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أكد أن ثناء صاحب السمو على جهود األجهزة الحكومية في مواجهة األمطار يشكل شهادة كريمة تدفعنا إلى بذل المزيد

مجلس الوزراء :إحالة «مخالفات تطاير الحصى» إلى النيابة
عقد جمل�س ال����وزراء اجتماعه
الأ�سبوعي يف ق�رص بيان برئا�سة
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،وبعد االجتماع
�رصح نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزي��ر الدولـة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء �أن�س ال�صالح مبا يلي:
اطلع جمل�س ال��وزراء يف م�ستهل
�أعماله على الر�سالة التي بعث بها
�سمو الأمري �إلى �سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء والتي �أثنى فيها �سموه
على اجلهود احلثيثة التي بذلها
العاملون يف كل الأجهزة احلكومية
املعنية يف مواجهة م�شكلة الأمطار
وال�سيول التي �شهدتها البالد
م�ؤخراً ،منوه ًا بالتعاون املتميز
والتن�سيق الطيب ال���ذي مت يف
مواجهة هذه امل�شكلة على مدار
ال�ساعة ومب��ا قدمه املواطنون
من تعاون م�شهود وع��ون للفرق
العاملة والذي ج�سد روح التعاون
والتعا�ضد التي عرف بها املجتمع
الكويتي يف مواجهة الأزمات .
وق���د ع�بر جمل�س ال�����وزراء عن
عظيم اعتزازه وتقديره بال�شهادة
الكرمية ل�سمو �أمري البالد والتي
ت�شكل دافع ًا قوي ًا لبذل املزيد من
اجلهود من �أجل كويتنا الغالية
و�أهلها الأوفياء .
ومبنا�سبة حلول املولد النبوي
ال�رشيف يتقدم جمل�س ال��وزراء
ب�أ�سمى �آيات التهنئة والتربيكات
�إلى �صاحب ال�سمو الأمري و�سمو
ويل العهد وال�شعب الكويتي
الكرمي مبته ً
ال للعلي القدير �أن
يعيد هذه املنا�سبة باخلري واليمن
والربكات على الأمة الإ�سالمية .
ويف �ضوء االهتمام الكبري الذي
يوليه جمل�س ال���وزراء ملتابعة
ت��داع��ي��ات الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة
وال�سيول التي �شهدتها البالد
م ��ؤخ��ر ًا ومعاجلة �آث��اره��ا ،فقد

استبعاد الشركات
والمكاتب
الهندسية التي
نفذت المشاريع
المتضررة من
األمطار

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

تكليف فريق بمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة األمطار والسيول
ا�ستمع جمل�س ال��وزراء �إلى �رشح
قدمه وزير الأ�شغال العامة ووزير
الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
ال��روم��ي ح���ول ن��ت��ائ��ج اجلهود
الد�ؤوبة التي قامت بها الوزارة
بالتن�سيق مع جميع اجلهات يف
هذا ال�ش�أن ,مو�ضح ًا الإج��راءات
التي مت اتخاذها يف جمال معاجلة
الآث����ار ال��ت��ي خلفتها الأم��ط��ار
وال�سيول والتحقيق يف �أ�سبابها

واملت�سببني فيها وتعري�ضهم
للمحا�سبة وامل�ساءلة �سواء من
الأفراد �أو ال�رشكات.
وا�ستمع جمل�س الوزراء �أي�ض ًا �إلى
�رشح من وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
الإ�سكان وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
اخلدمات د.جنان بو�شهري ب�ش�أن
النتائج الأولية التي قامت بها
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية
يف هذا ال�ش�أن.

وناق�ش املجل�س تقرير اللجنة
الربملانية ب�ش�أن تطاير احل�صى
وتقرير اللجنة الفنية امل�شكلة
ب��وزارة الأ�شغال العامة يف �شهر
يونيو املا�ضي ب�ش�أن الك�شف عن
الطرق ال�رسيعة املنفذة والطرق
التي متت �صيانتها حديث ًا والتي
قدمت تقريرها م���ؤخ��راً ،وقرر
املجل�س تكليف وزي��ر الأ�شغال
بالتن�سيق م��ع �إدارة الفتوى

القوني :األصوات الفردية لن تنال من عالقاتنا المميزة مع الكويت

الجاراهلل اجتمع مع سفيري مصر وبوتان
ووفد من الكونغرس
اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله� ،أم�س ،مع �سفري م�رص
لدى الكويت طارق القوين ،حيث
مت خالل اللقاء بحث عدد من �أوجه
العالقات الثنائية بني البلدين
�إ�ضافة �إلى تطورات الأو�ضاع على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
و�أكد ال�سفري امل�رصي يف بيان عقب
اللقاء� ،أهمية عدم االن�سياق وراء
التجاوزات ال�صادرة عن البع�ض عرب
عدد من املنابر الإعالمية �أو مواقع
التوا�صل االجتماعي الفتا الى ان
«تلك الأ�صوات الفردية لن ت�ستطيع
النيل من العالقات املتميزة التي
جتمع بني البلدين».
و�شدد على عمق وا�سرتاتيجية الروابط
التي جتمع بني م�رص والكويت وجتذر
العالقات بني البلدين وال�شعبني،
مثمن ًا الت�رصيحات االيجابية لكل من
رئي�س جمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن
ورئي�س جمل�س النواب امل�رصي علي
عبدالعال ،ونائب وزير اخلارجية
خالد اجل��ارال��ل��ه ،بالإ�ضافة «�إلى
م��ا مل�سناه يف الأي���ام الأخ�ي�رة من
رف�ض الغالبية العظمى من ال�شعبني
امل����صري والكويتي لأي حماولة
لتعكري �صفو العالقات بني البلدين».
و�أكد القوين �أن «�أي �إ�ساءات يف حق
ال��دول و�شعوبها غري مقبولة»،
م�شريا �إلى امل�صالح امل�شرتكة التي
جتمع البلدين والتحديات التي
تواجهها املنطقة والتي ت�ستوجب
الرتكيز على دفع العالقات الثنائية

• خالد اجلارالله أثناء استقباله السفير املصري طارق القوني

وتنميتها يف جميع املجاالت.
ول��ف��ت ال���ى ل��ق��ائ��ه ب��ن��ائ��ب وزي��ر
اخلارجية خالد اجلارالله لبحث
اال�ستعدادات لعقد الدورة الـ  12من
اللجنة الوزارية امل�شرتكة واملقرر
عقدها ال�شهر املقبل م�ؤكدا ان اللجنة
متثل حمطة مهمة لتبادل وجهات
النظر والت�شاور بني البلدين حول
خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
والتن�سيق يف املحافل الإقليمية
والدولية املعنية ف�ضال عن التباحث
ب�ش�أن �أوج��ه العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تطويرها.

و�أو�ضح �أن ال��دورة املقبلة �ست�شهد
التوقيع على ع��دد م��ن االتفاقيات
ومذكرات التفاهم املهمة بني البلدين
م�شريا الى ان اجلانبني يعمالن حاليا
على اتخاذ كافة التدابري الالزمة
لإجن��از مقررات ال��دورة املقبلة من
اللجنة امل�شرتكة مبا يتنا�سب مع
�أهمية العالقات القائمة بينهما.
كما اجتمع اجلارالله ،مع �سفري
بوتان لدى الكويت ت�سريجن بنجور،
ومت خالل اللقاء بحث عدد من �أوجه
العالقات الثنائية بني البلدين
�إ�ضافة �إلى تطورات الأو�ضاع على

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
واجتمع اجلارالله �أي�ض ًا مع وفد من
�أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي الذي
يزور البالد ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
م�سرية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني
البلدين �إ�ضافة �إلى تطورات الأو�ضاع
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وقد �أ�شاد �أع�ضاء الكونغر�س بالدور
الهام والكبري الذي تلعبه الكويت
عرب �سيا�ستها اخلارجية املتوازنة
الداعمة لأم��ن وا�ستقرار املنطقة
م ��ؤك��دي��ن ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية بني البلدين.

والت�رشيع لإع���داد ب�لاغ ب�إحالة
املخالفات وال�شبهات ال��واردة
يف التقريرين م�صحوبة بالأدلة
والأ�سانيد �إل��ى النيابة العامة
الت��خ��اذ الإج�����راءات القانونية
املنا�سبة بحق كل من ت�سبب يف
هذه امل�شكلة وحما�سبتهم .
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��رر املجل�س
ا���س��ت��ب��ع��اد ج��م��ي��ع ال����شرك��ات
واملكاتب الهند�سية التي قامت

بت�صميم وتنفيذ م�شاريع الإ�سكان
والبنية التحتية والطرق التي
�أ�صابتها مظاهر اخللل يف املواقع
امل��ت����ضررة م��ن الأم��ط��ار ،وعدم
ال�سماح لها بامل�شاركة يف �أية
م�شاريع جديدة قبل �إبراء ذمتها من
قبل جلنة تق�صي احلقائق امل�شكلة
لهذا الغر�ض.
كما ق��رر املجل�س تكليف فريق
ملتابعة ومعاجلة تداعيات م�شكلة

 1880قضية خالل  2017ارتكبها  2071حدث ًا

«العدل» :جرائم األحداث بالكويت
تفوق المعدل العالمي بنسبة %400
�أظهرت درا�سة �إح�صائية ر�سمية �أن عدد
ق�ضايا نيابة الأحداث يف عام  2017بلغ
 1880ق�ضية ارتكبها  2071حدثا يف حني
بلغ عدد الأحداث املنفذة �أحكام ق�ضائية
�ضدهم  809منهم  712نفذوا �أحكاما
باالختبار الق�ضائي و 78بالإيداع يف دار
الرعاية االجتماعية و 19باحلب�س يف
دار التقومي االجتماعي.
وقالت الدرا�سة التي �أعدتها نيابة
الأحداث يف وزارة العدل بعنوان «�أ�سباب
جنوح الأحداث يف الكويت»� ،إن جرائم
امل��رور �شكلت ن�سبة  %55من ق�ضايا
نيابة الأح��داث تلتها جرائم االعتداء
على النف�س بن�سبة  ،%19ثم جرائم

االعتداء على املال العام بن�سبة ،%10
ثم جرائم البيئة بن�سبة  ،%7ثم جرائم
املخدرات واخلمور وتقنية املعلومات
بن�سبة  %3ثم جرائم االع��ت��داء على
العر�ض وال�سمعة بن�سبة .%2.5
و�أو�ضحت �أن الفئة العمرية من � 15إلى
 18عاما كانت الأكرث ارتكابا جلرائم
الأح����داث بن�سبة  %79م��ن �إجمايل
الق�ضايا تلتها الفئة العمرية من � 7إلى
 14عاما بن�سبة  %20يف حني �شكلت
الفئة الأخ�يرة وهم من دون ال�سابعة
ن�سبة .%1
ولفتت �إلى �أن جرائم الأحداث يف الكويت
تفوق املعدل العاملي جلرائم الأحداث

كتب حم�سن الهيلم:
انطالق ًا من خطط الإدارة العامة للجمارك بالت�سهيل
على املواطنني واملقيمني وا�ستناد ًا �إلى توجيهات
مدير عام الإدارة العامة للجمارك امل�ست�شار جمال
اجلالوي بتد�شني مرافق خدمية يف املناطق اجلديدة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،قام وفد من وزارة
املوا�صالت والإدارة العامة للجمارك بزيارة تفقدية
ملركز الطرود الربيدية مبنطقة املنقف لالطالع
وتقييم املوقع للعمل فيه ولإدخاله اخلدمة قريب ًا
مبنطقة املنقف لي�ضاف �إل��ى املراكز القائمة يف
الكويت.
وج��اءت زي��ارة الوفد للوقوف على املبنى اجلديد

بن�سبة  %400يف حني ت�ضاعف �إجمايل
ع��دد جرائم الأح���داث خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية بن�سبة  %250وكانت
جرائم امل��رور �أكرث الق�ضايا ارتفاعا
بن�سبة  %1100تلتها جرائم املخدرات
واخلمور بن�سبة .%200
و�أ�ضافت �أن ن�سبة جناح ق�ضايا نيابة
الأح���داث التي تقا�س ب�صدور �أحكام
نهائية باتة بالإدانة من الق�ضاء بلغت
 %92.2لعام  2016و %92لعام 2017
مبينة �أنها بذلك تتفوق بن�سبة الإدانة
على كل من اململكة املتحدة «%82
لعام  »2015و�إ�سبانيا « %81.5لعام
.»2014

السميط :إطالق مبادرة إطعام مليار
جائع  ...االثنين المقبل
قالاملدير العام للهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية م.بدر
ال�سميط �إن احت�ضان الكويت للفعاليات الإن�سانية هو ت�أكيد
على دورها وريادتها يف املجال االن�ساين كونها مركزا للعمل
الإن�ساين و�سمو �أمري البالدال�شيخ �صباح الأحمد «قائد العمل
الإن�ساين» .جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحايف لالعالن عن ا�ست�ضافة
الهيئة اخلريية للم�ؤمتر ال�سنوي الثامن لل�رشاكة الفاعلة
وتبادل املعلومات من �أجل عمل ان�ساين �أف�ضل يوم االثنني
املقبل حتت �شعار «ان�سانية واحدة �ضد اجلوع» برعاية �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.
وذكر ال�سميط الذي ي�شغل �أي�ضا الرئي�س العام للجان امل�ؤمتر
�أن امل�ؤمتر �سي�شهد اطالق مبادرة اطعام مليار جائع حول
العامل م�ضيفا �أن تزايد احلاالت املفزعة املتعلقة باجلوع
بات يهدد الكثري من دول العامل منها اليمن الذي ميوت فيه

طفل كل  10دقائق نتيجة �سوء التغذية واجلوع وفق تقارير
�أممية.
من جهته قال رئي�س اللجنة الإعالمية للم�ؤمتر خالد اخلليفي
يف كلمة مماثلة �إن الأه��داف الإعالمية للم�ؤمتر تتج�سد يف
التوعية عن خماطر اجلوع التي تهدد العديد من دول العامل.
و�أكد اخلليفي �أن امل�ؤمتر �سيتم تغطيته عرب العديد من اجلهات
الإعالمية وال�صحافية املحلية والعربية والعاملية و�سي�شمل
عددا من الفعاليات الإعالمية املميزة.
من جانبه قال رئي�س فريق التوا�صل االجتماعي للم�ؤمتر
�ضاري البعيجان يف كلمته� :إن الإعالم اجلديد �أ�صبح �رضورة
ال جدال فيها لت�سويق ون�رش الأعمال اخلريية والإن�سانية
باعتباره ف�ضاء بال حدود و�سهل الو�صول لكافة ال�رشائح
املجتمعية وب�أ�رسع وقت.

وفد من «الجمارك» و«المواصالت»
تفقد مركز طرود المنقف
لتحديد الأجهزة والتجهيزات واملعدات التي �سيتم
تزويدها بها لتقدمي اخلدمات املرتبطة بالطرود
الربيدية ،م�شري ًا �إلى ان هناك مركز ًا �آخر �سيدخل
اخلدمة يف منطقة جابر الأحمد.
ي�شار �إلى ان مركز املنقف للطرود الربيدية جار
العمل فيه ليكون مركز ًا ي�ضم عدة جهات من بينها
وزارة املوا�صالت وجهات اخرى لها عالقة بالإفراج
اجلمركي ،كما ي�أتي تد�شني املركز انطالق ًا من حر�ص
اجلمارك على تقدمي خدماتها وفق اخلطط اال�سرتاتيجية
وات�ساقا مع التو�سع العمراين وتلبية احتياجات
قاطني املناطق امل�ستحدثة وحميطها ،م�ؤكد ًا ان
املركز �سيتم تزويده بكافة االمكانات واملعدات
ليتنا�سب مع الإر�ساليات الواردة وال�صادرة.

الأمطار وال�سيول برئا�سة وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وزير
الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية هند
ال�صبيح وع�ضوية كل من «وزارة
الداخلية ـ وزارة الأ�شغال العامة
ـ وزارة املالية ـ وزارة الكهرباء
واملاء ـ �إدارة الفتوى والت�رشيع ـ
بلدية الكويت ـ امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية» للقيام باملهام
التالية � :إعطاء الأولوية لأ�صحاب
امل�ساكن التي تعر�ضت للأ�رضار
الإن�شائية اجل�سيمة التي ال ت�سمح
بال�سكن فيها ،والت�أكد من �سالمتها
و�ضمان �صالحيتها لال�ستخدام
لتمكني �أ�صحابها من العودة لل�سكن
فيها وت�أمني مقومات اال�ستقرار
لها وذلك مع توفري ال�سكن املالئم
حلني االنتهاء من ذلك ،وحتديد
�أوجه الق�صور واخللل وامل�س�ؤولني
عنها و�سبل حما�سبتهم �أف���راد
و�رشكات ،وتقييم التجربة ولوائح
التعامل مع مثل هذه الأحداث ودور
كل جهة والإج����راءات التي متت
يف مواجهتها ،و�إجراء الدرا�سات
اجليولوجية اخلا�صة مب�سارات
ال�سيول من �أج��ل جتنب �آثارها
ال�سلبية ،وحتقيق اال�ستفادة منها
وتخزين مياهها ،واال�ستفادة من
جتارب الدول املتقدمة وا�ستقدام
اخل�برات العاملية املتخ�ص�صة
لتقييم كفاءة الإج��راءات القائمة
وتطوير اخلطط الوقائية لتاليف
ال��ت��ع��ر���ض مل��ث��ل ه���ذه احل���وادث
م�����س��ت��ق��ب�لاً ،و�إع������داد ال��ن��م��اذج
والإج���راءات املتعلقة با�ستقبال
طلبات التعوي�ض ع��ن الأ��ض�رار
التي ترتبت على الأمطار الغزيرة
وال�سيول خالل الأ�سبوع القادم،
وتخ�صي�ص مقر الهيئة العامة
للتعوي�ضات – �سابق ًا لهذا الغر�ض،
ليتم اتخاذ ال�لازم يف �ش�أن �سبل
الدعم املمكنة للمت�رضرين.

• وفد وزارة املواصالت و«اجلمارك» خالل الزيارة التفقدية ملركز طرود املنقف

