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شركات ستباشر تنفيذ اإلصالحات دون تحمل «السكنية» أي كلفة مالية

بوشهري :فرق فنية لحصر أضرار
مدينة صباح األحمد

و�شدد بو�شهري على �أن «ال�سكنية»
�أعلنت وزيرة الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان
�ستتخذ �أق�صى العقوبات جتاه
وزيرة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات جنان
ال�رشكات املنفذة ت�صل �إلى �شطبها
بو�شهري ،ت�شكيل فرق فنية حل�رص
م��ن ���س��ج�لات امل��ؤ���س�����س��ة وف���ق ما
الأ��ضرار التي تعر�ضت لها البنى
ن�صت عليه القوانني «يف حال ثبت
التحتية يف مدينة �صباح الأحمد
تق�صريها يف تنفيذ الأع��م��ال �أو
ال�سكنية ج��راء الأم��ط��ار الغزيرة
تالعبها».
وال�سيول التي �شهدتها البالد.
كما �شددت على �أنه «�سيتم حما�سبة
وقالت �إن الفرق �ستقوم بجوالت يف
امل�س�ؤولني يف «ال�سكنية» �إذا ثبت
كل قطاعات مدينة �صباح االحمد
تراخيهم وتق�صريهم يف متابعة
ال�سكنية ملعاينة الأ��ضرار وفح�ص
الأعمال الإن�شائية �سواء كانوا من
كفاءة الأعمال التي نفذتها ال�رشكات
القيادات �أو املوظفني».
املتعاقد معها على �أن ترفع تقريرها
و�أ�ضافت �أن «امل�ؤ�س�سة بدورها
يف مدة �أق�صاها �أ�سبوع من تاريخه.
�ستتخذ �إج���راءات داخلية لت�شديد
ال�رشكات
و�أو���ض��ح��ت �أن بع�ض
• جنان بوشهري
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ العقود
�ستبا�رش تنفيذ الإ���ص�لاح��ات وفق
الكفالة «الع�رشية» املن�صو�ص عليها يف العقود دون امل�ستقبلية وتفعيل اللوائح جتاه ال�رشكات املتعرثة
يف تنفيذ امل�شاريع �أو التي مل ت�سلمها وفق ا�شرتاطات
حتمل �أي كلفة مالية على «ال�سكنية» �أو املال العام.
وذكرت �أن «ال�سكنية» تعمل بالتن�سيق حاليا مع وزارة التعاقد» .ولفتت �إلى �أن «حقوق املواطنني ال ميكن
الأ�شغال على متابعة الأ�رضار التي تعر�ضت لها البنى التهاون بها �أو القبول بتعري�ض حياتهم �إلى اخلطر
نتيجة �سوء تنفيذ ال�رشكات لعقود البنى التحتية».
التحتية للمدينة.
و�أفادت ب�أن امل�ؤ�س�سة �سرتفع تقريرها الفني �إلى جلنة و�أعربت بو�شهري عن خال�ص �شكرها �إلى كل اجلهات
تق�صي احلقائق املحايدة التي �شكلها وزير الأ�شغال احلكومية التي وا�صلت العمل طوال الأي��ام املا�ضية
وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام الرومي ،م�ؤكدة �سواء يف مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية �أو بقية املناطق
�أنها �ستقدم كامل الدعم لأعمال اللجنة.
يف الكويت لتجاوز �آثار الأمطار الغزيرة.

«الجهاز المركزي» و«الموانئ» بحثا
توفير فرص عمل للبدون

الدماك :اليوسف وعدنا بتقليل المشاكل التي تواجه المزارع
كتب �ضاحي العلي:
�أك���د رئ��ي�����س احت���اد امل��زارع�ين
عبدالله الدماك �أن جمل�س ادارة
االحت��اد اجتمع مع رئي�س جمل�س
االدارة وامل��دي��ر العام بالهيئة
العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة
ال�سمكية ال�شيخ حممد اليو�سف
للتباحث حول �أهم الأمور التي تهم
القطاع الزراعي وت��ؤرق املزارع
الكويتي يف كثري م��ن الأحيان
حيث ح�صل املجل�س على العديد
من الوعود يف اتخاذ اجراءات من
�ش�أنها التقليل من امل�شاكل التي
تواجه املزارع.
جاء حديث الدماك يف ت�رصيح
�صحايف بعد لقائه ال�شيخ حممد
اليو�سف ورافقه خالل الزيارة
نائب الرئي�س ح�سني العجمي
و�أمني ال�صندوق جابر العازمي
و�أم��ي�ن ال����سر حم��م��د العتيبي
و�أع�����ض��اء جمل�س االدارة فهد
احليان وحممد املطريي وعبدالله
الداهوم.

• الشيخ محمد اليوسف مع رئيس وأعضاء احتاد املزارعني

وك�شف الدماك ان جمل�س االدارة
التقى كذلك جمل�س ادارة الهيئة
العامة للزراعة وكذلك اجتمع
جمل�س االدارة مع نائب املدير
العام ل�ش�ؤون الزراعة دالل رجب
ومت خ�لال ال��ل��ق��اءي��ن التباحث

«الصحة» تنفي وجود اختالسات حالية بالمكتب الصحي في لندن
نفت وزارة ال�صحة �أم�س ما مت تداوله يف بع�ض
و�سائل التوا�صل االجتماعي عن حدوث اختال�سات
«حالية» يف املكتب ال�صحي يف لندن.
واو�ضحت ان «حادثة االختال�سات وقعت يف 2016

ومت الك�شف عن املتورطني بوا�سطة االدارة احلالية
للمكتب ال�صحي ومت ن�رش خرب االختال�سات يف عام
 »2017م�ؤكدة �أن التحقيقات ما زالت جارية يف
هذا اخل�صو�ص.

قال اخ�صائي الباطنية والغدد ال�صماء وال�سكري
مب�ست�شفى ال�صباح د.ع���ادل ر�ضا ان ممار�سة
الريا�ضة ملر�ضى ال�سكري مفيدة من حيث تخفي�ض
م�ستوى �ضغط الدم والدهون وامور اخرى ولكن
ملري�ض ال�سكر هناك �صعوبات معينة �أو لنقل
تنبيهات مهمة يجب االطالع عليها ومنها االنتباه
من �أي م�ضاعفات خطرية قد حت�صل ،على �سبيل
املثال ال احل�رص مري�ض ال�سكر الذي لديه خدر
وتنميل بالأع�صاب الطرفية اذا �صح التعبري ك�أحد
م�ضاعفات مر�ضه لذلك ت�صبح م�س�ألة ريا�ضة رفع
الأثقال احلديدية بالن�سبة له غري منا�سبة و�أي�ضا
يجب االنتباه الى م�ستوى ودرجة الريا�ضة املتبعة
لكي ال ي�صبح هناك جهد جبار على ع�ضلة القلب مما

• صالح الفضالة خالل لقائه الشيخ يوسف العبدالله

بحث رئي�س اجل��ه��از املركزي
ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني ب�صورة
غري قانونية �صالح الف�ضالة ،مع
املدير العام مل�ؤ�س�سة املوانئ
ال�شيخ يو�سف العبدالله ،توفري
فر�ص عمل منا�سبة لهذه الفئة.
وقال اجلهاز املركزي �إن الطرفني
اتفقا خ�لال االجتماع ال��ذي عقد
مبقر اجلهاز على اعتماد بطاقات
امل��راج��ع��ة وب��ط��اق��ات ال�ضمان

و�أو���ض��ح الف�ضالة وفقا للبيان
�أن اجل��ه��از يرتكز يف م�ساعيه
الرامية لتوفري فر�ص عمل لأبناء
هذه الفئة على ر�ؤية �شاملة ت�أخذ
بعني االعتبار الأب��ع��اد الأمنية
واالجتماعية واالقت�صادية مبا
يتما�شى مع �سيا�سات وتوجهات
الدولة يف تقلي�ص االعتماد على
ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة يف القطاع
احلكومي.

• سعد اخلراز

وح�سن �سري العمل واال�ستخدام االمثل
مل��وارد ال��دول��ة ،الفتا �إل��ى ان هذا
القانون �سي�ساهم ب�شكل كبري يف احلد
من ح��االت ت�ضارب امل�صالح التي
تتم بق�صد او بغري ق�صد و�سي�ساهم
يف تعزيز مكافحة الف�ساد خا�صة ان
الكويت التزمت بت�رشيع هذا القانون
ال��ت��زام��ا منها بعد توقيعها على

االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد
يف دي�سمرب  2003حيث �إن اي اتفاقية
دولية يتم التوقيع عليها الب��د ان
ت�صدر بقانون حتى ت�صبح جزءا من
القانون الداخلي للدولة وعليه �صدر
القانون رق��م  2ل�سنة  2016ب�ش�أن
ان�شاء الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد
والقانون  13ل�سنة  2018ب�ش�أن حظر
تعار�ض امل�صالح.
وبدوره ا�ستعر�ض امل�ست�شار القانوين
د.رم�ضان جنم جميع مواد القانون
رقم  2018/ 13ب�ش�أن حظر تعار�ض
امل�صالح وب�ين ان جميع موظفي
احلكومة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية وغريها يخ�ضعون لتطبيق
هذا القانون الذي اعتمد على فل�سفة
حمددة وفقا للمذكرة التف�سريية وهي
التزام دويل للكويت بعد ان�ضمامها
التفاقية مكافحة الف�ساد يف 2003
ف�ضال عن ه��دف ث��ان يتعلق ب�ضمان
ع��دم تعار�ض امل�صالح ال��ذي يعد
�أحد اوجه الف�ساد ويت�سبب يف اعاقة
التنمية يف البالد.

�أعلن بيت الزكاة �أن عدد امل�ستفيدين من م�رشوع
التربعات العينية واملواد التموينية يف الفرتة
من ابريل املا�ضي حتى �أغ�سط�س من العام احلايل
بلغ � 6416أ�رسة م�ستفيدة.
وقال �إن كلفة امل�رشوع بلغت  935.940دينارا،
وذلك مبوجب بطاقات خم�ص�صة لتنظيم �رصف
امل��واد التموينية والعينية للأ�رس املحتاجة
�شهريا.

وبني جنم �رضورة االف�صاح يف حاالت
تعار�ض امل�صالح للم�س�ؤول املبا�رش
يف اي جهة حكومية منعا للوقوع
حت��ت طائلة ال��ق��ان��ون يف احل��االت
التي قد يحدث فيها ا�ستفادة مالية او
معنوية جراء اال�ستفادة من الوظيفة
احلكومية ب�شكل مبا�رش او غري مبا�رش
او حتى ا�ستفادة للأقارب حتى الدرجة
الرابعة.
و�أ�شار الى انه ميكن لأي �شخ�ص ان
يقوم بالإبالغ عن اي حالة تعار�ض
م�صالح �رشيطة ان تكون موثقة بالأدلة
الوا�ضحة ذلك انه وفقا للقانون ف�إن
اي �شخ�ص يعلم بجرمية وال يبلغ عنها
يتعر�ض للم�ساءلة.
كما ا�ستعر�ض د .جن��م العقوبات
التي توقع على خمالفة قانون حظر
تعار�ض امل�صالح ,م�شريا ال��ى ان
العقوبة تكون باحلب�س مدة ال تقل
عن �سنة وال تزيد عن خم�س �سنوات
وبغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف دينار
وال تزيد عن ع�رشة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني.

«األبحاث» نظم ورشة عمل

عن استخالص الوقود من الطحالب
نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ور�شة عمل �إقليمية
حتت عنوان «ا�ستخال�ص الوقود احليوي واملنتجات
ذات اجلدوى االقت�صادية من الطحالب الدقيقة» و�سط
م�شاركة دولية وا�سعة من متخ�ص�صني ومهتمني يف هذا
املجال.
و�أكدت مديرة املعهد �سمرية عمر ،احلاجة �إلى احلفاظ
واال�ستخدام امل�ستدام مل��وارد الكويت البيولوجية
وغريها من امل��وارد الطبيعية وذل��ك للتو�صل للنمو
االقت�صادي امل�ستدام املرتبط ارتباطا وثيقا بـ «ر�ؤية
الكويت للعام  »2035كما �سلطت ال�ضوء يف كلمتها
على �إ�سهامات املعهد يف تطوير خمتلف القطاعات
وال�صناعات يف البالد.

و�أو���ض��ح��ت �أن املعهد ق��ام ب��درا���س��ة حديثة ووث��ق
 110طحالب «�أع�شاب بحرية» و 270من الطحالب
ال�سيليكيتية يف بيئة الكويت البحرية ويعد بع�ض من
هذه الطحالب م�صدرا مر�شحا بقوة لإنتاج �أن��واع من
الوقود احليوي واملنتجات ذات القيمة االقت�صادية
مثل االعالف احليوانية والأ�سمدة احليوية والبال�ستيك
احليوي واملكمالت الغذائية.
وذكرت ان الهدف من تنظيم هذه الور�شة هو توفري من�صة
عمل م�شرتكة للخرباء الدوليني والإقليميني واملحليني
و�صانعي القرار وم�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص
من �أجل االط�لاع على �أح��دث ما تو�صل �إليه العلم من
ابتكارات وو�سائل تكنولوجية يف هذا املجال.

قد ي�سبب م�شاكل مر�ضية قلبية .وبني ر�ضا :لذلك
اي�ضا تقييم احلالة القلبية ملري�ض ال�سكر �أمر
مهم ومطلوب قبل ممار�سة الريا�ضة وهناك امثلة
اخرى كثرية لذلك من غري الدخول بتفا�صيل كثرية
ن�ستطيع �أن نقول �إنه يجب مراجعة مراكز ال�سكر
وعياداته قبل البدء بقرار الريا�ضة ومتارينها
لعمل تقييم حلالة املري�ض ون��وع الريا�ضة
املنا�سب له.
وبالن�سبة للن�صائح العامة املهمة بالن�سبة
ملري�ض ال�سكر اثناء الريا�ضة ومتارينها يجب
جتنب حاالت هبوط ال�سكر قبل ممار�سة الريا�ضة
ويجب قيا�س ال�سكر قبل و�أثناء وبعد االنتهاء من
التمارين الريا�ضية وين�صح ب�أن يبقى م�ستوى
ال�سكر ب�ين ال�سبعة والع�رشة ح�سب القيا�س
االنكليزي قبل واثناء التمارين الريا�ضية.

• عادل رضا

«بيت الزكاة» 6416 :أسرة استفادت من التبرعات

الخراز :قانون حظر تعارض المصالح يساهم في تعزيز مكافحة الفساد
�أكد وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
�سعد اخلراز ان الهدف من املحا�رضات
التعريفية التي نظمتها ال���وزارة
بالقانون رقم  13ل�سنة  2018ب�ش�أن
حظر تعار�ض امل�صالح والتي حا�رض
فيها امل�ست�شار القانوين د.رم�ضان
جن��م ه��و توعية موظفي ال���وزارة
لال�ستفادة م��ن ك��اف��ة املعلومات
املتعلقة ب��ال��ق��ان��ون وال��ع��ل��م بها
ل�ضمان ع��دم ال��وق��وع حتت طائلة
هذا القانون نتيجة عدم املعرفة
مبواده وبالأ�شخا�ص اخلا�ضعني له
م�شيدا يف هذا ال�صدد بتنظيم هذه
املحا�رضات التي �ست�ساهم ب�شكل
كبري يف تو�ضيح ماهية القانون
وم��واده معربا عن امله يف ان حتقق
اال�ستفادة املرجوة منها .
وقال ان هذه املحا�رضات تهدف الى
ت�سليط ال�ضوء على ابرز ما ي�شتمل
عليه قانون حظر تعار�ض امل�صالح
وت��وع��ي��ة جميع موظفي ال���وزارة
والقياديني مبا ي�صب يف النهاية يف
امل�صلحة العامة و�ضمان ال�شفافية

ودعت �إلى �رضورة حتري الدقة فيما يتم تداوله
�أو نقله من �أخبار يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
واالبتعاد عن اال�شاعات وامل�ساهمة بن�رش الأكاذيب
واملعلومات غري ال�صحيحة.

رضا :ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى السكري
كتب �صالح الدهام:

ال�صحي ال�صادرة عن اجلهاز يف
معامالت امل�ؤ�س�سة ويف هويات
العمل التي ت�صدرها للعاملني
فيها.
و�أ�ضاف �أن الطرفني اتفقا �أي�ضا
على متابعة �أو�ضاع العاملني من
املقيمني ب�صورة غري قانونية لدى
ال�رشكات املتعاقدة مع م�ؤ�س�سة
امل��وان��ئ ل�ضمان ح�صولهم على
حقوقهم.

والت�شاور يف �أه��م الأم���ور التي
يحتاجها امل��زارع ليبقى �صامدا
يف هذا القطاع احليوي واحل�سا�س
وال���ذي ي��ع��ود نفعه على الأم��ن
ال��غ��ذائ��ي ال���ذي ت�سعى ال���دول
املتقدمة للحفاظ عليه يف جميع

�أ�شكاله وت��ق��دم ال��دع��م الكامل
للمزارعني ونحمد الله �أننا يف
الكويت حبانا الله بنعم كثرية
ال تعد وال حت�صى م��ا يدفعنا
للمحافظة عليها وخ��ا���ص��ة يف
القطاع الزراعي.

• سميرة عمر

من جهته قال مدير �إدارة امل�شاريع والهيئات
املحلية يف بيت الزكاة مو�سى اجلمعة� ،إن البيت
ي�سعى دوما لتقدمي خدمات متميزة للم�ستحقني
ع�بر ال��ت��ط��وي��ر امل�ستمر جلميع امل�شاريع
املحلية.
و�أ���ض��اف �أن البيت ق��ام ب��إب��رام �ست اتفاقيات
تعاون مع جمعيات «الأندل�س والرقعي واجلهراء
وال�صليبية والنعيم وجليب ال�شيوخ و�سعد

العبدالله» ل�رصف التموين ملن لديهم بطاقة
متوينية �صاحلة من البيت وتنطبق عليهم �رشوط
وزارة التجارة وال�صناعة يف �رصف التموين.
و�أك��د �أن��ه تنفيذا التفاقية م�رصف االطعام مع
الأمانة العامة للأوقاف مت ابرام اتفاقية تعاون
مع جمعية الرو�ضة وحويل التعاونية ل�رصف
التموين بنظام الكوبونات لأ��سر الأمانة ممن
تنطبق عليهم �رشوط بيت الزكاة.

الموسى :تحديات عديدة تواجهنا لتحقيق

التكامل المنشود في أسواق العمل الخليجية

• وزراء العمل بدول مجلس التعاون في لقطة جماعية

كتب �أحمد احلربي:
ت�ست�ضيف الكويت االجتماع الرابع
للجنتي وزراء العمل وزراء �ش�ؤون
ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة مبجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
حتى يوم غد .وقال مدير عام هيئة
القوى العاملة احمد املو�سى ،خالل
افتتاح اجتماع وكالء وزراء العمل،
ان االجتماع ال ي�أتي فقط ب�صفته
االجتماع الرابع للجنتكم املوقرة
حتت مظلة االمانة العامة ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،بل
يعترب ا�ستمرار ًا للجهود املبذولة
منذ العام  1979الذي مت فيه تد�شني
م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك
يف املجال العمايل وال�سعي نحو
حتقيق التكامل بني دول املجل�س
يف كافة املحاور املرتبطة ب�سوق
العمل.
وا�ضاف :ال يخفى عليكم �أنه برغم ما
حتقق من �إجنازات يف هذا الإطار،
�إال �أن هناك حتديات عديدة تواجه

عملنا لتحقيق التكامل املن�شود
يف �أ�سواق العمل اخلليجية� ،أهمها
اخللل الوا�ضح يف �سوق العمل من
حيث االعتماد على العمالة الوافدة
يف ظل زي��ادة ن�سبة الباحثني عن
عمل من املواطنني ،وهو ما يحتم
علينا درا�سة هذه التحديات ب�صورة
مت�أنية وواقعية.
و�أكمل :يعر�ض على �أعمال اجتماعكم
هذا عدة مو�ضوعات تالم�س الهموم
والتحديات اخلليجية امل�شرتكة
املت�صلة بقطاع العمل والعمال ،قد
يكون بع�ضها مو�ضوعات ذات طابع
�إجرائي حتتاج �إلى توجيهات منكم
�أما البع�ض الآخر فهي مو�ضوعات
بحاجة �إلى منحها القدر الكايف من
النقا�ش و�إب��داء املالحظات عليها
لتحقيق الغاية املرجوة منها.
وتابع املو�سى :لعل من �أب��رز تلك
امل��و���ض��وع��ات ه��و ا�سرتاتيجية
العمل اخلا�صة بلجنة وزراء العمل
واملبادرات التي ت�ضمنتها والتي
هي بحاجة �إل��ى مناق�شة فنية من

قبلكم متهيد ًا لرفعها �إل��ى وزراء
العمل لإقرارها� ،إ�ضافة �إلى درا�سة
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه حتقيق
الهدف الرامي �إل��ى تو�سيع دائرة
انتقال العمالة اخلليجية فيما بني
دول املجل�س حتقيق ًا لتطلعات قادة
دول املجل�س ال���واردة يف وثيقة
ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ور�ؤية
خادم احلرمني ال�رشيفني.
م��ن جانبه ق��ال الأم�ي�ن امل�ساعد
لل�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية يف
االجتماع ال��راب��ع لوكالء وزارات
ال��ع��م��ل ب����دول جم��ل�����س التعاون
خليفة العربي :ي�أتي هذا االجتماع
ا�ستكما ًال ملا مت �إجنازه و�إقراره من
م�رشوعات وبرامج عمل م�شرتكةخالل
اجتماعاتكم ال�سابقة  ،متطلعني
للم�ضي قدم ًا نحو حتقيق الأهداف
والتوجيهات النبيلة لقادة دول
املجل�س الرامية �إل��ى توفري بيئة
عمل خليجية متكاملة وم�ستدامة
يف جمال العمل والقوى العاملة يف
دول املجل�س.

