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اجلراح بحث مع وفد أمريكي رفيع
املستوى املواضيع املشتركة

الشيخ خالد اجلراح خالل لقائه الوفد األريكي

اجتمع الفريق م .الشيخ خالد اجل��راح نائب
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية مبكتبه
في منطقة صبحان أمس األربعاء مع وفد أمريكي
رفيع املستوى يزور البالد حاليا برئاسة املبعوث
اخلاص لوزير اخلارجية األمريكي اجلنرال أنتوني
زيني وسفير الواليات املتحدة االمريكية لدي دولة
الكويت سعادة لورانس سيلفرمان ويرافقه وفد
رفيع املستوى.
و رح��ب اجل���راح بضيوفه ،م��ؤك��دا ً على عمق
العالقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقني

دولة الكويت والواليات املتحدة األمريكية.
وقد مت خالل االجتماع بحث عدد من املوضوعات
ذات االهتمام املشترك وأطر التعاون التي من شانها
تعزيز العالقات القوية بني البلدين الصديقني.
ومن جانبه قدم رئيس الوفد األمريكي التهنئة
مبناسبة الزيارة الناجحة لصاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد للواليات املتحدة االمريكية.
كما أك��د الوفد األمريكي على توافق ال��رؤى بني
اجلانبني مثمناً دور دولة الكويت في دعم السالم
والتنمية في املنطقة.

التقى بوشهري وأشاد بتجاوبها لتعيني الكويتيني بالرعاية السكنية

العتل :االعتماد املهني للمهندسني
الوافدين ساهم في تطبيق سياسة اإلحالل
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أكد على توحيد الرؤى لتحقيق األمن واالستقرار إقليمي ًا ودولي ًا

رئيس األركان :التحديات األمنية اخلطيرة واملتعاقبة
في الشرق األوسط تؤكد أهمية التكاتف ملواجهتها
أك���د رئ��ي��س األرك����ان العامة
للجيش الكويتي الفريق الركن
محمد اخلضر أن التحديات األمنية
اخلطيرة واملتعاقبة التي مرت
بها منطقة الشرق األوس��ط خالل
السنوات االخيرة ال تزال جتعلنا
ن���درك أهمية التكاتف والعمل
اجلماعي ملواجهتها بطريقة مثلى
من خالل تعزيز التعاون املشترك
والتنسيق العسكري.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ل��م��ة للفريق
اخل��ض��ر أم���س األرب���ع���اء خ�لال
اجتماع رؤساء أركان دول مجلس
التعاون ل��دول اخلليج العربية
وامل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة الهاشمية
الشقيقة وجمهورية مصر العربية
ال��ش��ق��ي��ق��ة وال���ق���ي���ادة امل��رك��زي��ة
األمريكية في الكويت.
وأض��اف اخلضر أن “قيادتنا
ال��س��ي��اس��ي��ة ت��أم��ل أن ي��س��اه��م
اجتماعنا هذا في تعزيز التعاون
امل���ش���ت���رك وت��ن��م��ي��ة وت��وث��ي��ق
ال��ع�لاق��ات القائمة على املنفعة
املتبادلة لضمان وحتقيق األهداف
املشتركة مبا يعود بالفائدة على
اجلميع واحل���رص على ترجمة
ه��ذا التعاون املشترك ال��ى واقع
ملموس مبا يتوافق مع القوانني
واملواثيق واالعراف الدولية”.
وأك��د أن ه��ذا االجتماع “يأتي
ل��ت��رس��ي��خ ال��ع�لاق��ات امل��ت��ب��ادل��ة
وتأصيل وتعميق جذور التعاون
وتوحيد الرؤى في سبيل املساهمة
بتحقيق األم��ن واالس��ت��ق��رار على
املستويني اإلقليمي والدولي”.
وأع�����رب ع���ن أم��ل��ه أن ت��ب��دأ
“اخلطوات األولى لهذا التنسيق
امل��ش��ت��رك ن��ح��و ش��راك��ة وتكامل
دفاعي منشود بني كل األط��راف

لتنمية ق��درات��ن��ا العسكرية في
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة
واملستقبلية” متمنيا لهذا االجتماع
النجاح وللجميع التوفيق والسداد
في حتقيق ما “نعمل جميعا من
أجله لتعزيز أمن أوطاننا”.
وس��ي��ت��م خ��ل�ال االج��ت��م��اع
ب��ح��ث الكثير م��ن احمل����اور منها
م��ا يتعلق ب��ال��ش��ؤون األم��ن��ي��ة
واإلقليمية باملنطقة ومحاربة
اإلره���اب والتطرف وغيرها من
املواضيع ذات الصلة والتي تهدف
إلى تعزيز اجلهود املشتركة في
مواجهة مختلف التحديات ضمانا
ألم��ن واستقرار دول املنطقة من
خالل تفعيل آلية العمل املستمر
والتنسيق املتبادل ب�ين القوات
املسلحة ب��دول اخلليج والقوات
امل��س��ل��ح��ة ب����ال����دول ال��ش��ق��ي��ق��ة
والصديقة.
وي��أت��ي ه��ذا االج��ت��م��اع عقب
اجتماع يوم االثنني املاضي الذي
جمع رؤس��اء أرك��ان دول مجلس
التعاون اخلليجي وال��ذي نوقش
خ�لال��ه س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
ال��ع��س��ك��ري وال���دف���اع امل��ش��ت��رك
للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة
بني القوات املسلحة بدول املجلس
والتي تأتي بدورها ترجمة لرؤية
قادة دول املجلس في العمل على
تعزيز أواص��ر التعاون واإلخ��اء
ب�ين دول املجلس على مختلف
الصعد واملستويات.
كما ناقش العديد من املواضيع
ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ت��ع��زي��ز آف��اق
التعاون والتنسيق املتبادل بني
ال��ق��وات املسلحة ب���دول مجلس
ال���ت���ع���اون ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��ع��م��ل
العسكري اخلليجي املوحد.

الفريق الركن محمد اخلضر مع املشاركني في االجتماع
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خالل اجتماع «نزاهة» مع عدد من اجلهات واملؤسسات احلكومية

النمش :االستراتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد تقتضي تكاتف اجلهات احلكومية
د .جنان بوشهري والعتل مع املهندسني وعدد من قياديي املؤسسة

أث���ن���ت ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��دس�ين
الكويتية على جت��اوب وزي��رة
الدولة لشؤون االسكان ووزيرة
اخلدمات العامة الدكتورة جنان
ب��وش��ه��ري لتوظيف املهندسني
الكويتيني ف��ي ع��ق��ود مشاريع
الرعاية السكنية و توفير مزيد من
الفرص لهم في مختلف قطاعات
املؤسسة  ،مشيرة الى بحث هذا
املوضوع ومواضيع أخرى خالل
لقاء الوزيرة بوشهري مع رئيس
اجلمعية املهندس فيصل دويح
العتل مبشاركة كال من أمني السر
املهندس فهد اردي��ن��ي العتيبي
وأم�ين الصندوق املهندس علي
ع��ب��د ال��ل��ه ال��ف��ي��ل��ك��اوي وعضو
مجلس االدارة امل��ه��ن��دس علي
عباس محسني وحضور عدد من
قيادي املؤسسة العامة للرعاية
السكنية.

وذكر رئيس اجلمعية املهندس
فيصل دوي��ح العتل في تصريح
له :لقد أسعد املهندسني الكويتيني
موافقة مجلس إدارة املؤسسة
العامة للرعاية السكنية على
السماح بوضع ضوابط تشجع
الكويتيني على العمل في املؤسسة
العامة للرعاية السكنية وانطالق
س��ي��اس��ة االح��ل�ال ب��ش��ك��ل أكثر
فاعلية في املؤسسة  ،الفتا الى
أت املؤسسة تساهم في االسراع
بتعيني املهندس الكويتي.
وأضاف أن اللقاء مع بوشهري
ت��ن��اول اع��ت��م��اد املهندسني غير
الكويتيني العاملني في مشاريع
االس��ك��ان واخل��دم��ات و ملسنا أن
الوزيرة تشدد على عملية اعتماد
مؤهالت املهندسني غير الكويتيني
م��ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ات امل��ه��ن��ي��ة (
جمعية املهندسني ) باالضافة

السند« :الزراعة»
حريصة على تطبيق
قانون الرعي
أكدت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
حرصها على تطبيق اللوائح والقوانني اخلاصة بقانون
رصد املخالفات لقانون الرعي رقم  41لعام 1988حفاظا
على سالمه احليوانات من جهه واملواطنني من جهه اخري
م��ن جهته ق��ال نائب مدير إدارة ال��زراع��ة التجميلية
املهندس غامن السند أمس األربعاء وبنا ًء على توجيهات
رئيس الهيئه الزراعه الشيخ محمد اليوسف قامت إدارة
التحريج واملراعي مبخالفة مجموعة من رعاة األبل واالغنام
وذلك لقيامهم بالرعي في غير االماكن املخصصة واملرخصة
للرعي وقيامهم بالرعي في الطرق القريبة من الشوارع مما
يهدد حياة املواطنني وقد يتسبب في وقوع كوارث مرورية .
وأوضح السند أن فريق من املختصني قام بشن حمالت
مفاجئة ملتابعة املخالفني وتطبيق القانون اخلاص بالرعي
عليهم والذي قد يتسبب من حرمانهم من الدعم الذي تقدمه
الهيئة للمربني وايضا ً القيام مبصادرة احليوانات كذلك يتم
التعهد بعدم تكرار املخالفة وااللتزام باملناطق املخصصة
للرعي والتي قد أعلنت عنها الهيئة ومت التعريف بها عبر
وسائل االعالم املختلفة .
وتابع السند بأن هناك فرق تابعة اإلدارة التحري قامت
بعدة جوالت في مناطق متفرقة من البالد للوقوف علي مدي
التزام أصحاب احل�لال بالضوابط التي وضعتها الهيئة
بخصوص ه��ذا الشأن وذل��ك كاجراء روتيني يتم بصفة
دورية من أجل رصد املخالفات لقانون الرعي رقم  41لعام
.1988

الى حصولهم على مؤهالت علمية
معتمدة في دولة الكويت.
وأشار الى أن اللقاء تناول أيضا
عملية تدريب وتطوير املهندسني
الكويتيني العاملني في املؤسسة
م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج خ��اص��ة تقوم
اجلمعية بإعدادها لهم في مركز
التدريب والتأهيل الهندسي.
وذكر العتل أن اجلمعية تقدمت
مبقترح للمهندسني ح��ول إزال��ة
أنابيب نفط وخدمات أخرى متر
مبدينة جابر األحمد لتحويلها
ال��ى املساحات احمليطة باملدينة
وال��ت��ي ميكن م��ن خاللها توفير
م��زي��د م���ن اش���ت���ارط���ات األم���ن
والسالمة لقاطني املدينة ،مؤكدا
أن مجموعة من املتطوعني تعكف
على تدوين هذا املقترح لتسليمه
الى الوزسرة والمؤسسة بأسرع
وقت ممكن.
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ق��ال رئيس الهيئة العامة ملكافحة
الفساد (نزاهة) املستشار عبدالرحمن
ال��ن��م��ش إن ع��م��ل��ي��ة إع������داد ووض���ع
االستراتيجية الوطنية الشاملة ملكافحة
الفساد تقتضي تكاتف جهود وخبرات
وجتارب كافة اجلهات احلكومية املعنية
م��ن خ�لال تعزيز ال��ت��ع��اون والتنسيق
ال��ك��ام��ل�ين خل��ل��ق منهجية ع��م��ل ب��ن��اءة
ومثمرة.
وأض��اف النمش في كلمة ألقاها أمس
األرب��ع��اء في افتتاح اجتماع الهيئة مع
عدد من اجلهات واملؤسسات احلكومية
لبحث (االستراتيجية الوطنية لتعزيز
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد) “أن
ذلك يكفل لنا جميعا تقاسم املسؤولية
الوطنية الكبيرة امللقاة على عاتقنا بغية
منع ومكافحة الفساد وحماية بلدنا من
مخاطره وآث���اره وتداعياته الوخيمة
وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وحماية
األموال العامة”.
وثمن سعي تلك اجلهات الدائم نحو
املشاركة املستمرة في اجتماعات (نزاهة)
ال��دوري��ة الع��داد ووض��ع االستراتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد وما ميثله ذلك
التباحث والتشاور والتنسيق الوطني
م��ن أهمية كبيرة ف��ي إط���ار اع���داد هذه
االستراتيجية.
وأض������اف أن امل�������ردود االي��ج��اب��ي
لتباحثنا جميعا كممثلني عن وزارات

جانب من االجتماع

الدولة وجهاتها احلكومية املعنية هو
الهدف الرئيسي ال��ذي تسعى (نزاهة)
الى حتقيقه بشراكتكم القيمة واالميان
بضرورة اخراج (االستراتيجية الوطنية
الشاملة ملكافحة ال��ف��س��اد وبرامجها
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة) ب��ال��ص��ي��غ��ة ال��ت��ي تكفل
لها الفاعلية االيجابية املبتغاة منها
وبالصورة التي تخدم مصالح الكويت
محليا وتليق مبكانتها اقليميا ودوليا.
وأك���د أن ذل��ك م��ن ش��أن��ه أن ينعكس
ايجابا على التقييمات الدولية لتصنيف
وترتيب الكويت أم��ام منظمات املجتمع
الدولي (احلكومية منها وغير احلكومية)
سواء تعلق األمر بعملية التقييم الذاتي
في تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد أو تعلق بتحسني ترتيب وتصنيف

الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي
يصدر مبعية منظمة الشفافية الدولية.
وأعرب النمش عن تطلعه الى الوصول
بتعاون امل��ش��ارك�ين إل��ى نتائج مثمرة
تسهم في االسراع بعملية اعداد ووضع
االستراتيجية الوطنية الشاملة ملكافحة
ال��ف��س��اد مب��ا ي��ض��م��ن تنسيق اجل��ه��ود
الوطنية املرتبطة مبنع ومكافحة الفساد
والوقاية منه وتالفي مسبباته والتوعية
مبخاطره.
وش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع ممثلون عن
ديوان اخلدمة املدنية ووزارات (الداخلية
والتربية والتعليم العالي والتجارة
والصناعة واإلع�لام) واجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات واالمانة العامة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.

بلدية «العاصمة»
تنفذ حكم ًا نهائي ًا بإزالة
تعدي ًا على أمالك الغير
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية
الكويت عن قيام قسم إزالة املخالفات بفرع
بلدية العاصمة مبساندة أمنية بتنفيذ حكما
قضائيا نهائيا مقضي ب��إزال��ة تعديا على
أم�لاك الغير مبنطقة اخلالدية تزامنا مع
احلملة التي اطلقتها إدارة العالقات العامة
#تواصل_معنا .
وأوضح رئيس قسم إزالة املخالفات بفرع
بلدية العاصمة املهندس عبدالله جابر بأن أمر
تنفيذ هذه اإلزال��ة جاء بناءا على طلب إدارة
التنفيذ اجلنائي بوزارة الداخلية و بإشراف
جلنة مخالفات البناء في اإلدارة القانونية
املشكلة بقرار مدير ع��ام البلدية املهندس
أحمد املنفوحي لتنفيذ حكما نهائيا مقضيا
باإلزالة للتعدي على أمالك الغير وذلك بعد
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية من قبل قسم
ازالة املخالفات بإنذار مالك العقار بضرورة
اإللتزام بحكم احملكمة بإزالة املخالفة حيث
أمتنع عن التنفيذ للجزء املخالف .
وعليه مت تنفيذ اإلزال��ة املقضي بها حكما
نهائيا نافذا بإزالة اجلزء املخالف بالتنسيق
مع إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية احملافظة لتوفير املعدات الالزمة
إلزالة املخالفة .
وأش��ار جابر إل��ى أن البلدية لن تتهاون
في تطبيق القانون بحق املخالفني بإزالة
أي تعدي س��واء ك��ان على أم�لاك ال��دول��ة أو
أمالك الغير مشيرا في هذا اخلصوص إلى أن
البلدية تتعامل مبسطرة واحدة وعلى مسافة
واحدة من اجلميع.

برعاية مدير عام الهيئة العامة للبيئة ومبشاركة عربية وخليجية واسعة

الشبكة اخلليجية للبيئة تنظم أسبوع الطاقة الذكية وأدوات
وأساليب تخطيط الطاقة احمللية املستدامة للمدن العربية

ريا�ض عواد

تنظم الشبكة اخلليجية للبيئة ومركز
البيئة للمدن العربية والشبكة األوروبية
اخلليجية لتقنيات الطاقة وجمعية البيئة
“أسبوع الطاقة الذكية وأدوات وأساليب
تخطيط الطاقة احمللية املستدامة للمدن
العربية”.
وأك��دت وج��دان العقاب رئيس الشبكة
اخلليجية جلمعيات البيئة األهلية ورئيس
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة أن
فعاليات “أسبوع الطاقة الذكية وأدوات
وأساليب تخطيط الطاقة احمللية املستدامة
للمدن العربية” ،ستشهد مشاركة كويتية
وخليجية واس��ع��ة م��ن النخب واخل��ب��راء
املتميزين ف��ي م��ج��االت الطاقة املستدامة
والبيئة.
وأعلنت العقاب أمس أن “أسبوع الطاقة
الذكية وأدوات وأساليب تخطيط الطاقة
احمللية املستدامة للمدن العربية” ،والذي
يتكون م��ن برنامجني تدريبيني واملوجه
للقيادات البيئية العربية ،سيقام خالل

الفترة من  29 – 25من شهر نوفمبر املقبل
حتت رعاية الشيخ عبدا لله أحمد احلمود
الصباح مدير ع��ام الهيئة العامة للبيئة،
وذلك مبقر الهيئة العامة للبيئة.
وأوضحت ان فعاليات األسبوع بتنظيم
مشترك بني الشبكة اخلليجية جلمعيات
البيئة األهلية واجلمعية الكويتية حلماية
البيئة ومركز البيئة للمدن العربية والشبكة
األوروب���ي���ة اخلليجية لتقنيات الطاقة
النظيفة (EU–GCC Clean Energy
 ،)Technology Networkمشيرة
ال��ى ان��ه مت تصميم أسبوع الطاقة الذكية
وأساليب وأدوات تخطيط الطاقة احمللية
املستدامة للمدن العربية ليكون موجها
للقيادات البيئية العربية.
وأشارت الى ان البرنامج التدريبي األول
يتناول “أدوات وأساليب تخطيط الطاقة
احمللية املستدامة؛ ال��دروس املستفادة من
مبادرة رؤس��اء البلديات العاملية املعنية
ب��امل��ن��اخ وال��ط��اق��ة مل���دن مجلس ال��ت��ع��اون
اخلليجي؛ املسارات املستقبلية واملقترحة

إلن��ت��اج م��دن م��ح��اي��دة كربونيا حتى عام
 ،”2050مضيفة “يهدف البرنامج التدريبي
ال��ى ت��ق��دمي امل��ف��ه��وم الرئيسي للتخطيط
احمللي للسياسات املتعلقة بالطاقة واملناخ
للمشاركني وتزويدهم باملعلومات األساسية
التالية“ :كيف ميكن للسلطات احمللية أن
حتسن
اخل��دم��ات املقدمة ومستويات معيشة
مواطنيها من خالل أن تصبح أكثر اخضرارا؟
وکیف میکن للسلطات احمللیة تعزیز الطاقة
احمللیة املتکاملة والنقل وتخطیط استخدام
األراض����ي ع��ل��ی امل���دى ال��ط��وی��ل؟ وأدوات
وأساليب تخطيط الطاقة احمللية واخلبرات
وال��دروس املستفادة املكتسبة من االحتاد
األوروبي ودول املشرق واملغرب ،ومسارات
بديلة النتاج م��دن محايدة كربونيا لعام
.”2050
وقالت“ :مبا أن بعض دول ومدن مجلس
التعاون اخلليجي لديها بالفعل تخطيط
متكامل لسياسات الطاقة للعام ،2030
فسيركز البرنامج أيضا على الكيفية التي

ميكن بها زي���ادة تفصيلها على املستوى
احمللي اإلقليمي نحو حتقيق أهداف طموحة
على املدى الطويل”.
واف�����ادت رئ��ي��س ال��ش��ب��ك��ة اخلليجية
جلمعيات البيئة األهلية ورئيس جمعية
البيئة ان البرنامج التدريبي الثاني يتناول
“مدن الطاقة الذكية؛ وأدوات إدارة الطاقة
ال��ذك��ي��ة والتطبيقات” ،مضيفة “يهدف
ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال��ى ع��رض املفهوم
الرئيسي ملدن الطاقة الذكية وإدارة الطاقة
الذكية للمشاركني.
وسيوفر السياق اخلاص مببادرات املدن
الذكية للطاقة في االحت��اد األوروب��ي ودول
مجلس التعاون اخلليجي ،مع التركيز على
أنظمة وتطبيقات إدارة الطاقة الذكية القائمة
على مستوى املدينة ،وتسلط الضوء على
املوضوعات الرئيسية التالية“ :كيف ميكن
لسلطات املدينة تقييم أداء املدينة ،من حيث
حتسني الطاقة؟ وكيف ميكن ملديري الطاقة
رص��د وإدارة وحتسني استهالك الطاقة،
واستغالل البيانات متعددة التخصصات؟

وكيف ميكن ملدير املنشأة  /املبنى تشجيع
التغيير السلوكي للمستخدمني النهائيني
نحو ك��ف��اءة اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ،م��ن خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟”.
واك���دت وج���دان ال��ع��ق��اب ان البرنامج
ال��ت��دري��ب��ي س��ي��ع��رض أف��ض��ل امل��م��ارس��ات
واخلبرة املكتسبة من تطبيق األنظمة الذكية
املتاحة في املدن األوروبية املتميزة وعرض
نتائج أفضل امل��م��ارس��ات وال��ت��ي ميكن أن
ت��ك��ون ذات قيمة بالنسبة ل���دول مجلس
التعاون اخلليجي .وستثبت النتائج إمكانية
تطبيق النظم وتكشف عن تخفيضات هامة
في الطاقة والتكاليف .وذك��رت العقاب ان
“العديد من الوزارات والهيئات واملؤسسات
وامل��ن��ظ��م��ات الكويتية أعلنت مشاركتها
بقيادات عليا فضال عن كادرين أو ثالثة من
منتسبيها ،باالضافة ال��ى مشاركة عربية
وخليجية واسعة ومنها أعضاء الشبكة
اخلليجية جلمعيات البيئة األهلية واملنظمات
املعنية بالبيئة والتنمية املستدامة والطاقة
واملدن العربية واخلليجية .

