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ترأس اجتماعًا لالطالع على استعدادات احلكومة للبدء في خطة تنفيذها وصيانتها 

املبارك: إصالح الطرق و معاقبة املتسبب في أقرب وقت وبأشد العقوبات 

سمو الشيخ جابر املبارك متحدثاً

الفاضل: تسهل إجناز املعامالت إلكترونيًا

»الكهرباء واملاء« أطلقت خدمات محدثة 
لتسهيل األعمال وراحة املستهلك

أعلن وزي��ر النفط ووزي��ر 
الكهرباء واملاء الدكتور خالد 
ال��ف��اض��ل إط���اق )ال��ك��ه��رب��اء 
وامل���اء( العديد من اخلدمات 
اإللكترونية احملدثة مبا يسهل 
آل��ي��ة تنفيذ األع��م��ال وراح��ة 
املستهلك واملنتفع بخدمات 

الوزارة.
وقال الفاضل في تصريح 
ص��ح��ف��ي أم����س: إن حتديث 
خ���دم���ات ال������وزارة امل��ق��دم��ة 
للمستهلكني تسهل كذلك األمر 
عليهم في إجن��از معاماتهم 

إلكترونيا.
وأوضح أن إطاق الوزارة 
لهذه اخلدمات يأتي في إطار 
تبنيها الستراتيجية التحول 

الرقمي في جميع أعمالها لتقدمي أفضل خدماتها 
للمتعاملني معها س��واء كانوا مستهلكني أو 
جهات حكومية أو قطاعات األعمال مبا يتماشى 

ورؤية )كويت جديد 2035(.
وأض��اف أن تقدمي تلك اخلدمات وحتديثها 
ياتي أيضا ف��ي إط��ار رغبة ال���وزارة بتعزيز 
الشفافية والنزاهة في إجناز املعامات والقدرة 
على مراقبة األداء وحتسني بيئة تقدمي األعمال 

جلمهور املتعاملني معها.
وأش���ار الفاضل إل��ى أن اخل��دم��ات املنجزة 
والتي بدأت الوزارة بإطاقها منذ فبراير املاضي 
تزامنا مع احتفاالت الباد باألعياد الوطنية 
تنقسم إل��ى ثاثة أن���واع ه��ي خ��دم��ات خاصة 
بالتيار الكهربائي وخدمات مرتبطة باملياه 

وخدمات متنوعة.

وبني أن أبرز تلك اخلدمات 
وه��ي خ��دم��ة إي��ص��ال التيار 
الكهربائي مت حتديثها بإضافة 
خ��دم��ة ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
وميكنة العديد من اإلجراءات 
املرتبطة بها مبا يوفر وقت 
املستهلكني املستفيدين من 

هذه اخلدمة.
وحول آلية إجناز املعاملة 
إلكترونيا ق��ال الفاضل: إن 
ع��ل��ى املستهلك ال��راغ��ب في 
إجن����از م��ع��ام��ل��ت��ه ال��دخ��ول 
مل��وق��ع ال����وزارة اإللكتروني 
بأي وسيلة )جهازه النقال أو 
احلاسب الشخصي( ويختار 
اخلدمة املطلوب إجنازها من 
ب��ني اخل��دم��ات ال��ت��ي ستظهر 
أمامه حسب تصنيفها إن كانت خدمات خاصة 
بايصال الكهرباء أو املياه أو خدمات عامة مثل 

دفع الفواتير وغيرها.
وأن يقوم املستهلك يقوم بتعبئة منوذج 
الطلب وإرف��اق املستندات املطلوبة إلكترونيا 
ودفع رسوم املعامات عن طريق املوقع مبينا 
أن املستهلك يستطيع بعد دفع الرسوم متابعة 
حالة معاملته ونسبة إجنازها عبر املوقع إلى 

أن تصله رسالة نصية عند إجناز معاملته.
وأش��اد بجهود جميع القائمني على تطوير 
وتنفيذ وتقدمي اخلدمات من موظفي ال��وزارة 
الذين شاركوا في هذا اإلجن��از ال��ذي من شأنه 
أن يسهل اإلج��راءات ويرفع مستوى الشفافية 
ويحسن أس��ال��ي��ب ت��ق��دمي اخل��دم��ات وسرعة 

اإلجناز.

د. خالد الفاضل

شدد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء على إصاح الطرق في 
الباد بالتوازي مع معاقبة املتسبب 
)باألضرار( في أقرب وقت ممكن وبأشد 

العقوبات.
وق���ال سمو رئ��ي��س ال����وزراء خال 
ترؤسه مساء أمس األول اجتماعا ضم 
وزراء وقيادات بالدولة لاطاع على 
االستعدادات احلكومية للبدء في خطة 
حتسني أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة 
ال��ط��رق ف��ي ال��ب��اد: »إن��ن��ا أم���ام أمرين 
األول يتمثل في معاقبة املتسبب وهذا 
أهم شيء لدي والثاني إص��اح الضرر 

بأسرع وقت ممكن«.
وأكد أن »ما يحدث ال ميكن السكوت 
عنه أو القبول به ويجب علينا حتمل 
املسؤولية جتاه املواطنني في هذا األمر 
فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس 
التي تستخدمها وم��ا حصل مؤسف« 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن »احلكومة 
خصم شريف ولكن م��ن ال يحترم وال 
ي��ق��در مصلحة امل��واط��ن��ني ال ميكن أن 

نحترمه ونسامحه في هذا األمر«.
من جانبه أك��د نائب رئيس مجلس 

ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح في مداخلة خال االجتماع أن 
»األخ��ط��اء التي ارتكبت جرمية بحق 
الكويت وحق املواطن الكويتي«. الفتا 
إل��ى أن كمية األم��ط��ار التي هطلت في 
الباد أخيرا تعادل معدل أمطار سنة 

كاملة هطلت خال أربع ساعات.
وأض��اف الشيخ خالد اجل��راح »أننا 
أمام حتد كبير« إذ سيتم البدء بإصاح 
الطرق عبر إغ��اق ح��ارة طريق واحدة 
واإلب��ق��اء على ح��ارت��ني ول��دى االنتهاء 
منها سيتم البدء باحلارة املجاورة لها 
وهذا العمل طويل وشاق مشيرا إلى أن 
استخدام حارة األمان ملستخدمي الطرق 
من شأنه توفير 50 في املئة من الوقت 

احملدد إلصاح الطرق.
من ناحيته قال نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء أن��س الصالح في مداخلته إن 
جهاز املناقصات املركزية باشر بناء 
على ق��رار ص��ادر م��ن مجلس ال���وزراء 
مبخاطبة جميع اجل��ه��ات احلكومية 
لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع 
متعثرة معها ليتم حرمانها من املشاركة 

ف��ي املناقصة التالية ك��ي تكون هناك 
عقوبة رادعة يلتزم بها اجلميع.

وعن العاملني في اجلهاز احلكومي 
أفاد الصالح بأن »جلان التحقيق التي 
شكلت م��ن وزي����رة األش��غ��ال العامة 
ووزي�����رة ال���دول���ة ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان 
الدكتورة جنان بوشهري تقوم بأعمالها 
وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من 

اجلانب التنفيذي.
ولفت إلى أن ذلك ينطبق أيضا على 
القطاع اخلاص الذي لم يتعامل وجتاوز 
مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه 
امل���ادة« مشددا على أن��ه ستكون هناك 

عقوبة رادعة أيضا.
وبني أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل 
به سمو رئيس مجلس ال���وزراء بشأن 
معاقبة املقصرين س��واء م��ن اجلانب 
التنفيذي م��ن اجل��ه��ات احلكومية أو 

الشركات التي لم تقم بالدور الازم.
وأض��اف أن ذلك يأتي تفعيا للفقرة 
الرابعة في امل��ادة )85( من قانون رقم 
)49( لسنة 2016 اخل���اص بجهاز 
املناقصات املركزية التي تنص على 
»ح��رم��ان ك��ل شركة متعاقدة تعثرت 

في تنفيذ مناقصة من الدخول في أي 
مناقصة تليها مع أي جهة أخرى«.

ب����دوره أك���د وزي����ر ال��ع��دل ووزي���ر 
الدولة لشؤون مجلس األمة املستشار 
الدكتور فهد العفاسي في مداخلته أنه 
ستتم محاسبة األش��خ��اص املتسببني 
الذين أشرفوا على هذه األعمال قانونيا 
وتطبيق مواد القانون عليهم إضافة إلى 
الشركات »فهناك ضمان عشري موجود 

يفعل عليها أيضا«.
وق���ال ال��ع��ف��اس��ي إن ه��ن��اك جانبني 
للعقوبة اجل��زائ��ي��ة يتمثل أحدهما 
ف��ي اإلض���رار ب��امل��ال ال��ع��ام واآلخ���ر في 
تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه 

الشركات.
وأوض���ح أن امل��س��ؤول��ني ف��ي وزارة 
األش��غ��ال ال��ع��ام��ة ت��ع��اون��وا م��ع جلنة 
التحقيق »بشكل واضح وتفاعلهم كان 
على مستوى احلدث« مشيرا إلى أنه مت 

إطاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها.
م��ن ناحيتها اس��ت��ع��رض��ت وزي���رة 
األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلس��ك��ان ال��دك��ت��ورة ج��ن��ان بوشهري 
اإلج����راءات التي اتخذتها )األش��غ��ال( 

والهيئة العامة للطرق والنقل العام 
خال الفترة املاضية متهيدا للبدء في 

تنفيذ خطة إصاحات الطرق.
وأكدت الوزيرة رمضان »أننا سنعمل 
بتوصية سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
مبعاقبة املتسببني س���واء ك��ان��وا من 
العاملني في وزارة األشغال العامة أو 
في القطاع اخل��اص الذين عملوا على 

تنفيذ هذه املشاريع«.
وذكرت أنه مت البدء فعليا في اتخاذ 
هذه اخلطوات بشأن من قصر في أداء 
مهامه الوظيفية سواء من القياديني أو 
املوظفني في ال��وزارة إضافة إلى اتخاذ 
اخل��ط��وات الفعلية ب��اجت��اه الشركات 
املقصرة في تطبيق البند الرابع من املادة 
)85( من قانون املناقصات املركزية 
م��ش��ي��رة إل���ى أن )األش���غ���ال( ات��خ��ذت 
خطوات فعلية لتطبيق ه��ذه العقوبة 

عليهم.
ولفتت إل��ى أن توصية سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء ب��إص��اح ال��ض��رر هي 
أولوية ويجب أن يبدأ ذلك بأقرب وقت 
وستكون بالتأكيد في األسبوع األول من 

شهر أبريل املقبل.

اجلراح وبوشهري خال االجتماع
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الهاجري: »نزاهة« حريصة على 
املشاركة في احملافل الدولية

ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد )ن��زاه��ة( املستشار 
رياض الهاجري أمس االثنني إن الهيئة 
تشارك في مؤمتر شبكة نزاهة األعمال 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
إفريقيا املقام في باريس لبحث آليات 
احل��وار بني القطاعني العام واخلاص 

في سياق مكافحة الفساد.
وأكد الهاجري في تصريح ل� )كونا( 
حرص الهيئة على املشاركة في جميع 
احملافل وامل��ؤمت��رات الدولية املعنية 
بتعزيز النزاهة في القطاعني العام 

واخلاص.
وأض������اف أن م��ش��ارك��ة ال��ه��ي��ئ��ة 
ف��ي امل���ؤمت���رات ال��دول��ي��ة ت��ه��دف إل��ى 
ع��رض رؤاه���ا وال��ت��ع��رف على أح��دث 
األساليب ف��ي ه��ذا امل��ج��ال تزامنا مع 
إطاق االستراتيجية الوطنية للنزاهة 
ومكافحة الفساد والتي تعني بشكل 
رئيسي بتحقيق أقصى درجات النزاهة 
في أعمال اجلهاز احلكومي والقطاع 

اخلاص.
وبني أنه من املقرر أن يتناول املؤمتر 
ال���ذي يستمر خ��ال ي��وم��ي 18 و19 
م���ارس اجل����اري آل��ي��ات احل����وار بني 
القطاعني العام واخل��اص في سياق 
مكافحة الفساد ف��ي منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا واملضي قدما 
م��ن خ��ال العمل اجل��م��اع��ي م��ن اجل 

مكافحة الفساد وغسل األموال.
وذكر أن هذه املشاركة تأتي في إطار 
سعي الكويت الى ترسيخ دور القطاع 
اخل��اص في حماية نزاهة االعمال في 
القطاعني العام واخل��اص من مخاطر 

الفساد وآثاره املدمرة وتعزيز األنشطة 
املناهضة للفساد وحت��دي��ث اليات 
مكافحته. وأضاف أن املشاركة تهدف 
ايضا الى إسقاء اخلبرات الدولية في 
ه��ذا املجال سعيا ال��ى حتقيق أقصى 

درجات الوقاية لاقتصاد الوطني.
وأش��ار إل��ى مشاركة الهيئة كذلك 
في فعاليات منتدى منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية العاملي ملكافحة 
الفساد والنزاهة والذي تعقد جلساته 

عقب أعمال املؤمتر.
وت��ش��ارك )ن���زاه���ة( ب��وف��د رسمي 
ي��رأس��ه ن��ائ��ب رئ��ي��س الهيئة العامة 
ملكافحة ال��ف��س��اد امل��س��ت��ش��ار ري��اض 
الهاجري كما يضم عضو مجلس أمناء 
الهيئة محمد السبيعي ومن الشؤون 
القانونية عبداحلميد احلمر ومن قطاع 
كشف الفساد والتحقيق عبدالعزيز 

منصور.

املستشار رياض الهاجري

املزيني: امللتقى الشبابي اخلليجي 
العربي سيبحث دور الشباب في التنمية

قالت جمعية املياه الكويتية أمس االثنني 
إن فعاليات امللتقى الشبابي اخلليجي 
العربي الثاني التي تنطلق في األول من 
أبريل املقبل ستبحث دور الشباب العربي 

واخلليجي في التنمية املستدامة.
وق��ال رئيس اجلمعية الدكتور صالح 
املزيني ل� )كونا( إن امللتقى ال��ذي تنظمه 
اجلمعية بالتعاون م��ع املعهد العربي 
للتخطيط يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية 
باالهتمام بالشباب وب��ن��اء قدراتهم في 
مختلف املجاالت السيما التنمية املستدامة 

حتقيقا لرؤية )كويت جديدة 2035(.
وأضاف املزيني أن تنظيم الدورة الثانية 
من امللتقى يأتي حرصا على العمل بالنطق 
السامي لسمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد بأن “الشباب أغلى ما منلك من ثروة 

وأفضل استثمار”.
ول��ف��ت إل���ى أن امللتقى ال���ذي تستمر 
فعالياته ثاثة أي��ام مبقر املعهد العربي 
للتخطيط سيتناول ع���ددا م��ن احمل��اور 
املهمة منها دور الشباب العربي عامة 
والكويتي خاصة في حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
ولفت إل��ى أن امللتقى سيناقش أيضا 
محور تعزيز العمل التطوعي الشبابي 
ب��غ��رض ت��ق��دمي ال��دع��م جل��ه��ود التنمية 
املستدامة وحتقيق الشراكات املجتمعية 
ومتكني الشباب ودورهم في إحداث التغيير 
املطلوب جت��اه االستهاك غير املستدام 
للموارد الطبيعية فضا عن مناقشة تعزيز 

دور الشباب في التنمية املستدامة.
وذكر أن امللتقى سيستعرض عددا من 
التجارب واملبادرات واملشاريع الشبابية 
الناجحة التي تسهم في حتقيق أه��داف 

التنمية املستدامة الستثمارها محليا 
فضا ع��ن اس��ت��ع��راض دور املؤسسات 
احمللية واالقليمية والدولية الداعمة جلهود 

الشباب في التنمية املستدامة.
وأفاد بأن امللتقى سيتضمن مجموعة من 
الورش التفاعلية الهادفة وتبادل التجارب 
الناجحة لرفع الوعي حول أهداف التنمية 
املستدامة فضا عن عرض أهم املبادرات 
واالختراعات واالبتكارات الشبابية الرامية 

الى تعزيزالتنمية املستدامة.
وأس��س��ت جمعية امل��ي��اه الكويتية - 
غير الربحية - وفق القرار ال��وزاري رقم 
)87( لسنة 2012 الصادر من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وتهدف إلى 
رفع الوعي بقضايا املياه والطاقة لدى كل 
شرائح املجتمع في الكويت وخارجها عبر 
املشاريع واملبادرات والتدريب واللقاءات 
العلمية وتنفيذ امل��ش��روع��ات اخلدمية 

والتنموية.

د. صالح املزيني

املبارك يترأس االجتماع

احل������ك������وم������ة خ�����ص�����م ش������ري������ف وم���������ن ال 
نحترمه  لن  املواطنني  مصلحة  يحترم 

اجلراح: األخطاء التي ارتكبت جرمية 
كبير حت����ٍد  أم�����ام  ون���ح���ن  ال��ك��وي��ت  ب��ح��ق 

ال���������������ص���������������ال���������������ح: س����������ي����������ت����������م ح�����������رم�����������ان 
ال�������ش�������رك�������ات امل�����ت�����ع�����ث�����رة مب����ش����اري����ع����ه����ا

ال������ع������ف������اس������ي: م�����ح�����اس�����ب�����ة األش������خ������اص 
امل�������ت�������س�������ب�������ب�������ني ال�������������ذي�������������ن أش�����������رف�����������وا 
ع������ل������ى أع���������م���������ال ال���������ط���������رق ق�����ان�����ون�����ي�����ًا 

ب�����وش�����ه�����ري: إص���������الح ال�����ض�����رر أول�����وي�����ة 
امل��ق��ب��ل أب���ري���ل  م���ن  األول  ف���ي  وس��ي��ب��دأ 


