
أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 
الكويتي بخيت ال��رش��ي��دي ان��ه سيتم 
خالل الفترة املقبلة زيادة حجم الطاقة 
الكهربائية املتبادلة بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي عبر مشروع الربط 

اخلليجي.
ج����اء ذل����ك خ����الل اف��ت��ت��اح م��ؤمت��ر 
ومعرض كهرباء )سيجري( اخلليج 
أم��س األح��د ال��ذي يستمر حتى 13 من 
الشهر اجل��اري ويقام سنويا في إحدى 
دول مجلس التعاون اخلليجي حيث 
يعتبر من أهم املؤمترات التخصصية في 
املنطقة وإح��دى رواف��د العمل اخلليجي 
املشترك وملتقى ألبنائه املتخصصني 

والعاملني في مجال الكهرباء.
وذكر الرشيدي أن املؤمتر يعد حجر 
أساس لألبحاث والدراسات التي تبنى 
عليها م��ش��اري��ع ال��ت��ط��ور والتحديث 
لشبكات الكهرباء اخلليجية الفتا إلى 
ان املؤمتر يعقد في وقت يشهد حتديات 
كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء وصناعته 
وحتوالت شديدة السرعة منها التوجه 

إلى الطاقات البديلة والطاقات املتجددة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء اخلليجي 
عليه مسؤوليات كبيرة ف��ي التحول 
والتطور م��ع التوجه العاملي وه��ذا ال 
مي��ك��ن ح��دوث��ه إال ع��ل��ى أس���س علمية 
صحيحة ودراس��ات مستفيضة يشارك 
بها املختصون من ابناء الدول اخلليجية 
لتطوير مشاريع إن��ت��اج الكهرباء من 
القطاعات املتجددة والطاقات البديلة 
وامل��ش��اري��ع املستقبلية ال��ت��ي سيتم 

اجنازها في السنوات القليلة املقبلة.
وأوضح ان البرنامج الفني للمؤمتر 
وجلسات احل��وار وورش العمل خالل 
أي��ام انعقاده سيكون لها اث��ر ايجابي 
إلثراء املعلومات وتبادلها بني املشاركني 
م��ن ال��ه��ي��ئ��ات وال��ش��رك��ات وامل��ص��ان��ع 
ومشغلي الشبكات واحملطات الكهربائية 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى اجل���ه���ات البحثية 

واالكادميية داخل وخارج املنطقة.
من جانبه قال األم��ني العام املساعد 
للشؤون االقتصادية والتنموية في 
االمانة العامة ملجلس التعاون خليفة 

العبري ان��ه ف��ي ض��وء الطلب املتزايد 
على قطاع الكهرباء تصبح احلاجة 
أكثر احلاحا لتركز اجلهود نحو تطوير 
وامناء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجاته 

املتزايدة.
وأض�����اف ال��ع��ب��ري أن االت��ف��اق��ي��ة 
االقتصادية وق���رارات املجلس األعلى 
ل��دول مجلس التعاون اخلليجي أكدت 
على أهمية تضافر اجلهود اخلليجية 
وتكامل السياسات والبرامج واملشاريع 
االستراتيجية في مجال انتاج الطاقة 
الكهربائية لدعم منو القطاع الصناعي 
وتعزيز ال��ت��راب��ط االن��ت��اج��ي ب��ني دول 
املجلس.واكد ان في ظل تزايد الطلب 
على الكهرباء ف��ي دول املجلس ال��ذي 
بلغت نسبته 8ر6 في املئة الفتا إلى ان 
التقارير اخلاصة باالستهالك تشير إلى 
وجود استهالك مفرط وهدر كبير لطاقة 
الكهرباء ل��ذا بذلت دول اخلليج مافي 
وسعها في سبيل تطوير أساليب العمل 
وزي���ادة الكفاءة في استخدام الطاقة 

وتعزيز االستخدام األمثل للموارد.
من جهته ق��ال رئيس مجلس إدارة 
)سيجري( اخلليج كامل الشهابي انه 
منذ إنشاء )سيجري( اخلليج قبل 33 
عاما فانها تسعى ال��ى ايجاد احللول 
للعديد من العقبات الفنية والتطبيقية 
التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية 
باإلضافة إلى إثراء املنظومة الكهربائية 
في املنطقة عبر أنشطتها املختلفة في 
امل��ؤمت��رات وال��ن��دوات وورش العمل 
وغيرها من األنشطة التي تتعلق بقضايا 
توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأوض��ح الشهابي ان برنامج املؤمتر 
يشمل ثالث فعاليات تتمثل في الدورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة املتخصصة واجل��ل��س��ات 
الفنية التي يقدمه العديد من اخلبراء 
والباحثني واملستثمرين م��ن مختلف 
أرجاء العالم ملناقشة حاضر ومستقبل 
صناعة الكهرباء في املنطقة مشيرا الى 
ان الفعالية الثالثة تختص بتنظيم 
امل��ع��رض ال23 للمعدات الكهربائية 
وال��ذي تشارك فيه 24 شركة من كبار 

الشركات املصنعة العاملية. 

خالل افتتاح مؤمتر ومعرض كهرباء »سيجري« اخلليج 
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»نزاهة«: إقرار الذمة املالية إجراء 
وقائي للحفاظ على األموال العامة

أكد مسؤول بالهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 
أمس األحد أهمية إقرار الذمة املالية في مكافحة الفساد 
باعتباره اج��راء وقائيا للحفاظ على األم��وال العامة 

وعدم التشكيك في الذمة املالية لألشخاص.   
جاء ذلك في محاضرة ملدير إدارة استالم اإلقرارات 
ومتابعة قواعد البيانات ب�)نزاهة( ميثاء الدهام خالل 
ال��ن��دوة التوعوية السابعة املنظمة من قبل وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة بعنوان )دور إقرار الذمة 

املالية في مكافحة الفساد(.  
 وقالت الدهام ان تقدمي إقرار الذمة املالية ضرورة 
للوقاية من الفساد وحماية األم��وال العامة وتعزيز 
الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وحتصني 
املوظف العام من التشكيك في ب��راءة ذمته املالية 

وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة. 
  وأضافت ان الفئات امللزمة بتقدمي إق��رار الذمة 
املالية هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
والسلطة القضائية واجلمعيات التعاونية والهيئات 
الرياضية والشركات التي تساهم بها الدولة بشكل 
مباشر بنصيب ال يقل عن نسبة 25 باملئة من رأس 

املال.
وأوضحت ان هناك ثالثة أن��واع إلق���رارات الذمة 
املالية هي إقرار أول يقدمه املشمول في القانون خالل 
60 يوما من تاريخ تولي املنصب إضافة إلى حتديث 
اإلق���رار خ��الل 60 يوما من نهاية كل ث��الث سنوات 
وإقرار نهائي يتم تقدميه خالل 90 يوما من تاريخ ترك 

املنصب. 
  وفي هذا الصدد أشارت إلى العقوبات التي تضمنها 
القانون ملن يتأخر عن تقدمي اإلقرارات مبينة انه يقضي 
بغرامة مالية ال تقل عن 500 دينار )نحو 1700 دوالر 

أمريكي( للتأخير عن تقدمي اإلق��رار األول مع جواز 
احلكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير ألكثر 

من 90 يوما بعد اإلنذار.
وأضافت ان التأخير في حتديث اإلقرار يترتب عليه 
غرامة مالية قد تصل إلى 10 آالف دينار )نحو 33 ألف 
دوالر( وعقوبات باحلبس ملدة ال تزيد عن سنة مع 
جواز احلكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير 
ألكثر من 90 يوما بعد اإلنذار.وذكرت ان التأخير عن 
تقدمي اإلق��رار النهائي يقابله غرامة مالية قد تصل 
إلى 30 ألف دينار )نحو 100 ألف دوالر( وعقوبات 
باحلبس ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات إذا زاد التأخير 

ألكثر من 90 يوما.
وأك���دت ان القانون أوج��ب احملافظة على سرية 
إق��رارات الذمة املالية ووثائقها اذ ال يجوز إفشاء أية 
معلومات منها وال يحق اإلط��الع عليها إال من قبل 

األشخاص املخولني بذلك. 
  وأوضحت ان الهيئة بدورها تقوم بأرشفة وحفظ 
اإلق���رارات ووثائقها وف��ق نظام أمني وس��ري خاص 
مبينة ان مخالفة العاملني بالهيئة االلتزام باحملافظة 
على سرية إقرارات الذمة املالية يترتب عليه عقوبات 

باحلبس والغرامة املالية.  
 وقالت ان مكافحة الفساد أصبحت شيئا عامليا 
ولم تعد كل دولة تعاجله بشكل منفصل عن األخرى 
ولكي تكون العملية محكمة يجب أن يكون هناك غطاء 
قانوني أو اتفاقية تشمل مبادئ أساسية تستفيد منها 
كل دولة حتى تستطيع مكافحة الفساد.يذكر ان الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( هي هيئة حكومية 
مستقلة محايدة أنشئت مبوجب القانون رق��م )2( 
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»الهالل األحمرالكويتي« تستكمل 
حملة »الشتاء الدافئ« في مجمع

360 ملساعدة الالجئني السوريني  
استكملت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس األحد 
األسبوع الثاني حلملة )الشتاء الدافئ( في مجمع 360 
ملساعدة أسر الالجئني السوريني بتوفير ما يضفي 

الدفء عليهم من برد الشتاء القارس.
وق��ال نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية أن��ور 
احل��س��اوي في تصريح صحفي إن املساعدات التي 
تقدمها اجلمعية للنازحني في فصل الشتاء تسهم 
بشكل كبير في تخفيف معاناة األسر النازحة التي جتد 
صعوبة بالغة في توفير احتياجاتها االساسية من 

الغذاء وامللبس ووسائل التدفئة.
وأضاف احلساوي أن احلملة التي تستمر لسبعة 
أيام وستنطلق األسبوع املقبل في مجمع آخر تهدف إلى 
أن يعم الدفء بيوت اجلميع وأن تكون أمطار اخلير 

نعمة عليهم وأن ينعموا بشتاء دافئ.
وأك��د سعي احلملة ملساعدة أكبر ع��دد ممكن من 
األشخاص والعائالت ودعمهم سواء بكسوة الشتاء 

من مالبس وحرامات وفرش أو بتقدمي ما يحتاجونه 
من مستلزمات التدفئة وسيتم توزيعها طوال فصل 

الشتاء.
وذك��ر إن احلملة هي سنة حسنة ينتهجها الهالل 
األح��م��ر الكويتي ك��ل ع��ام م��ن أج��ل مساعدة الفئات 
الضعيفة وإعانتهم على حتمل ظروفهم اإلنسانية 
الصعبة التي يعانوها على مدار العام وتزداد صعوبة 

وقسوة مع برودة الطقس في فصل الشتاء.
وأكد احلساوي  إن هذه احلملة هي امتداد طبيعي 
ملواقف الكويت النبيلة التي لطاملا ب��ادرت بتقدمي 
امل��س��اع��دات اإلنسانية واإلغ��اث��ي��ة ل��ل��دول الشقيقة 
والصديقة في أوق��ات احملن واألزم��ات للتخفيف من 

معاناة املنكوبني واملتضررين.
ودعا املواطنني واملقيمني واملؤسسات إلى دعم هذه 
احلملة اإلنسانية عبر املوقع اإللكتروني للهالل األحمر 

الكويتي أو زيارة موقع احلملة في مجمع 360.

جولة في املعرضجانب من احلضور في افتتاح املؤمتر

العوفان: مكتب الشهيد ووزارة التربية ناقشا جاهزية 
بطولة شهداء الكويت للمينى قول 

 ريا�ض عواد 

التقى مدير إدارة التخليد ومدير مكتب 
امل��دي��ر ال��ع��ام ص��الح العوفان ومراقبة 
األنشطة مبوجهي التربية الرياضية 
التابعة بوزارة التربية، حيث مت مناقشة 
العديد من املواضيع التي تخص بطولة 
ش��ه��داء ال��ك��وي��ت للميني ق��ول 2018، 
وتبادال احلديث عن جاهزية البطولة فنيا 
وإعالميا وان يتم التنسيق بني التوجيه 
العام الرياضي ل��وزارة التربية ومكتب 

الشهيد متمثال مبراقبة األنشطة.
وأكد مدير إدارة التخليد صالح العوفان 
في تصريح صحفي  أن مكتب الشهيد 

يسعى دائما أن يتم اختيار الفعاليات 
التي يرعاها بدقة والتي تعود بالنفع على 
املجتمع الكويتي ككل والشباب بشكل 
خ��اص مؤكدا ان وزارة التربية دائمة 
التعاون معنا من خالل األنشطة املشتركة 

بني أبناء الشهداء وابنائنا الطلبة.
وأضاف العوفان نحن سعداء جدا بهذا 
التعاون الدائم والذي له املردود اإليجابي 
على الساحة التربوية واالجتماعية 
بشكل عام موكدا ان مكتب الشهيد يحرص 
كل احل��رص على األنشطة التي تتعلق 
بشهداء الكويت تخليدا لذكراهم العطرة 
وتنفيذا لرؤيته اجل��دي��دة ال��ت��ي حتمل 

شعار » ال��ري��ادة في العمل اإلنساني« 
مؤكدا ان مكتب الشهيد على استعداد 
كامل للمساهمة في تذليل أية صعوبات 
تواجه سير عجلة ه��ذه البطولة او أي 

نشاط آخر.
وأض���اف العوفان أن العمل يتطلب 
الدقة بالتنفيذ ووضع النقاط األساسية 
لنجاح تلك البطولة مع جتنب أي سلبيات 
تواجه العمل وبالنهاية ال يسعني اال ان 
اشكر وزارة التربية على تعاونها الدائم 
مع مكتب الشهيد واخص بالذكر موجهي 
التربية الرياضية ب��وزارة التربية على 
اهتمامهم وحضورهم ملناقشة النقاط 

ال��ت��ي تتعلق ببطولة ش��ه��داء الكويت 
للمينى قول 2018.

وب��دورة أش��اد املوجه العام للتربية 
ال��ري��اض��ي��ة ب����وزارة التربية على هذا 
التعاون املثمر من خ��الل إقامة بطولة 
شهداء الكويت للميني قول والتي تعود 
بالنفع على طلبتنا من اجلانب الفكري 
والرياضي ومثل هذه البطوالت تعمل على 
اللحمة الوطنية واملشاركة املجتمعية بني 

اجلهات احلكومية
 وم��ن ث��م مت��ت مناقشة سير العمل 
وأهم الصعوبات واملعوقات التي تواجه 

البطولة مع وضع خطة عمل لها

تتمات

سموه شكر ها
كما ثمن سموه ما أب��داه رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن وإخ��وان��ه أع��ض��اء املجلس م��ن تفاعل م��ع هذه 
األحداث ومشاركة وجدانية جتاهها كما عبر سموه عن 
خالص تقديره ملا قام به املتطوعون من املواطنني الكرام 
من مشاركة فعالة مع إخوانهم في اجلهات الرسمية 
وبصورة عكست أبهى صور اللحمة الوطنية والتكاتف 
والتعاضد ال��ذي جبل عليه أه��ل الكويت في مواجهة 
مختلف التحديات كأسرة كويتية واحدة مبتهال سموه 
الى الباري جل وعال أن يجعل هذا الغيث خير على البالد 
والعباد وأن يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه ويدمي 

عليه نعمة األمن واألمان واالزدهار.

طلب نيابي

مع أضرار املواطنني الناجتة عن هذه الكارثة. ومت 
السماح للصحافيني واالعالميني وووسائل االعالم 
بحضور وتغطية اجتماع السلطتني املخصص الزمة 

االمطار.
وق��ال الرئيس م��رزوق الغامن في بداية االجتماع 
مخاطبا النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد : احلمد لله على 
السالمة واهال بك في بلدك وبني اشقائك مع دعواتنا 

لك بالشفاء التام.
وت��اب��ع ال��غ��امن : الكثير م��ن ال��ن��واب فضلوا عقد 
االجتماع اليوم قبل جلسة الثالثاء لبحث تداعيات 

هطول االمطار.
من جانبه قال الشيخ ناصر الصباح: شكرا لكم وان 
شاء الله اكون زميال لكم في النشاط البرملاني وارجو 
قبول اعتذار رئيس احلكومة ووزي��ر اخلارجية عن 

احلضور الرتباطهما مبراسم استقبال رئيس العراق.
وقال الغامن : انا تابعت على امليدان جهود اخوانكم 
وابنائكم الذين البعض منهم لم ينام..العرض ال يعبر 
عن حقيقة اجلهد املبذول من اجلهات املعنية وتابع 
الغامن : نقلت لصاحب السمو مدى اجلهد الكبير الذي 

قامت به اجلهات املعنية في معاجلة آثار االمطار
واض���اف ال��غ��امن : احل��ك��وم��ة اخفقت ف��ي بيانها 
لتوضيح ان املطر ال��ذي هطل خ��الل ارب��ع ساعات 
يفوق ما يهطل خالل عام وزاد الغامن : الناس تسأل...
ليش غرق جسر املنقف وملاذا غرقت البيوت ان كنتم 
مستعدين للطوارئ كما تقولون؟ويجب املقارنة بني 

عدد الوفيات هنا وما حصل في دول عربية
وق��ال الغامن : اخلطوط السريعة وفق التصنيف 
العاملي كم يجب ان تتحمل من كميات االمطار  ؟  وما 

هو توجه احلكومة للمتضررين من االمطار؟
وتابع الغامن : املتضررون طلبوا تعويضا من 
الدولة مع االنتباه ملن يحاول االستفادة من التعويض 

وهو غير متضرر
واض��اف الغامن : اثناء جولتي في مدينة صباح 
االحمد طلبوا مني ان اوصل رسالة لوزير االشغال 

بالعدول عن استقالته
وقال النائب عدنان عبد الصمد : قالوا لنا ان هناك 
موجة امطار كبيرة االربعاء...لذا نريد ان نعرف ما 

هي جاهزية احلكومة للتعامل معها؟
ب��دوره ق��ال نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح : ما حصل ظروف قاهرة 
...فاخلطوط السريعة تتحمل 27 ملم من االمطار لكن 

ما هطل هو اضعاف ذلك.
وتابع اجل��راح: ما حدث اكبر من طاقتنا فال ميكن 

تصميم شوارع تستوعب 90 ملم من االمطار.
وقال اجلراح: ال نعلم حجم املطر املتوقع االربعاء 
وال ق��وة العاصفة .. وم��ع ذل��ك نحن م��وج��ودون 

وجاهزون.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشئون مجلس ال��وزراء أنس الصالح : سيتم 
تقدمي عرض وش��رح ملا مت من اج��راءات في مواجهة 
تداعيات االمطار من قبل مدير املطافئ ثم وزي��ري 

االشغال واالسكان.
ومت خالل االجتماع تقدمي اجلانب احلكومي عرضا 
تلفزيونيا الجراءات اجلهات املعنية مع تداعيات ازمة 

االمطار.
وق��ام مدير االدارة العامة لالطفاء خالد املكراد 
بعرض جهود اإلطفائيني قبل واث��ن��اء وبعد أزم��ة 
األمطار ، وق��ال املكراد : ق��رار تعطيل العمل الثالثاء 

املاضي حمى االرواح ومنح اجلهات املختصة الفرصة 
ملعاجلة آثار وتداعيات األمطار.

»املركزي«

القطاعات املصرفية الطالعهم على التعليمات اجلديدة 
املزمع البدء بتنفيذها األربعاء املقبل ان )املركزي( يولي 
أهمية خاصة للقروض االستهالكية واملقسطة ألنها ترتبط 

بشريحة كبيرة من املواطنني واملجتمع بأسره.
وأضاف أن هذه القروض متس أيضا قطاعات اقتصادية 
مهمة متمثلة في البنوك وشركات التمويل واالستثمار 
لذلك من الضرورة مراجعة هذه التعليمات في ضوء تغير 
مؤشرات اداء االقتصادي الكلي للكويت السيما ان هذه 
املؤشرات تغيرت منذ التعديل االخير لهذه التعليمات في 
عام 2004 كمعدالت النمو السكاني والتضخم واسعار 

السلع االستهالكية واملعمرة والرواتب واألور.
وأف��اد أن��ه بناء على التغيرات التي ط��رأت على هذه 
املؤشرات االقتصادية في الكويت وانطالقا من دور بنك 
الكويت املركزي الرقابي وتلقيه املقترحات واملالحظات 
واالستفسارات وجد انه من الضروري اع��ادة النظر في 
تعليمات منح القروض مشيرا ال��ى ان��ه مت تعيني جهة 
استشارية عاملية مت العمل معها ومراجعة التعليمات 
واص��دار تعليمات جديدة.واوضح العبيد ان التعليمات 
اجلديدة حافظت على معايير محددة واهمها عدم تعزيز 
النزعة االستهالكية ل��دى املواطنني املقترضني اضافة 
ال��ى وج��وب حتفيز للمواطنني على التوفير واالدخ��ار 

واالستثمار في ادوات امنة.
وأك��د على أن التعليمات اجلديدة حرصت في االبقاء 
على عدم جتاوز االقساط الشهرية الى صافي راتب العميل 
نسبة 40 في املئة للموظفني و 30 في املئة للمتقاعدين 
مبا يعني ان االستفادة من الزيادة في القروض ليست 
مضمونة للجميع ول��ن يستفيد منها الكل بل اصحاب 

املداخيل العليا.
كما أكد العبيد حرص بنك الكويت املركزي على قيام 
عالقة متوازنة بني املقرض واملقترض وأصدر )املركزي( 
دليال للعمالء منذ فترة وهو على متابعة عن كثب لالوضاع 

سواء من خالل اجلوالت امليدانية او الرقابة املكتبية.

تتمات


