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كتب �ضاحي العلي:
�أكد وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية
فهد ال�شعلة على عدم نظر البلدية
يف الطلبات املتعلقة باملدار�س
واجلامعات اخلا�صة ما مل تكن
مرفوعة بكتب ر�سمية موقعة من
وزير الرتبية والتعليم العايل.
وقال ال�شعلة يف التعميم الوزاري
الذي ا�صدره م�ؤخرا يف هذا ال�ش�أن
ان��ه ن��ظ��ر ًا ملقت�ضيات امل�صلحة
العامة ف�إنه يجب على كافة اجلهات
املعنية بالبلدية االلتزام بعدم رفع
اية طلبات او درا�سة اي معامالت
متعلقة بتخ�صي�ص ارا�ض للمدار�س
او اجلامعات اخلا�صة او تو�سعتها
ب�إ�ضافة م�ساحات من �أمالك الدولة
لها او ال�سماح با�ستغالل عقارات
ا�ستثمارية من امللكيات اخلا�صة
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نعمل على تحقيق رؤية الكويت 2035

الشعلة :ال نظر في طلبات المدارس والجامعات الخاصة
إال بكتب رسمية من «التربية» و«التعليم العالي»
كجامعات او مدار�س خا�صة وفق
نظم البناء املعمول بها يف البلدية
وغ�يره��ا م��ن الطلبات املتعلقة
باملدار�س واجلامعات اخلا�صة ما
مل يكن الطلب مدفوع ًا بكتاب ر�سمي
موقع من وزي��ر الرتبية والتعليم
العايل.
و�أك��د ال�شعلة على ��ضرورة عدم
النظر يف اي طلبات مقدمة يف
ذل��ك ال�ش�أن ما مل تكن مرفوعة
بكتب ر�سمية وموقعة من وزير
الرتبية والتعليم العايل م�شددا
على �رضورة مبادرة كافة اجلهات
املعنية العمل ب��ه��ذا التعميم
وااللتزام مبا جاء به من احكام
اعتبارا من تاريخ �صدوره تفاديا
للم�ساءلة الت�أديبية وعلى ان يلغى
كل ما يخالف ذلك من تعميم او
قرارات �سابقة.
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الحداد :تنسيق على أعلى المستويات لضمان
أنسب الطرق لتشغيل النظام الكهربائي
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أكد الوكيل امل�ساعد ملراكز املراقبة
والتحكم ونظم املعلومات والرقابة
يف وزارة الكهرباء واملاء م.حممد
احل��داد ان دوره��م يف ال���وزارة هو
امل�شاركة يف بتحقيق ر�ؤية الكويت
 2035م��ن خ�ل�ال ت��ط��وي��ر البنية
التحتية وحتديثها لتح�سني جودة
احلياة جلميع املواطنني وذلك من
خ�لال املتابعة وامل�ضي قدم ًا مع
قطاعات الوزارة املعنية مب�شاريع
زي��ادة انتاج الطاقة الكهربائية
ب�شكل يراعي االحتياجات املتنامية
للبالد با�ستخدام م�صادر طاقة بديلة

• فهد الشعلة

ّ
تحذر من تلوث أجواء الكويت
«الخط األخضر»
كتب فار�س عبد الرحمن:
حذرت جماعة اخلط الأخ�رض البيئية من
زيادة معدالت تلوث �أجواء الكويت ب�شكل
�ضار ما ينعك�س �سلبي ًا على امل�صابني
مبر�ض الربو واحل�سا�سية� ،إ�ضافة الى
ارتفاع اجل�سيمات الدقيقة التي تعترب
م��ل��وث��ات م�رسطنة وال ت��رى بالعني
املجردة وحجمها ا�صغر من الغبار.
و�أعلنت اجلماعة عن قيامها بتقدمي
بالغني �ضد ك��ل م��ن وزارة الكهرباء
واملاء ،والهيئة العامة للبيئة متهيد ًا
الحالتهما للنيابة العامة ،م�ستدركة
ب��ال��ق��ول ان اجل��ه��ت�ين ك��ان��ت��ا �سبب ًا
لالنتكا�سات ال�صحية التي ت�صيب اهل
الكويت نتيجة حمطات وزارة الكهرباء
واالنبعاثات ال�صادرة عنها.
و�أو�ضحت اجلماعة ان الهيئة العامة
للبيئة كذلك مل تعالج م�شكلة تلوث
الهواء وهي امل�س�ؤولة قانون ًا عن ذلك،
م�شرية ال��ى اتخاذها كافة اجراءتها
القانونية بهذا اخل�صو�ص.

• معدالت تلوث األجواء في الكويت

محليات

ومتجددة ما �أمكن.
و�أ�شار يف ت�رصيح لـ «ال�شاهد» الى
انهم يقومون بالتن�سيق مع خمتلف
اجل��ه��ات احلكومية املعنية على
كافة امل�ستويات من اج��ل �ضمان
�أتقن وان�سب الطرق لت�شغيل النظام
الكهربائي� ،إ�ضافة الى التن�سيق
ب�ش�أن امل�شاريع اخلا�صة بانظمة
املراقبة والتحكم ملراكز املراقبة
والتحكم ،والعمل مع الهيئة العامة
لالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
الرتاخي�ص وال�ت�رددات الال�سلكية
والأجهزة ومتابعة تركيب وت�شغيل
اخلطوط الهاتفية جلميع قطاعات
وزارة الكهرباء وامل��اء والتدقيق

«الكهرباء» :إصالح أعطال التيار
في منطقة المنقف

كتب حمد احلمدان:

�شارك ديوان املحا�سبة بامل�ؤمتر العاملي اخلا�ص بالرقابة واحلوكمة
واملخاطر املنظم من قبل جمعية املدققني الداخليني الأمريكية وجمعية
تدقيق نظم املعلومات الأمريكية يف والية فلوريدا بالواليات املتحدة
الأمريكية.

• ظالم في منطقة املنقف

كتب فار�س عبدالرحمن:

وكانت فعاليات امل�ؤمتر اقيمت خالل الفرتة من � 11إلى � 14أغ�سط�س حيث
�شارك وفد من مدققي ديوان املحا�سبة بالقطاع النفطي �إدارة الرقابة على
الت�سويق واال�ستثمار واجلهات امللحقة للخدمات االجتماعية والعامة
ومن �إدارة الرقابة على ال�رشكات و�إدارة الرقابة على ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنظيمية لالطالع على جتارب امل�ؤ�س�سات الرقابية يف العامل �إ�ضافة
�إلى ك�سب بع�ض اخلربات من اجلهات املحا�سبية العاملية.

• محمد احلداد

التعامل مع البالغات فور ورودها

«المحاسبة» شارك في المؤتمر العالمي
للرقابة والحوكمة في فلوريدا

على الفواتري اخلا�صة بها.
ولفت �إل��ى ان القطاع يقوم كذلك
بالربط مع الإدارة العامة لالطفاء
بخطوط �ساخنة مبا�رشة مع مراكز
ط��وارئ الكهرباء وامل��اء ومراكز
املراقبة والتحكم وحمطات القوى
الكهربائية وتقطري املياه والتن�سيق
معها يف حالة حدوث حرائق.
و�أو�ضح ان القطاع يقوم باملتابعة
خارج ال��وزارة ب�شكل يومي ل�شبكة
ال��رب��ط اخلليجي ومتابعة جميع
الأع��ط��ال التي تطر�أ على ال�شبكة
املوحدة واعداد التقارير اليومية
الالزمة بالرتتيب مع مركز حتكم
الربط اخلليجي.

غرقت �أج��زاء من منطقة املنقف
يف ال��ظ�لام ي���وم ام�����س نتيجة
انقطاع التيار الكهربائي عن
بع�ض اجزائها ب�سبب �أعطال يف
ال�شبكة الكهربائية ومتت اعادته
يف العديد من الأماكن فيها بعد
ا�صالح هذه الأعطال.
وقالت وزارة الكهرباء واملاء انه
بعد ورود بالغات الى الوزارة عن

وجود انقطاع يف التيار الكهربائي
يف منطقة املنقف انطلقت فرق
الطوارئ الى موقع احلدث ملعاينة
امل�شكلة وت�شخي�صها وبعد ذلك
قامت الفرق املخت�صة بالذهاب
الى املكان والبدء ب�إ�صالح العطل
املوجود.
�إلى ذلك اكد م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
الكهرباء وامل��اء ان االنقطاعات
احل��ا���ص��ل��ة ب�ين ح�ين و�آخ����ر يف
البالد �ضمن الإطار الطبيعي وهي

حمدودة ويتم التعامل معها فور
ورود البالغ الى الوزارة.
و�أك��د امل�صدر ان ارتفاع درجات
احلرارة ي�ؤدي ل�ضغط على ال�شبكة
فيت�سيب ب��وج��ود انقطاعات،
م�شرية الى ان الكويت من اف�ضل
البالد على م�ستوى العامل بن�سبة
انقطاع التيار الكهربائي واالعطال
يف ال�شبكات ،وذلك ح�سب التقارير
املعرو�ضة امام اللجان العاملية
املخت�صة.

امتدت أياديها بالخير لهم لتخفيف معاناتهم في أحلك األزمات

العطاء الكويتي ...بصمات واضحة نالت تقدير اليمنيين
منذ اندالع الأحداث الأخرية يف اليمن
مبا ترتب عليها من �أزم��ة �إن�سانية
كبرية كانت اال�ستجابة الكويتية فورية
وم��ب��ا��شرة لت�شكل املنحة الكرمية
ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
مببلغ  100مليون دوالر �أ�سا�سا حلملة
�إغاثية م�ؤثرة طبعت ب�صمتها الإن�سانية
على م��دن و�أري���اف كثرية يف جميع
املحافظات اليمنية جت�سيدا ل�شعارها
الأخوي الإن�ساين «الكويت بجانبكم».
و�أم��ام ذلك العطاء املتزايد ال يخفي
اليمنيون مبختلف منا�صبهم و�رشائحهم
ال�سيا�سية واالجتماعية عبارات ال�شكر
واالم��ت��ن��ان للكويت �أم�ي�را وحكومة
و�شعبا تقديرا ل�ل�أي��ادي البي�ضاء
التي امتدت باخلري لالن�سان اليمني
لتخفيف معاناته القا�سية يف �أحلك
الأزمات التي مير بها.
ويف ال��وق��ت ذات��ه فهم ال ي��رون هذا
املوقف طارئا �أو وليد الأزمة القائمة
بل امتدادالعقود من الدعم الكويتي
ال�سخي والنبيل للبنية التحتية يف
خمتلف القطاعات حيث كانت تنمية
االن�سان ت�شكل �أولويتها املطلقة.
وتزامنا مع االحتفال ال�سنوي باليوم
العاملي للعمل االن�ساين يف يوم 19
�أغ�سط�س والذي يتزامن بعامه هذا مع
مرور خم�سة �أع��وام على تكرمي الأمم
املتحدة ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد بت�سمية �سموه «قائدا للعمل
الإن�ساين» والكويت «م��رك��زا للعمل
االن�ساين» �أ�شاد م�س�ؤولون ونا�شطون
يف جمال العمل االن�ساين ب�إ�سهامات
الكويت االن�سانية يف اليمن.
و�أك��د وزي��ر االدارة املحلية اليمني
عبدالرقيب فتح ان الدعم االن�ساين
ال��ذي قدمته الكويت �أم�يرا وحكومة
و�شعبا �أ���س��ه��م يف حت�سني الو�ضع
الإن�ساين لل�شعب اليمني ب�شكل كبري.
وق��ال فتح ال��ذي ي�شغل �أي�ضا من�صب
رئي�س «اللجنة العليا لالغاثة» �إن
ال��ك��وي��ت ب���ادرت منذ ب��دء الكارثة
االن�سانية التي ت�سبب بها انقالب
ميلي�شيات احل��وث��ي لتقدمي الدعم
االغاثي واالن�ساين ال�شامل لليمن يف
�أهم القطاعات املرتبطة بحياة املواطن
ويف كافة املحافظات اليمنية.

• استمرار العطاء الكويتي للشعب اليمني

و�أ���ش��ار �إل��ى �أن الكويت دعمت خطط
اال�ستجابة االن�سانية يف امل�ؤمترات
التي تنظمها الأمم املتحدة يف الأعوام
الثالثة املا�ضية مببلغ  750مليون
دوالر عرب املنظمات الأممية لتنفيذ
م�شاريع �إغاثية وتنموية.
وث��م��ن ج��ه��ود خم��ت��ل��ف اجلمعيات
والهيئات االغ��اث��ي��ة الكويتية ويف
مقدمها الهالل االحمر الكويتي وجمعية
االغاثة الكويتية وبيت الزكاة وغريها
م�شيدا مب�ستوى ال�رشاكة والتعاون
امل�ستمر ب�ين احل��ك��وم��ة اليمنية
واجلمعيات الكويتية املانحة حيث
تعقد اجتماعات م�ستمرة يف عدن
لتن�سيق تنفيذ امل�شاريع والربامج
االغاثية يف جميع املحافظات.
و�أ�شار �إلى �أن امل�ستفيدين من م�شاريع
الهالل االحمر الكويتي يف الن�صف االول
من العام احلايل بلغ � 309آالف م�ستفيد
يف �أك�ثر من �ست حمافظات مينية يف
قطاعات الغذاء وال�صحة ودعم �سبل
العي�ش.
ول��ف��ت �إل���ى �أن اجلمعية الكويتية
لالغاثة دعمت يف ذات الفرتة م�شاريع
بقيمة بلغت نحو  3.3ماليني دوالر
�أم�يرك��ي يف ثماين حمافظات مينية
�إ�ضافة مل�شاريع �أخرى يجري تنفيذها
فيما تقدر تكلفة امل�شاريع املدرجة
�ضمن خطط املرحلة القادمة ب�أكرث
من 3ر 2مليون دوالر وت�شمل قطاعات
الغذاء والتعليم واملياه ودعم �سبل
العي�ش.
ون��وه بالزيارات امليدانية املثمرة

التي تنفذها وف��ود «ال��ه�لال الأحمر
الكويتي» واجلمعية الكويتية لالغاثة
�إل���ى خمتلف امل��ح��اف��ظ��ات اليمنية
امل��ح��ررة لالطالع على االحتياجات
االن�سانية لل�سكان وتنفيذ امل�شاريع
االغاثية وتقييم مدى اثر هذه الربامج
وال��ت��دخ�لات على ال�سكان يف هذه
املحافظات.
وق��ال فتح �إن ال�شعب اليمني يكن
للحكومة وال�شعب الكويتي كل التقدير
واالحرتام مبينا �أن الأجيال املتعاقبة
تتذكر ب�صماتهم يف افتتاح املدار�س
واجل��ام��ع��ات وامل�ست�شفيات منذ
�ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي
وال��ت��ي م��ازال��ت قائمة وحتمل ا�سم
الكويت �إلى اليوم.
و�أك��د على ج��دارة ا�ستحقاق التكرمي
الأمم���ي ل�سمو الأم�ي�ر كقائد للعمل
الإن�����س��اين وال��ك��وي��ت كمركز للعمل
االن�ساين تبعا للمبادرات االن�سانية
ل�سمو االم�ي�ر واجل��ه��ود االن�سانية
الكويتية يف خمتلف ال���دول ومنها
اليمن.
بدوره قال وزير الإعالم اليمني معمر
االري���اين �إن للكويت ق��ي��ادة و�شعبا
مكانة خا�صة يف قلوب اليمنيني الذين
ارتبط ا�سم الكويت يف ذاكرتهم باخلري
والعطاء.
و�أ���ض��اف االري���اين �أن «ال���دور اخلري
والأيادي البي�ضاء للأ�شقاء يف الكويت
احلبيبة مل تنقطع �أو تتوقف وقد �شهدنا
الكويت حا�رضة جمددا يف كل �أزمة �أو
�ضائقة ت�صيب اليمنيني».

و�أو�ضح �أن الدور الإغاثي الكويتي يف
اليمن تزايد بعد احلرب ب�شكل ملمو�س
وخففت الإغاثة التي قدمتها م�ؤ�س�سات
وجمعيات كويتية من الآثار االن�سانية
الكارثية التي خلفتها احلرب.
و�أ�شار �إلى �أن «الدور التنموي الكويتي
ق��دمي يف اليمن وال تكاد جتد مدينة
مينية لي�س فيها مدر�سة �أو م�ست�شفى
قدمته الكويت هدية لل�شعب اليمني».
وقال «حيثما ميمت وجهك يف اليمن
اليوم ف�ستجد ب�صمة خري كويتية
وهذا ما عهدناه عن الأ�شقاء يف دولة
الكويت الذين يقدمون ب�صمت و�إيثار
وحمبة».
و�أع���رب االري���اين عن خال�ص ال�شكر
واالمتنان نيابة عن اليمن حكومة
و�شعبا للكويت �أمريا وحكومة و�شعبا
على ما يقدمونه لليمن يف املجاالت
الإغاثية والإن�سانية والتنموية.
ويف �سياق مت�صل ثمن الوكيل الأول
ملحافظة «تعز» عبدالقوي املخاليف
عاليا التدخالت االن�سانية واالغاثية
ال�سخية للكويت جتاه ال�شعب اليمني
وخ�صو�صا يف حمافظة «تعز».
وقال املخاليف �إن الكويت دعمت «تعز»
يف امل��ج��االت الإن�سانية وال�صحية
والبيئية وغريها من امل�شاريع على
مدى خم�سة �أعوام من احل�صار واحلرب
التي �شنتها ميلي�شيات احلوثي �ضد
املحافظة.
و�أ���ض��اف �أن «ال��ت��دخ�لات االن�سانية
للأ�شقاء يف الكويت مثلت رافدا جلهود
ال�سلطة املحلية يف ظ��ل الأو���ض��اع
التي مرت والتزال متر بها املحافظة
وذلك جت�سيدا لعمق ومتانة العالقات
الأخوية بني ال�شعبني ال�شقيقني».
و�أو�ضح �أن دعم الكويت لليمن ميتد
لعقود وال يخفى على �أح��د الفتا الى
�أن الكثري من امل�شاريع التنموية التي
دعمتها الكويت التزال قائمة يف تعز
منذ عقود.
و�أعرب عن �أمله يف ا�ستمرار وم�ضاعفة
الدعم الكويتي للم�شاريع االن�سانية
والتنموية وال�صحية يف «تعز» حتى
ت��ت��ج��اوز حم��ن��ة احل���رب واالن��ق�لاب
واحل�صار املفرو�ض عليها منذ خم�سة
�أعوام.

عبدالواسع :دعم سخي ساهم
في تخفيف حدة األزمات

• من مراسم تسليم مشروع مياه فقم  -عمران بتمويل كويتي

�أكد رئي�س جمل�س �إدارة «جمعية احلكمة اليمانية»
طارق عبدالوا�سع ان الكويت وجمعياتها اخلريية
واالغاثية �شكلت ال�سند الأك�بر والداعم الأهم
للم�شاريع االغاثية والتنموية من خالل عنوان
الإغاثة الأب��رز حملة «الكويت بجانبكم» التي
حظيت بدعم كرمي من �سمو �أمري البالد .
و�أ�شار عبدالوا�سع �إلى �أنه من بني م�شاريع كثرية
مولتها الكويت ف�إن م�شاريع املياه املتنوعة بني
احلفر وال�صيانة وحتديث �شبكات االمداد وبناء
اخلزانات كانت الأو�سع انت�شارا والأعظم �أثرا يف
حياة النا�س وتخفيفا ملعاناتهم.
و�أو�ضح �أن ذلك الدعم ال�سخي «�ساهم ب�شكل كبري

يف تخفيف حدة �أزمة �أو�شكت �أن تتحول �إلى كارثة
حقيقية تهلك احلرث والن�سل».
ولفت �إلى �أن اجلمعية �سجلت نحو  2.7مليون
م�ستفيد من م�شاريع املياه و 1.7مليون م�ستفيد
من م�شاريع الغذاء والإيواء التي دعمتها الكويت
عرب اجلمعية و 1.1مليون م�ستفيد من امل�شاريع
ال�صحية و� 141أل��ف م�ستفيد م��ن امل�شاريع
التعليمية.
و�أكد �أنه ال توجد مديرية واحدة يف اليمن تخلو
من ب�صمة �شاهدة للكويت وعطائها الالحمدود
وهي الب�صمات وال�شواهد التي �أ�سهمت يف �إعادة
اال�ستقرار للبالد ودفع عجلة احلياة �إلى الأمام.

