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• سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا ً املشاركني في املعرض

خالل رعايته وحضوره افتتاح معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة السابعة

ناصر المحمد :نفخر بإنجازات أبناء الكويت
�أعرب �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد،
عن الفخر بالأعمال «اجلبارة»
ال��ت��ي يتبناها ال��ن��ادي العلمي
الكويتي مبا يخدم �أبناء وبنات
الوطن الغايل.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح ل�سموه،
عقب رعايته وح�ضوره افتتاح
معر�ض م�سابقة الكويت للعلوم
والهند�سة ال�سابعة  2019الذي
نظمه النادي العلمي م�ساء �أم�س
الأول� ،ضمن الربنامج الوطني
لرعاية الباحثني واملبتكرين
ال�شباب.
وقال �سموه «�إن �أبناءنا وبناتنا
فخر لوطنهم الكويت واليوم نفخر
بهم جميعا ملا قدموه من �إجنازات»
متوجها بال�شكر �إلى رئي�س جمل�س

�إدارة النادي طالل اخل��رايف على
ما يقوم به النادي من مبادرات
و�أعمال تخدم �أبناء وبنات الكويت
يف هذه املرحلة العمرية.
من جهته قال اخل��رايف �إن رعاية
وح�����ض��ور �سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد للربنامج الوطني لرعاية
الباحثني واملبتكرين ال�شباب
وح��ر���ص��ه على اف��ت��ت��اح معر�ض
امل�سابقة ي�ؤكد اميانه باال�ستثمار
الب�رشي وال��دور املحوري الذي
يقوم به النادي العلمي على كافة
الأ�صعدة.
و�أ�ضاف �أن البحث العلمي جزء
من التنمية الب�رشية وركن �أ�سا�سي
يتم االعتماد عليه للو�صول �إلى
النه�ضة والتنمية امل�ستدامة

املرجوة معربا عن �شكره وتقديره
لكل القائمني على هذا الربنامج
ملا بذلوه من جهد طوال ال�سبعة
�شهور املا�ضية لإجناحه.
وبني �أن املعر�ض ي�شهد تطورا
ملحوظا عاما تلو االخر حتى و�صل
ملا هو عليه الآن م�شيدا ب�أع�ضاء
جلنة التحكيم التي ت�ضم فريقا
مكونا من � 40أكادمييا جميعهم
من اع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال��ت��دري��ب ومعهد
الكويت للأبحاث العلمية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال الأم��ي�ن العام
للنادي العلمي علي اجلمعة� ،إن
هذا الربنامج يعترب الأك�بر على
م�ستوى الكويت ويعترب منوذجا

عمليا لل�رشاكة اال�سرتاتيجية التي
ي�سعى �إليها النادي العلمي مع
م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة.
و�أك��د �أن ال��ن��ادي العلمي ي�سعى
�إلى فتح قنوات التوا�صل مع كافة
اجلهات املهتمة باحت�ضان ال�شباب
مبا يحقق الأهداف املرجوة التي
ترمي يف النهاية خلدمة �أبناء
الكويت.
و�أ�ضاف �أن الن�سخة ال�سابعة من
امل�سابقة ه��ذا ال��ع��ام ���ش��ارك يف
مرحلتها النهائية ما يقارب 100
بحث علمي يف  22جماال ت�ضمنت
كافة املجاالت العلمية والهند�سية
املختلفة مو�ضحا ان عدد الطلبة
امل�شاركني بلغ  140طالبا وطالبة
بواقع  55بنني و 85بنات.

كرّم الدفعة الـ  16من وكالء النائب العام

وزير العدل« :الدراسات القضائية» اكتسب
سمعة طيبة داخل الكويت وخارجها
ق��ال وزي��ر ال��ع��دل وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س االم��ة امل�ست�شار
د.فهد العفا�سي� ،إن معهد الكويت
للدرا�سات الق�ضائية والقانونية
�أدى دورا مهما واكت�سب �سمعة
طيبة داخل وخارج البالد.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها يف احلفل
ال���ذي �أق��ام��ه املعهد مبنا�سبة
اليوبيل الف�ضي له وتكرمي الدفعة
ال��ـ  16من وك�لاء النائب العام
وذل��ك بح�ضور رئي�س املجل�س
االعلى للق�ضاء ورئي�س حمكمتي
التمييز والد�ستورية امل�ست�شار
يو�سف املطاوعة وعدد من رجال
الق�ضاء و�أع�ضاء ال�شبكة العربية
االوروبية للتدريب الق�ضائي.
و�أو���ض��ح العفا�سي �أن ع��ددا من
الدول ال�شقيقة حر�صت على �إر�سال
بعثات ق�ضائية وقانونية للتدريب
والت�أهيل لدى املعهد ف�ضال عن
كونه �أب��رم العديد من اتفاقيات
التعاون يف هذا ال�ش�أن مع بع�ض
ال��دول واملنظمات وهو ما ي�ؤكد
ال�سمعة املتميزة التي اكت�سبها
خالل هذه الفرتة.
و�أ���ض��اف �أن املعهد ت��وج م�ؤخرا
بح�صوله ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ج��ودة

• فهد العفاسي مكرما ً أحد وكالء النائب العام

الإدارة العاملية «ايزو» يف تدريب
اع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية وتدريب
املدربني و�أ�س�س البحث العلمي.
و�أ�شار �إلى �أن االعتماد على جودة
التكوين العلمي والعملي فقط هو
اعتماد «غري مكتمل» لأن التكوين
العلمي والعملي يحتاج �إل��ى
ن��زاه��ة حت�صنه و�أخ�ل�اق حتفظه
يطمئن بها املتقا�ضني وي�ستجلب
بها امل�ستثمرين ويخلق بها �أمنا

اجتماعيا ورخاء اقت�صاديا.
وذكر العفا�سي �أن خريجي الدفعة
الـ 16من وكالء النائب العام من
املعهد حم�صنون علميا وعمليا
ومكونون تكوينا متينا �ست�صقله
الأيام وجتليه املمار�سة اليومية
ليكونوا خري خلف خلري �سلف.
من جهته قال مدير معهد الكويت
للدرا�سات الق�ضائية والقانونية
وكيل حمكمة اال�ستئناف امل�ست�شار

«المحاسبة» :درسنا  365موضوع ًا
بـ  558مليون دينار في مارس الماضي
كتب حمد احلمدان:
قال دي��وان املحا�سبة� ،إن��ه قام خالل �شهر مار�س املا�ضي بدرا�سة
وبحث  365مو�ضوعا ما بني مناق�صة عامة وحمدودة وممار�سة بقيمة
 558.417.583.660ديناراً.
و�أو�ضح املدقق امل�ساعد ب�إدارة الرقابة امل�سبقة لل�ش�ؤون االجتماعية
يف الديوان علي العازمي� ،أن الديوان �أبدى ر�أيه ب�ش�أن  310مو�ضوعات
بقيمة  414.879.733.290ديناراً ،بن�سبة  %84من �إجمايل املو�ضوعات
قيد البحث خالل تلك الفرتة.
و�أ�ضاف �أن �أعمال الرقابة امل�سبقة لبع�ض املو�ضوعات التي مت درا�ستها
وبحثها �أ�سفرت عن حتقيق وف��ورات مبا�رشة للخزانة العامة بقيمة
 1.563.573.150ديناراً ،يف مار�س املا�ضي.
و�أف��اد ب�أنه تبني خالل درا�سة املو�ضوعات املعرو�ضة على ديوان
املحا�سبة رد  122مو�ضوعا بن�سبة  %39من �إجمايل عدد املو�ضوعات
التي متت درا�ستها خالل مار�س املا�ضي.
وذكر �أن «املحا�سبة» ميار�س رقابته امل�سبقة وفقا لقانون �إن�شائه رقم
 30ل�سنة  1964لكون هذه الرقابة قادرة على منع �أي خمالفات �أو �أ�رضار
قبل حدوثها.

• علي العازمي

عويد الثومير� ،إن الكويت اتخذت
من التدريب والت�أهيل الق�ضائي
وال��ق��ان��وين خ��ي��ارا ا�سرتاتيجيا
لإدارة مرفق الق�ضاء والأجهزة
القانونية املعاونة وذل��ك منذ
�صدور املر�سوم  37ل�سنة 1994
ب�إن�شائه.
و�أكد احلر�ص على �إعالء هذا ال�رصح
بتحديث وتطوير و�سائل و�أدوات
ت�أهيل الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
العامة ب�صفة �أ�سا�سية وذلك على
�ضوء ال��ت��ط��ورات امل�ستجدة يف
جمال التكوين الق�ضائي.
وب�ين �أن ذل��ك ي�سهم يف خلق
ال��ذه��ن��ي��ة الق�ضائية ال��ق��ادرة
ع��ل��ى اال���س��ت��ي��ع��اب والتطبيق
ب�إنزال املعرفة القانونية على
املعطيات مع ت�أمني ا�ستمرار
التوا�صل ل�صقل ه��ذه الذهنية
وتنميتها باخلربات واملهارات
الق�ضائية املكت�سبة وا�ستخدام
و�سائل تقنية املعلومات احلديثة
لرفع م�ستوى الأداء يف �إطار قيم
وتقاليد الق�ضاء.
وكرم الوزير العفا�سي وامل�ست�شار
املطاوعة �أوائل الدفعة الـ  16من
وكالء النائب العام.

•  ...ويقص شريط االفتتاح

«األشغال» :تسليم  7محطات لمستثمر مشروع

توسعة محطة الصرف الصحي في «أم الهيمان»
كتب �أحمد يون�س

�أعلن الوكيل امل�ساعد لقطاع
الهند�سة ال�صحية يف وزارة
الأ�شغال العامة م.عبداملح�سن
ال��ع��ن��زي ،ع��ن ت�سليم حمطات
ال�ضخ والتنقية يف املنطقة
اجلنوبية وع��دده��ا  7حمطات
مل�ستثمر م�رشوع تو�سعة حمطة
ال����صرف ال�صحي يف املنطقة
اجل��ن��وب��ي��ة «�أم ال��ه��ي��م��ان» يف
الأول من �أبريل احلايل«دخول
مبكّ ر» ،وذلك لت�شغيلها مدة 6
�أ�شهر �إلى �أن يتم �إن�شاء ال�رشكة
امل�����س��اه��م��ة ل��ل��م����شروع وفقا
للقانون رقم  116ل�سنة ،2014
ومن ثم البدء يف تنفيذ امل�رشوع
املتوقع االنتهاء منه خالل
� 3سنوات بعد ال��ب��دء الفعلي
بامل�رشوع ،م�شددا على حر�ص
القطاع على تقدمي كافة �سبل
الدعم للم�ستثمر وتذليل جميع
العقبات �أمامه بتوجيهات من
وزي���ر الأ���ش��غ��ال العامة وزير
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان د.جنان
بو�شهري� ،إذ تعد املحطة �ضمن
برنامج معاجلة ال�رصف ال�صحي
�أح���د �أول��وي��ات خطة التنمية
الرامية لتحقيق ر�ؤي��ة الكويت
.2035
وق��ال العنزي ان املحطة يتم

• عبداحملسن العنزي

تنفيذها بالتعاون ب�ين هيئة
م�رشوعات ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص ووزارة الأ�شغال
العامة حيث ي�شمل امل�رشوع
ق�سمني الأول وفقا لنظام البناء
والت�شغيل وال��ت��ح��وي��ل BOT
والثاين وفقا لنظام الت�صميم
وال��ب��ن��اء وال��ت�����ش��غ��ي��ل DBO
و�سيتعني على امل�ستثمر ت�شغيل
و�صيانة املحطة ملدة  25عاما،
م�ؤكدا �أن امل�رشوع من امل�شاريع
الرائدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�أك��ب�ر حم��ط��ة مل��ع��اجل��ة مياه
ال�رصف ال�صحي مبنطقة اخلليج
العربي �إذ يت�ضمن ان�شاء حمطة
معاجلة مياه �رصف �صحي جديدة

داخل حمطة �أم الهيمان احلالية
بطاقة ا�ستيعابية � 500ألف مرت
مكعب يوميا».
وتابع العنزي ما مييز امل�رشوع
�أنه يت�ضمن ان�شاء خطوط لل�رصف
ال�صحي واملياه املعاجلة من
حمطة �ضخ العقيلة �إلى املحطة
اجلديدة وخط للطوارئ وحمطة
حتويل كهربائية رئي�سية حيث
�سيتم توفري  ٪50من الكهرباء
ال�لازم��ة لت�شغيل املحطة من
الطاقة املتجددة ،كما �ستكون
املحطة قابلة للتو�سعة م�ستقبال
لت�صل طاقتها اال�ستيعابية
النهائية �إلى � 700ألف مرت مكعب
يوميا كما �سيخدم امل�رشوع
مناطق جنوب الدائري ال�ساد�س
ومنطقة �صباح ال�سامل ومنطقة
�صباح الأحمد.
و�أ���ض��اف العنزي �أن امل�رشوع
ي��ه��دف يف جممله �إل���ى تطوير
معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي
باملنطقة اجل��ن��وب��ي��ة و�إزال����ة
حمطة تنقية الرقة مبنطقة الظهر
و�إن�����ش��اء �شبكات نقل وتوزيع
مل��ي��اه ال����صرف ال�صحي التي
تتم معاجلتها لت�ستخدم يف ري
امل�ساحات اخل�رضاء واملناطق
الزراعية وخدمة النمو ال�سكاين
املرتقب �إ�ضافة �إل��ى تخفيف
الت�أثريات ال�سلبية على البيئة.

البشر :تعزيز التعاون مهم بين «ذوي اإلعاقة» وديوان المحاسبة
كتب �أحمد احلربي:

�أكد نائب مدير عام الهيئة العامة ل�ش�ؤون
ذوي الإع��اق��ة ط��ارق الب�رش اهمية تعزيز
التعاون بني الهيئة وديوان املحا�سبة من
اجل تطبيق القوانني وااللتزام بال�ضوابط.
جاء ذلك يف ت�رصيح ادلى به الب�رش على
هام�ش الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة
الإعاقة �صباح ام�س بالتعاون مع ديوان
املحا�سبة ب�ش�أن ال�ضوابط والقواعد الواجب
على كافة اجلهات امل�شمولة برقابة ديوان
املحا�سبة اتباعها عند العر�ض على الرقابة
امل�سبقة.
و�أكد الب�رش  ان عقد هذه الدورة ي�أتي حر�صا
من الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة على
االل��ت��زام بالقوانني املرتبطة باجلهات
ال��رق��اب��ي��ة وك��ذل��ك على تطوير امل���وارد
الب�رشية لديها.
وا���ض��اف ان ال���دورة ت�سلط ال�ضوء على
ال�ضوابط والقواعد الواجب على كافة اجلهات
امل�شمولة برقابة ديوان املحا�سبة اتباعها
عند العر�ض على الرقابة امل�سبقة والتقيد
بدليل اعداد اوراق املناق�صات وم�رشوعات
العقود واالرتباطات واالتفاقات اخلا�ضعة
للرقابة امل�سبقة لديوان املحا�سبة.

• جانب من االجتماع

