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استقرار اإلنتاج املائي مع نسبة االستهالك

دارين العلي

بعد أن استمر تفوق االستهالك املائي 
على اإلنتاج منذ بداية الشهر اجلاري، 
عادت حاليا كفة اإلنتاج للتفوق على 
االســتهالك ولو بفارق بسيط مع بدء 

العد العكسي النتهاء موسم الذروة.
وقالــت مصادر مطلعــة في وزارة 
الكهربــاء واملاء لـ «األنباء» إن ارتفاع 
االستهالك بالنسبة لإلنتاج في بداية 
الشــهر عادة ما يحصل في أغلب أيام 
موسم الذروة، إذ تعدى الفارق في بعض 
األيام ٣٥ مليون غالون متت االستعانة 

لتغطيتها باملخزون االستراتيجي.
وأوضحــت املصــادر أن زيــادة 
االستهالك على اإلنتاج من املياه تعود 
لنسبة االســتهالك املرتفعة للفرد في 
البالد بسبب احلرارة وكذلك بعد أيام 
الغبار والتي تستهلك فيها املياه بشكل 

كبير عدا عن الفاقد في الشبكة.
ولفتــت املصــادر إلى أن تســاوي 
اإلنتــاج مع االســتهالك خالل املرحلة 
احلالية أو تفــوق اإلنتاج ولو بفارق 
بســيط يعود إلى كون جميع وحدات 
التقطير تعمل بكفاءتها كما أن استقرار 
األحوال اجلوية يلعب دورا كبيرا في 

خفض االســتهالك. وشــددت على أن 
املخزون االستراتيجي في وضع مطمئن 
حتى وان مت استخدامه خالل الصيف، 
اذ يتم تعويضه في فصل الشــتاء مع 

انخفاض حجم االستهالك.
وأكــدت املصــادر مجــددا أهميــة 
الترشيد ووقف الهدر، مشيرة إلى أن 
فرق الضبطية القضائية مستمرة في 
العمل على مدار الســاعة لرصد الهدر 
وتوجيه إنــذارات ومخالفة من يثبت 
تعديه على الشبكة املائية أو الكهربائية 
التي تعتبر من أهم موارد الدولة ويجب 

احلفاظ عليها.

بعد أن فاق العجز ٣٥ مليون غالون مت تعويضها من املخزون اإلستراتيجي

تفوق االنتاج على االستهالك بحوالي ٢ مليون غالون امس االستهالك يتجاوز االنتاج باكثر من ٣٥ مليون غالون في بداية الشهر

التصويت بالبطاقة املدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر االنتخابية
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي في قصر 
السيف برئاسة سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 

د.محمد الفارس مبا يلي:
بناء على عــرض كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة بالوكالة، 
ووزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة، استهل 
مجلس الوزراء أعماله باملوافقة 
على مشروع مرسوم بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ اخلاص 
بانتخابات أعضاء مجلس األمة 
بشأن اعتماد سجالت الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية في 
العملية االنتخابية. ومرسوم 
بقانون آخر بتعديل اجلدول 
املرفق للقانون رقم ٤٢ لسنة 
٢٠٠٦ بإضافة مناطق جديدة 
إلى الدوائر االنتخابية األولى 
والثانية والرابعة واخلامسة.
الرسمي  وذكر احلســاب 
ملركــز التواصــل احلكومــي 
أن مشــروع مرسوم بقانون 
«ضرورة» يقضي بأن تضاف 
منطقــة (أجنفة) إلى الدائرة 
األولى، في حني تضاف للدائرة 
الثانيــة مناطــق (الشــويخ 
الصناعية - املنطقة الصحية 
«الشويخ» - النهضة - شمال 
غــرب الصليبخات - مدينة 

جابر األحمد).
وأفاد بأن الدائرة الرابعة 
تضاف إليهــا مناطق (غرب 
عبــداهللا املبــارك - جنوب 
عبداهللا املبارك - العيون - 
النعيم - النســيم - القصر 

- تيماء - الواحة).
وبني أن الدائرة اخلامسة 
تضاف إليها مناطق (أبوفطيرة 
- املسايل - أبواحلصانية - 
مدينة صباح األحمد - مدينة 

اخليران السكنية).
وقــرر املجلــس رفعهمــا 
لصاحــب الســمو األميــر، 
وانطالقا من حرص احلكومة 
ونظرا لقرب املوسم الدراسي 

الشــيخ طالل اخلالد، بشأن 
استعدادات وزارة التربية لبدء 
العام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) 
اخلطــة  تنفيــذ  ومتابعــة 
الكاملة  املوضوعة للعــودة 
للــدوام املدرســي بتاريــخ 
٢٠٢٢/٩/١١، وقــرر مجلــس 
الوزراء تكليف وزارة التربية 
بسرعة التنسيق مع كل من 
(وزارة املالية، اجلهاز املركزي 

عن تقديره للجهود املخلصة 
التي يقوم بها رئيس وأعضاء 
اللجنــة لتســريع إجــراءات 

تنفيذ املشاريع.
هــذا وقــد أبــن مجلس 
الوزراء وزيــر املواصالت 
األسبق املرحوم بإذن اهللا 
عبدالرحمــن خالــد صالح 
الغنيم الذي انتقل إلى جوار 
ربه، مســتذكرا إســهامات 
وجهود الفقيد املخلصة في 
خدمة وطنه، سائال املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ويســكنه فســيح 

جناته.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخــر املســتجدات الراهنة 
علــى الســاحتني العربيــة 
والدولية، وبهذا الصدد أعرب 
مجلس الوزراء عن تعاطف 
الكويت ووقوفها إلى جانب 
جمهوريــة مصــر العربية 
الشقيقة إزاء احلريق الذي 
اندلع في كنيسة أبوسيفني 
بحي إمبابة والذي أسفر عن 
وقوع عشــرات من القتلى 
واملصابــني، معبــرا عــن 
خالص التعازي واملواساة 
إلى األشــقاء في جمهورية 
مصر العربية الشقيقة قيادة 
وحكومة وشعبا وإلى أسر 
الضحايا ومتنياته للمصابني 

بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء 
عن إدانة واستنكار الكويت 
للهجــوم اإلرهابي الذي وقع 
(ياتينغــا)  محافظــة  فــي 
شــمال جمهوريــة بوركينا 
فاسو الصديقة، والذي أسفر 
عــن مقتل وإصابــة عدد من 
الضحايا، مؤكدا موقف الكويت 
املناهض  املبدئــي والثابــت 
للعنــف واإلرهــاب، ومجددا 
الدولــي  دعوتــه للمجتمــع 
ملضاعفة جهــوده لتخليص 
العالم والبشرية من هذه اآلفة 
اخلطيــرة، ويتقــدم مجلس 
التعازي  الــوزراء بخالــص 
واملواساة إلى حكومة وشعب 
بوركينا فاسو الصديق وإلى 
أسر الضحايا، متمنيا الشفاء 

العاجل للمصابني.

للمناقصــات العامة) التخاذ 
اخلطــوات العاجلــة بشــأن 
جتهيز املــدارس وتوفير كل 
متطلباتها واحتياجات الهيئة 
التدريسية واإلدارية والطلبة 
للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، 
وموافاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر، وذلك خالل 

أسبوعني من تاريخه.
وقد عبر مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء: تكليف «التربية» بسرعة التنسيق مع كل من وزارة املالية واجلهاز املركزي للمناقصات التخاذ اخلطوات العاجلة بشأن جتهيز املدارس وتوفير كل متطلباتها

سمو الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس خالل اجللسة

اجلديد، وســعيا لتوفير كل 
االحتياجات التي متكن وزارة 
التربية من أداء واجباتها على 
أكمــل وجــه، اطلــع مجلس 
الوزراء على توصية اللجنة 
الوزارية املشرفة على متابعة 
التنموية  تنفيــذ املشــاريع 
الكبرى برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة  ووزيــر 

«املعلومات املدنية»: لم نصرح بأي إحصائيات 
بشأن من يحق لهم االنتخاب

مصادر لـ «األنباء»: تشكيل جلنة إلعداد تقديرات 
ميزانية «األشغال» للسنة املالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أكدت الهيئة العامة للمعلومات املدنية أنها 
لــم تصرح بأي إحصائيات بشــأن من يحق 
لهم االنتخاب. وشددت «املعلومات املدنية» 

في بيان صحافي على ضرورة حتري الدقة 
في نشــر األخبار املتعلقة بالهيئة واستقاء 
املعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.

عاطف رمضان

علمت «األنباء» ان وزارة األشغال شكلت 
جلنة إلعداد تقديرات ميزانية الوزارة للسنة 
املالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ومتابعة تنفيذ ميزانية 
السنة املالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ املصروفات اجلارية 

والرقابة عليها.
وأضافت املصادر أن اللجنة تضم ١٠ أعضاء 
من وزارتي «األشغال» و«املالية» وستستمر 

مدة علمها على مدى ٤ أشهر ابتداء من أغسطس 
اجلاري، وســترفع نتائج أعمالها إلى وكيل 
الوزارة. وتضــع اللجنة النظــام الذي تراه 
مناســبا ملباشــرة عملها ولها في سبيل ذلك 
االطــالع على ما تراه من املســتندات وطلب 
ما تراه مناســبا من إيضاحات من القطاعات 
املعنية وترفــع للجنة الفنية لتطبيق نظام 
فرق العمل واللجان تقارير دورية مبا تقوم 

به اللجنة من أعمال.

وزير العدل: القيادة السياسية حريصة
على أن تكون االنتخابات خالية من أي شوائب

التضامن الكامل مع السعودية
أعرب مجلس الوزراء عن تضامن الكويت 
الكامل مع اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ووقوفهــا إلى جانب األشــقاء ودعم كل 
إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم 
وسالمة شعبهم الشقيق، مشيدا بجهود 
األجهزة األمنية الســعودية في تصديها 
بحزم لكل من تســول له نفسه املساس 

بأمنهم واستقرارهم، ومنها ضبطهم أحد 
املطلوبني أمنيا في مدينة جدة، الذي بادر 
بتفجير نفســه مما أدى إلى إصابة ٣ من 
رجال األمن وأحد املدنيني، ســائال املولى 
عز وجل أن مين على املصابني بالشــفاء 
العاجل وأن يحفظ اململكة الشقيقة وشعبها 

من كل مكروه.

أعلن وزير العدل ووزير 
الدولــة لشــؤون تعزيز 
النزاهة ووزير األوقـاف 
والشؤون اإلسالمية جمـال 
اجلالوي موافقـة مجلس 
الــوزراء على مشــروع 
مرسوم قانون «ضرورة» 
يقضــي بالتصويت عبر 

البطاقة املدنية.
وأضــاف اجلــالوي 
عقــب اجتمــاع مجلس 
الوزراء في قصر السيف 
الوزراء وافق  أن مجلس 
أيضا على مشروع مرسوم 
قانون «ضرورة» يقضي 
املناطق  بإضافة بعــض 
اجلديــدة علــى ٤ دوائر 
انتخابية قائمة وذلك وفقا 
للموقع اجلغرافي وتبعيتها 
للمحافظة. وأشار اجلالوي 
إلى أن مشروعي املرسومني 
أحدهما مشروع مرسوم 

بقانون «ضرورة» تعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء 
مجلس األمة واآلخر مشروع مرسوم بقانون 
«ضرورة» تعديــل اجلدول املرفق للقانون 
رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بضم مناطق الى دوائر 

انتخابية قائمة.
وأكد بهذا الصدد حرص القيادة السياسية 
العليا على أن تكون االنتخابات املقبلة خالية 
من أي شــوائب أو مخالفات قانونية وأن 
تكون كل دائرة معبــرة عن إرادة ناخبيها 
بالشكل الصحيح. وأوضح أنه سيتم استخدام 

الكشــوفات التي تصدرها الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية للتصويت بحيث تكون 
متوافقة مع املوطن احلقيقي والصحيح 

لكل ناخب في دائرته االنتخابية.
وبني أن تصويت الناخبني ســيكون 
املعتــادة على ضوء  وفق اإلجــراءات 
الكشوفات االنتخابية املقدمة من الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية واملعتمدة من قبل 
إدارة شؤون االنتخابات بوزارة الداخلية، 
معربا عن التمنيات بأن تســير العملية 

االنتخابية املقبلة بسهولة ويسر.

املستشار جمال اجلالوي

املشاركون في نادي «نزاهة» يوصون بتعزيز
الشفافية واملساءلة في تعيني الوظائف القيادية

آالء خليفة

اختتمت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهــة) فعاليات نادي نزاهة الصيفي 
الرابــع حتت عنوان (النزاهة الوطنية) 
مبشــاركة ٢٢ عضوا، والذي أقيم خالل 
الفترة من ١٤ حتى ١٧ أغسطس اجلاري 

بالتعاون مع جمعية الشفافية.
وبهذه املناسبة، قالت األمينة العامة 
املساعـدة لقطــاع الوقايــة فــي «نزاهة» 
م. أبرار احلماد إن جتربة النادي لهذا العام 
اتسمت بالفاعلية واملشاركة بعد توقف 
املشاركات لعامني بسبب تداعيات جائحة 
كورونا، مضيفة أن النادي في نســخته 
الرابعة خرج مبجموعة من التوصيات، 

من أبرزها:
١ـ  تعزيز معايير الشفافية والنزاهة 
واملساءلة في التعيني للوظائف القيادية.

٢ـ  املراجعة الدورية لضوابط وقواعد 
تعيــني القياديــني، ومدونات الســلوك 
الوظيفية مع مراعاة وضع معايير تعزز 
النزاهة والشفافية ومنع تعارض املصالح 

في الوظيفة العامة.
٣ ـ إبراز اإلجنازات ونشــر القوانني 
والضوابط العامة التي من شأنها توفير 
بيئة حاضنة للنزاهة والشفافية وتقوم 
على مبادئ املســاءلة وســيادة القانون 

باملجتمع.
٤ ـ دعم بناء استراتيجيات اتصالية 
بني القطاعات املختلفة، تعزز املسؤولية 
املجتمعيــة وتســهم في نشــر املعرفة 
والثقافة لترســيخ النزاهة والشــفافية 

واملواطنة الصاحلة.
٥ ـ إطالق حمــالت توعوية لتثقيف 
املساهمني واملشاركني في جمعيات النفع 
العــام اجلمعيات التعاونيــة باحلقوق 

والواجبات التي تضمن املساءلة وحتقق 
الرقابــة املجتمعيــة ملمارســي العمــل 
التعاوني واخلدمي املجتمعي، وترسخ 
مبادئ النزاهــة الوظيفية وحماية املال 

العام.
٦ ـ التوصية بدراسة إضافة أعضاء 
مجالــس إدارة جمعيــات النفــع العــام 
واخليرية ضمن الفئات املشمولة بتقدمي 

اقرارات الذمة املالية.
٧ ـ تشــجيع الشراكات الوطنية بني 
مختلف القطاعات مبا يواكب متطلبات 
املرحلة، وتسهم في رفع معدالت النزاهة 

والشفافية ودعم جهود التنمية.
٨ ـ تشجيع منظمات املجتمع املدني 
لتبني معايير النزاهة والشفافية املوصى 

بها عامليا.
٩ ـ تطوير برامج النادي مبا يســهم 
في دعم استمراريته وحتقيقه ألهدافه.

الهيئة اختتمت فعاليات ناديها الصيفي بـ ٩ توصيات تضمنت «تسمية أعضائه بسفراء نزاهة»


