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برعاية مديرها العام د.صالح المضحي تأجيل مؤتمر الوزراء الخليجيين المختصين بشؤون الكهرباء لتزامنه مع أداء فريضة الحج

»البيئة« تفتتح البرنامج التدريبي للضبطية 
القضائية لـ 38 من موظفيها في القرين

»الكهرباء« تنتهي من دراسة 4 مشاريع جديدة 
لتدعيم الشبكة وتعزيز الصيانة

دارين العلي
انتهت وزارة الكهرباء واملاء من اعداد 
اوراق ومستندات طرح 4 مشروعات 
جديدة م����ن خالل جلن����ة املناقصات 
املركزي����ة والت����ي تأت����ي ضمن خطة 
ال����وزارة الرامية الى تعزيز الش����بكة 
الكهربائية واج����راء الصيانة الالزمة 
ملرافق الكهرباء واملاء على مس����توى 
البالد لرفع كفاءتها التشغيلية وزيادة 

عمرها االفتراضي.
وقال مصدر مطلع في الوزارة ان جلنة 
املناقصات املركزية وبطلب من الوزارة 
وافقت على طرح املشروعات اجلديدة 
امام الشركات احمللية والعاملية للتنافس 
على الفوز باملشاريع وتقدمي العطاءات 
الى اللجنة لدراستها واعداد التوصية 
الفنية متهيدا الصدار قرار الترس����ية 

على افضل العروض ماليا وفنيا بحيث 
يكون مطابقا للمواصفات.

واشار الى ان املشروعات اجلديدة 
الت����ي مت طرحها في اجتم����اع اللجنة 
تتضم����ن مش����روع اعم����ال الصيانة 
واالصالح للرافعات السقفية ومنصات 
الهيدروليكي وجميع  الرفع واملساعد 
االبواب الكهربائية واليدوية املوجودة 
في مخازن الوزارة كذلك مشروع تزويد 
ومتديد كيبالت ارضية جهد 132 ك.ف 
معزولة وكيبالت قيادة مع ملحقاتها 
في منطقة الشعيبة باالضافة الى توريد 
اعمدة انارة شوارع جديدة ومشروع 
الجراء اعمال نظافة واملناولة للمشاغل 

الرئيسية في صبحان.
ولفت الى انه مبجرد تقدمي الشركات 
املتنافسة للعطاءات اخلاصة باملناقصات 

املذكورة الى جلنة املناقصات املركزية 
سوف تقوم اللجنة بتلقيها واحالتها 
بدورها الى ال����وزارة العداد التوصية 
الفنية اخلاصة بالعطاءات وبناء عليه 
وفي حال����ة عدم وج����ود اي تظلمات 
واقتنع����ت اللجنة مبا جاء بالتوصية 
سوف تقوم باصدار قرار الترسية على 
الش����ركات الفائزة ومن ثم اش����عارها 

بالتعاقد.
من جهة اخرى قررت وزارة الكهرباء 
واملاء بناء على توصية من االمانة العامة 
ملجلس دول التعاون اخلليجي تأجيل 
موعد انعقاد مؤمت����ر وزراء الكهرباء 
لدول مجلس التع����اون اخلليجي الى 
28 الشهر املقبل ملصادفة املوعد الذي 
كان مقررا سابقا اس����تعدادات بعض 

املسؤولني الداء فريضة احلج.

دارين العلي
حتت رعاية مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
البرنامج  افتتح صباح امس 
التدريبي للضبطية القضائية 
وكيفية تطبيقه���ا في نطاق 
قانون انشاء الهيئة ويستمر 
ملدة 3 ايام ف���ي موقع تأهيل 
م���ردم القري���ن، حضرها 38 
موظفا من الهيئة، حاضر فيه 
املستشار القانوني في الهيئة 

رائف لبيب.
وف���ي هذا اإلط���ار اوضح 
املستشار رائف لبيب أن الهدف 
من ال���دورة يأتي من حرص 
الهيئ���ة على تعري���ف كافة 
موظفيها بأعمال مأمور الضبط 

الدور  القضائي، كذلك بحكم 
الرقابي املنوط بالهيئة حسب 
قانون انشائها، مشيرا إلى أن 
الهيئة تعم���ل منذ عام 2002 
بتنظي���م العديد من الدورات 

اخلاصة بالضبطية القضائية، 
مبعدل دورتني كل عام للكثير 
من اجلهات مثل بلدية الكويت 
ووزارة االشغال والهيئة العامة 
لزراع���ة والثروة الس���مكية 
واإلدارة العامة للجمارك، الفتا 
الى اقتصار هذه الدورة على 
موظفي الهيئة فقط. كما كشف 
لبيب عن دورات ستبدأ خالل 
الش���هر املقبل وهي مختصة 
بالتنوع االحيائي ملوظفي هيئة 
البيئة وهيئة الزراعة والثروة 
السمكية، واجلمارك، مؤكدا ان 
مثل هذه الدورات لها مردود 
ايجابي في تطوير اداء املوظفني 

في مجال العمل البيئي.
وقدم لبيب خالل احملاضرة 

شرحا من الضبط بشكل عام 
الذي تق���وم به جهات الدولة 
في سبيل احملافظة على أمن 
وسالمة املجتمع، باعتبار هذا 
النظام نظاما وقائيا من خالل 
القانون، إضافة  فرض هيبة 
إلى انواع الضبط اولها االداري 
وهو مجموعة من التدابير التي 
تقوم بها اجلهات االدارية ملنع 
وقوع جرائم املساس بالبيئة 
من خالل االجراءات االحترازية 
والوسائل الالزمة ملنعها، فيما 
القضائي هو خاص  الضبط 
بضبط جرائم املس���اس في 
البيئة وجم���ع االدلة املؤيدة 
لها وضبط املخالفني وتنفيذ 

العقوبات عليهم.

د.صالح املضحي

السابج: الكويت تلتزم بمبادئ 
المقاطعة العربية إلسرائيل

دمش��ق � كونا: أكد مدير ادارة املوانئ اجلنوبية املش��رف العام 
على مكتب املقاطعة في االدارة العامة للجمارك وليد الس��ابج حرص 
الكويت والتزامها بالدرجة االولى مببادئ املقاطعة العربية السرائيل 
كسالح مشروع في مواجهة اسرائيل وعدوانها وجرائمها وانتهاكاتها 

ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تصريح ادلى به السابج ل� »كونا« على هامش املؤمتر 
ال��� 85 لضباط اتصال املكاتب االقليمية ملقاطعة اس��رائيل الذي بدأ 

اعماله أمس مبشاركة 15 دولة عربية وغياب ست دول.
وقال السابج »ان الكويت حريصة على املشاركة في مؤمتر املقاطعة 
بشكل منتظم ومكتب املقاطعة فيها اليزال قائما وهو ملتزم مببادئ 
املقاطعة بالدرجة االولى«، مؤكدا في هذا االطار حرص الكويت على 

التصدي حملاوالت تسريب البضائع االسرائيلية.
وش��دد على ضرورة العمل على تعزيز املقاطعة وتوسيع نطاقها 
للتصدي لتعنت اسرائيل وما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني 
الشقيق وبحق املقدسات االسالمية، معبرا عن تقديره لسورية على 
احتضانها املكتب الرئيسي ملقاطعة اسرائيل وحرصها على مصالح 

االمة العربية وتعزيز وتفعيل العمل العربي املشترك.
وعن جدول اعمال املؤمتر، قال الس��ابج ان املؤمتر سيناقش 12 
بن��دا على جدول اعماله وفي مقدمتها فرض احلظر على الش��ركات 

التي تتعامل مع اسرائيل.
واضاف ان من بني البنود التي س��تتم مناقشتها بند رفع احلظر 
عن نحو اربع شركات اس��تجابت ملبادئ املقاطعة فيما ستتم اعادة 
دراسة ملفات عدد من الشركات التخاذ القرار املناسب بشأنها وكذلك 

بحث ما يستجد من مواضيع بشأن الشركات االخرى.
واشار الى ان املؤمتر سيناقش ايضا املوضوعات العامة التي تهدف 
الى تطوير احكام املقاطعة واجراءات تطبيقها وفقا ملقتضيات املصلحة 
العربية، ومن اهمها الوثائق املطلوبة من الشركات املصدرة الى الدول 

العربية وحتديد املهل الزمنية لتقدمي اقرارات التعامل الول مرة.
وأفاد بأنه في حال ثبت وجود ش��ركات مخالفة ملبادئ املقاطعة 
العربية الس��رائيل فس��يتم وضعها على القائمة الس��وداء ورفض 

التعامل معها.

امتنان الستضافة 
الكويت مؤتمر المانحين 

إلعمار السودان
القطاعات  أعربت مختلف 
الرسمية والش���عبية شرق 
امتنانها  السودان عن عميق 
الكويت مؤمتر  الس���تضافة 
املانحني الدولي العمار وتنمية 
االقلي���م املزمع عق���ده مطلع 

ديسمبر املقبل.
لق���اءات  ف���ي  ج���اء ذلك 
واجتماعات وفعاليات رسمية 
وش���عبية خ���الل جولة قام 
بها س���فيرنا لدى اخلرطوم 
د.عبداهلل احلربي الذي طاف 
والية البحر االحمر الشرقية 
الرئيس  مبعي���ة مستش���ار 
السوداني رئيس اللجنة االعداد 
ملؤمتر املانحني مصطفى عثمان 
اس���ماعيل وعدد من الوزراء 

واملسؤولني السودانيني.
وأع���رب اس���ماعيل لدى 
مخاطبت���ه ع���ددا م���ن تلك 
الفعاليات ع���ن تقدير بالده 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد على استجابته 
الفورية لرغبة السودان في 
اس���تضافة الكويت للمؤمتر 
ال���ذي يأتي تنفي���ذا ملقررات 
اتفاقية سالم شرق السودان 

املبرمة عام 2006.
وقال ان هذا ليس غريبا على 
الكويت اميرا وحكومة وشعبا 
فهي حاضرة في السودان في 
جميع املشاريع االقتصادية من 
مشروع »سكر كنانه« الى اقامة 
»سد مروي« العمالق، كما انها 
موجودة في مشاريع الزراعة 
والصناع���ة والبنى التحتية 
فضال عن ان الصندوق الكويتي 
أدى منذ وقت مبكر دورا بارزا 
التنمية  في مختلف مجاالت 

االقتصادية بالسودان.


