلقة 
للراحة إلى جانب  إزالة 4 تعديات 
على أم��الك الدولة باالضافة إلى  
حترير 5 مخالفات بناء و توجيه 
40 انذار  باالضافة إلى توجيه 5 

تعهدات.
واخ���ت���ت���م ج���اب���ر ت��ص��ري��ح��ه 
بالقول بأنه مت  حتصيل 8100 
د.ك ك��إي��رادات الى جانب حتويل  
مخالفتني ل���الدارة القانونية  ، 
داع��ي��اً أص��ح��اب احمل��الت االل��ت��زام 
بلوائح وأنظمة البلدية السيما 
الئحة االعالنات جتنباً للمخالفة 
والغرامة. ومن جانبها دعت إدارة 
العالقات العامة  اجلميع في حال 
وجود اي شكوي تتعلق بالبلدية 
االتصال على اخلط الساخن 139 
ال��ذي يعمل على م��دار الساعة أو 
التواصل عبر حسابات البلدية@
kuwmun مب��واق��ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي .

م.عبد الله جابر

إقبال كبير على جناح مكتب الشهيد في معرض الكتاب 

العوفان: تخليد بطوالت شهداء الكويت واجب علينا 
ريا�ض عواد 

قال مدير إدارة التخليد في مكتب الشهداء  صالح العوفان إن 
املكتب يحرص كل احلرص على املشاركة  في املعرض الكتاب 
الثالث واألربعون والذي انطلقت فعالياتة يوم 14 ويستمر 
الى 24 من نوفمبر احلالي، ألن الفترة الى يقام بها املعرض 
يتوافد عليها العديد من الضيوف والوفود من الداخل واخلارج 
لذا من واجبنا تعريف رواد املعرض على اخلدمات التي يقدمها 

املكتب لذوي الشهداء ورسالته في تخليد شهداء الكويت
واضاف العوفان  أن جناح مكتب الشهيد زاره العديد من 
السفراء والوفود املشاركة الذين اطلعوا على أوجه الرعاية 
التي يقدمها السر شهداء الكويت واملشاريع التي تخلد بطوالت 
شهداء الكويت وكذلك التعرف على رسالة املكتب والرؤية التي 
من خاللها نعمل والتي  جاءت حتت شعار«الريادة في العمل 
االنساني« ورؤيتنا هي أن نسعى ألن نكون روادا في اخلدمة 
املجتمعية والوطنية بالعمل أسرة واحدة وفق جودة شاملة 

للنهوض بالعمل االنساني وفاء لشهدائنا األبرار.
واشار العوفان إلى  ان هناك  ركن خاص باألطفال ملشاركتهم 
في مسابقة مكتب الشهيد وتلوين رسومات وطنية لغرس روح 
االنتماء للوطن كما يتم عرض فيلم تربوي وطني لطلبة وزارة 

التربية.
كما أك��د ان مكتب الشهيد يستقبل ف��ي ج��ن��اح��ه  كبار 
الشخصيات من زوار املعرض، وعدد من الشخصيات الرسمية 
احلكومية وكذلك سفراء الدول العربية واألجنبية لدى دولة 

الكويت.
وقال العوفان:   لقد أعد القائمون على جناح مكتب الشهيد 
فقرات وبرامج خاصة للجمهور ط��وال أي��ام املعرض، حيث 
ستقام مسابقة يومية للكبار تشتمل على أسئلة تعنى بتخليد 
ذكرى شهداء الكويت األب��رار، وأسئلة خاصة تتعلق مبكتب 
الشهيد وأع��دت ايضا مسابقات يومية للصغار، وهي أسئلة 
تهدف الى تنمية روح الوالء واالنتماء إلى الوطن، ورصدت 

لهاتني املسابقتني جوائز يومية قيمة للفائزين.
كما مت ت��وزع االص���دارات واملطبوعات اجلديدة  اخلاصة 
مبكتب الشهيد وشتملت على قصص الشهداء  منها قصة ام 
الكويت للشهيدين عبد الله ابراهيم الريحان وعلي ابراهيم 
الريحان ومجلة الهوية وبطوالت بصمات بتاريخ الكويت 
»ش��ه��داء الكويت ب��ط��والت وتضحيات اجل��زء 14 والهدايا 
ألتذكارية باالضافة الى جديد جناح مكتب الشهيد لهذا العام 
هو  ما سيقدمه شخصية شقردي من خالل مشاركة ابنائنا 
الطلبة وهناك قصص األطفال وتوزيع كراسة التلوين على 

طالب وطالبات املدارس الزائرة ملعرض الكتاب.

العوفان يكرم املشاركني

طالب املدارس في قسم مكتب الشهيد

حتت عنوان »الغذاء واضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة«

جمعية اختالفات التعلم نظمت ملتقى 
أولياء األمور السنوي اخلامس

أك���دت ن��ائ��ب رئ��ي��س اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم » كالد 
»  استشارية طب أطفال تطوري 
ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة ال��ع��وض��ي أن 
اجلمعية الكويتية الختالفات 
التعلم تسعى دائما على اختيار 
م��واض��ي��ع ب��رام��ج التوعية التي 
ت��ق��وم ب��ه��ا ك��ل ع���ام بحيث تلبي 
حاجات أولياء األمور من معلومات 
وارش����ادات تساعدهم ف��ي اتباع 
أف��ض��ل ال��ط��رق ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
التحديات التي يسببها اضطراب 
ن��ق��ص االن��ت��ب��اه وف���رط احل��رك��ة 
على جميع نواحي حياة الطالب 
االكادميية والنفسية واالجتماعية.
وأوض����ح����ت ال���ع���وض���ي ف��ي 
تصريح صحفي برعاية ك��ل من 
مؤسسة مبرة مشاريع الكويت 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وب��ن��اء على رغبة أول��ي��اء األم��ور 

قررت اجلمعية ان يكون ملتقى هذا 
العام حتت عنوان »الغذاء وأثره 
على األطفال ذوي اضطراب نقص 
االنتباه وفرط احلركة » فقد قدمت 
الدكتورة هدى سالمة  اختصاصية 
تغذية محاضرة حتدثت فيها عن 
الغذاء الصحي واهميته على جميع 
افراد االسرة وخاصة األطفال.  كما 
عرضت ع��دة ط��رق تستطيع االم 
اتباعها لترغيب ابناءها باملأكوالت 
الصحية التي تعود بالفائدة على 

صحتهم اجلسدية والنفسية.
وأض��اف��ت ال��ع��وض��ي ل��ق��د ق��ام 
ال��دك��ت��ور كامل ف��راج أس��ت��اذ علم 
ال��ن��ف��س ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ب��ت��ق��دمي م��ح��اض��رة ع���ن أه��م��ي��ة 
الغذاء الصحي على منو األطفال 
اجلسدي والنفسي واالثار السلبية 
ل��إض��اف��ات الغذائية كامللونات 
وامل���واد احلافظة على االعصاب 

والسلوك وإثر الغذاء املعدل وراثيا 
على الدماغ.                            

واش��ارت العوضي لقد تضمن 
البرنامج حلقة نقاشية بينا خاللها 
أن عملية التوعية باضطراب نقص 
االنتباه وفرط النشاط هي عملية 
مستمرة سواء كانت حول ماهية 
هذا االضطراب وعملية التشخيص 

وطرق العالج وغيرها.  
واختتمت العوضي تصريحها 
لقد شاركت املنسق العام للملتقى 
السنوي اخلامس ألولياء األمور 
ال��دك��ت��ورة وف���اء الياسني أستاذ 
م��ش��ارك ف��ي جامعة الكويت في 
فتح املجال باإلجابة على أسئلة 
واس��ت��ف��س��ارات أول���ي���اء األم���ور 
حول مواضيع مختلفة كاملدارس 
ومراكز التشخيص وعن أمور تهم 
أولياء األمور بخصوص مستقبل 

أبناءهم.«

جانب من امللتقى

املناطق التعليمية ترفع أسماء رؤساء اللجان لتدويرهم
في اختبارات الفصل الدراسي األول للعام احلالي

ريا�ض عواد 

رفعت املناطق التعليمية أسماء رؤساء 
اللجان الذين س��وف يتم تدويرهم في 
اختبارات الفصل الدراسي األول للعام 
2019/2018 إلى قطاع التعليم العام 

فيما كشف مصدر تربوي أن لكل رئيس 
احل��ق ف��ي ترشيح 10 إل��ى 15 تربوياً 
للعمل م��ع رئ��ي��س اللجنة ف��ي امل��درس��ة 
التي سوف يدور إليها متوقعاً أن تصدر 
قرارات اللجان في األيام القليلة املقبلة في 

املناطق التعليمية كافة . وبني املصدر أن 
مجلس مديري العموم الذي عقد اجتماعه 
االسبوعي أمس برئاسة الوكيل املساعد 
للتعليم العام باإلنابة فهد الغيص، ومت 
عقد اجتماعني مع اإلدارة العامة للدفاع 

املدني ملناقشة التدابير االحترازية في 
مواجهة األزمات والظروف االستثنائية 
من خالل جتهيز مقار اإليواء في املناطق 
التعليمية كافة،مؤكداً أن اإلدارة املذكورة 
اع��رب��ت ع��ن شكرها إل��ى املسئولني في 

وزارة التربية على حسن تعاملهم مع 
األمطار السابقة وجتهيز مقار اإليواء في 
جميع احملافظات وتزويدها باملستلزمات 
الضرورية . وتطرق املصدر إلى االجتماع 
اآلخر الذي عقده مجلس مديري املناطق 

التعليمية مع ممثلني عن دي��وان اخلدمة 
املدنية بشأن تطبيق إصدار جديد للنظم 
املتكاملة اعتبارا من مارس املقبل مؤكداً 
أن اجتماعا سوف يضم مديري الشئون 
اإلداري��ة في املناطق مع الديوان ملعرفة 

آلية تطبيق اإلصدار اجلديد حتت إشراف 
إدارة نظم املعلومات في الوزارة .

فهد الغيص


