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اجتماع وكالء دول المجلس اعتمد مذكرة مركز البيانات المشترك لتتبع السفن

«البلدي» :البوابة اإللكترونية ستشهد
تطوراً بداية العام المقبل

الشهاب :قطاع النفط أصبح المحرك
الرئيسي للتنمية
كتب �أحمد يون�س:

• جانب من ورشة مزاولة املهن الهندسية باملجلس البلدي

كتب �سالمة ال�سليماين:
عقدت جلنة مزاولة املهن الهند�سية
يف املجل�س البلدي ور�شة عمل
حملت عنوان «البوابة االلكرتونية
الواحدة االيجابيات وال�سلبيات»
�أم�س بح�ضور املدير العام لبلدية
الكويت �أحمد املنفوحي ومدراء

املحافظات وبع�ض امل�س�ؤولني
وعدد من �أع�ضاء املجل�س البلدي.
وق���ال رئ��ي�����س اللجنة الع�ضو
عبدال�سالم ال��رن��دي �إن الهدف
من ه��ذه الور�شة هو تذليل كل
العقبات التي تواجه املواطنني
خالل تقدميهم للمعامالت التي
تخ�صهم للبلدية وتقليل الدورة

امل�ستندية لكل معاملة.
وق���ال �إن اجل��ه��از التنفيذي يف
البلدية قدم عر�ض ًا مرئي ًا للبوابة
االلكرتونية ومت خ�لال العر�ض
اك��ت�����ش��اف ك��ل امل�����ش��اك��ل التي
ت��واج��ه امل��واط��ن�ين عند تقدمي
املعامالت ومت تذليل ك��ل هذه
امل�شاكل والعقبات وو�ضع احللول

املنا�سبة لها  ،م�شري ًا الى ارتفاع
ن�سبة اجن��از املعامالت مقارنة
بال�سابق.
و�أ�شار الى �أن البوابة االلكرتونية
�ست�شهد تطور ًا وا�ضح ًا بداية ال�سنة
املقبلة و�ستحقق كل التطلعات
والرغبات املن�شودة خلدمة الوطن
واملواطنني.

ق��ال��ت وك��ي��ل وزارة املوا�صالت
م.خ��ل��ود ال�شهاب� ،إن الكويت
حتت�ضن االجتماع الثاين والع�رشين
لوكالء وزارات النقل العرب بدول
جمل�س ال��ت��ع��اون ،وال���ذي جاء
لتحقيق اال�سرتاتيجية امل�شرتكة
بني الأ�شقاء الذين تربطهم م�صلحة
اقت�صادية م�شرتكة وم�صري واحد.
و�أ���ض��اف��ت يف كلمة على هام�ش
االجتماع ال��ذي انعقد بالكويت
�أم�س� ،أن قطاع النقل بكافة جوانبه
�أ�صبح يف وقتنا احل��ايل املحرك
الرئي�سي للتنمية االقت�صادية يف
بلدان العامل ،وال �سيما يف منطقة
اخلليج العربي ،وبات لزام ًا علينا
االهتمام به وتوفري البنى التحتية
التي ت�ساعد بلداننا على حتقيق
ر�ؤاها االقت�صادية والتنموية.
و�أو���ض��ح��ت �أن االجتماع ناق�ش
العديد م��ن التو�صيات وجملة
م��ن الق�ضايا املتعلقة بالنقل
واملوا�صالت ،الفتة �إلى �أن اللجان
املخت�صة توا�صل جهودها ب�ش�أن
عدد من امل�شاريع ويف مقدمتها
م�رشوع ال�سكك احلديدية لدول
جمل�س التعاون.
و�أ�شارت �إلى �أن االجتماع اعتمد

• خلود الشهاب متحدثة خالل االجتماع (تصوير حمدي شوقي)

مذكرة التفاهم اخلا�صة مبركز
البيانات امل�شرتك لنظام تتبع
ال�سفن عن بعد ،وكذلك اعتماد
م�����س��اه��م��ات ال�����دول الأع�����ض��اء
يف ميزانية م��ذك��رة التفاهم،
ب��الإ���ض��اف��ة ل�لاط�لاع ع��ل��ى �آخ��ر
م�ستجدات الدليل املوحد لأجهزة
التحكم املروري بدول املجل�س،
وكذلك مناق�شة نظام موحد للنقل
ال�بري وللركاب والب�ضائع بني
دول جمل�س التعاون اخلليجي وما
ي�ستجد من �أعمال.

م��ن ناحيته ق��ال الأم�ي�ن العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية
والتنموية يف جمل�س التعاون
�سعيد العربي ،ان م�رشوع �سكة
حديد دول جمل�س التعاون املدرج
على ج��دول الأعمال حقق تقدم ًا
ملمو�س ًا ب�ش�أن تنفيذه على �أر�ض
ال��واق��ع ،حيث مت االن��ت��ه��اء من
�أجزاء منه ،واعداد درا�سة اجلدوى
االقت�صادية والهند�سية ال�ستكمال
رب���ط ال�����س��ع��ودي��ة والبحرين
بامل�رشوع.

خالل ندوة معهد الدراسات القضائية

التميمي :مواد قانون تعارض المصالح
عائمة ومطاطة
كتب �أحمد احلربي:

قال ع�ضو هيئة التدري�س بكلية
احل��ق��وق جامعة الكويت حممد
التميمي ان «ق��ان��ون تعار�ض
امل�صالح ب�صورته احلالية كارثة
بكل املقايي�س ،وم���واده عائمة
ومطاطة».
وو���ص��ف التميمي خ�ل�ال ن��دوة
ملناق�شة القانون اقامها ،معهد
ال��درا���س��ات الق�ضائية بح�ضور
عدد من قياديي الدولة من ق�ضاة
وم�ست�شارين و�أع�����ض��اء بال�سلك
الدبلوما�سي وعدد كبري من خمتلف
جهات الدولة« ،القانون بالكارثي
كونه ميكن تطبيقه على حاالت مل
يبتغها امل�رشع ج��راء عموميات
ال��ن�����ص واالل���ف���اظ امل�ستخدمة
قابلة ل�شمول حاالت مل تكن ببال
امل����شرع ومل يق�صدها وق��ت �سن
القانون ،كما انها غري منطقية»،
م�ست�شهد ًا ب���أن «ال��ق��ان��ون ميكن

• محمد التميمي ونورة العومي متحدثني أثناء الندوة

تطبيقه و�سجن كل ال�شعب بحجة
تعار�ض امل�صالح ب�سبب امتالكهم
ا�سهما يف بنك وربة التي منحتها
احلكومة لل�شعب الكويتي» .قائ ً
ال
�إن «ال�شعب كله جمرم ومعر�ض
لل�سجن بن�ص الفقرة  2من املادة
 4واملادة  5المتالكه ا�سهم ًا يف بنك

«األغذية» توصي برفع الحظر

عن المواد الغذائية العراقية
كتب �ضاحي العلي :
اف���اد ام�ين ��سر اللجنة العليا
ل�سالمة الأغذية بالهيئة العامة
للغذاء والتغذية م.عادل ال�سويط
ان اللجنة العليا ل�سالمة الأغذية
او���ص��ت باالجتماع ()2018/13
برفع احلظر عن ا�سترياد جميع
�أنواع املواد الغذائية من العراق
ب�سبب انتفاء �أ�سباب احلظر ح�سب
وزارة ال�صحة وعليه �أ�صدرت
وزارة التجارة قرار رفع احلظر
( )919لعام .2018

• عادل السويط

وربة».
وقال التميمي «اعتقد ان الفقرة 2
من املادة  4غري د�ستورية والتي
تن�ص على ان يخ�ضع املوظف
لقانون تعار�ض امل�صالح وت�شكل
جرمية ف�ساد حال امتلك املوظف
اي ح�صة او ن�سبة من عمل يف اي

ك�شف ف��ري��ق طبي كويتي م��ن م�ست�شفى
االمرا�ض ال�صدرية عن نتائج عاملية يف
عالج ال�صمام االورطي عن طريق الق�سطرة
«تايف» وهي عبارة عن تركيب ال�صمام عن
طريق الق�سطرة دون احلاجة الى التدخل
اجلراحي.
وق���ال ع�ضو الفريق ا�ست�شاري امرا�ض
وق�سطرة القلب ابراهيم الر�شدان� ،أم�س ،انه
بف�ضل اخلربات املرتاكمة ا�ستطاع الفريق
الطبي الكويتي يف م�ست�شفى ال�صدري حتقيق
نتائج عاملية كبرية من خالل اج��راء مثل

كتب �أحمد احلربي:

• املضف متحدثة في محاضرة اإلسراع في تشكيل رأس املال البشري

التي ينظمها مركز الكويت لل�سيا�سات
ال��ع��ام��ة وحت��م��ل ع��ن��وان « اال��س�راع
يف ت�شكيل ر�أ����س امل��ال الب�رشي يف
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية» تعد من املو�ضوعات الهامة
التي يحر�ص عليها مركز ال�سيا�سات
وخ�صو�صا ان ر�أ�س املال الب�رشي ركائز
خطة التنمية الكويتية الذي �سي�ساهم
يف حتقيق ر�ؤي��ة كويت جديدة 2035
ف�ضال عن ال��دور الكبري ال��ذي يلعبه
تعزيز ر�أ�س املال الب�رشي يف حتقيق
التنمية املن�شودة .
وحول املحا�رضة ا�شار مدير برنامج

• جواد املتروك

�شكل احت���اد دواوي����ن الكويت،
جمل�س �إدارت����ه اجل��دي��د برئا�سة
جواد امل�تروك ،وخالد املن�رشح
نائب ًا للرئي�س ،وحممد غريب
�أمين ًا لل�رس ،وع�ضوية كل من خ�رض
املطريي ،حممد العثمان ،ح�سني
احل��واج ،وليد ال�صايغ ،يو�سف
املراغي وبدر الدبو�س.
وتقدم جمل�س �إدارة االحتاد بال�شكر
لأ�صحاب دواوي���ن الكويت و�أهل
الكويت الذين ان�ضموا لالحتاد
وامل�شاركني باللحمة الوطنية لهذا
اجلمع الكرمي بالتوا�صل والرتاحم
وال��ت��وادد ب�ين اط��ي��اف املجتمع
الواحد.

• خالد املنشرح

فريق طبي كويتي يحقق نتائج
عالمية في عالج الصمام األورطي

المضف :رأس المال البشري من ركائز
خطة التنمية
برعاية االمني العام للمجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي
وبح�ضور االم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
ل�ش�ؤون املجل�س االعلى وا�ست�رشاف
امل�ستقبل هيفاء امل�ضف نظم مركز
الكويت لل�سيا�سات العامة يف االمانة
العامة للمجل�س االع��ل��ى للتخطيط
والتنمية حما�رضة بعنوان « اال�رساع
يف ت�شكيل ر�أ�س املال الب�رشي يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية»
مب�����ش��ارك��ة م��دي��ر ب��رن��ام��ج التنمية
الب�رشية ملنطقة اخلليج العربي يف
البنك الدويل د� .سامح ال�سحرتي .
وبهذه املنا�سبة رحبت االمني العام
امل�ساعد ل�����ش��ؤون املجل�س االعلى
وا�ست�رشاف امل�ستقبل هيفاء امل�ضف
باحل�ضور م�ؤكدة ان هذه املحا�رضة
ت�أتي �ضمن �سل�سلة املحا�رضات التي
ينظمها مركز الكويت لل�سيا�سات العامة
يف االم��ان��ة العامة للمجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية والذي يهدف الى
التوعية ب�أهمية التعاون بني اجلهات
احلكومية مع مركز الكويت لل�سيا�سات
العامة لتعزيز دوره كمركز ا�سرتاتيجي
وتن�سيقي لل�سيا�سات العامة يف دعم
م�ستهدفات خطط التنمية الوطنية
اخلم�سية.
وا���ش��ارت امل�ضف ال��ى ان املحا�رضة

ن�شاط له تعامالت مالية مع جهة
عمله» ،مردف ًا ان «املادة  5هناك
عدة ا�شكاليات اي�ض ًا باملادة 5
ميكن و�صفها بعدم الد�ستورية».
من جهتها قالت ا�ستاذة القانون
اجل��ن��ائ��ي يف كلية احل��ق��وق د.
نورة العومي ان �أغلب الن�صو�ص
املوجودة بالقانون هي موجودة
�أ�سا�س ًا بالقانون الداخلي و�أن
مل يكن جترميا و�إمن��ا �إج���راءات
احرتازية ووقائية.
و�أو�ضحت العومي �أن قانون 31
ل�سنة  1970بتعديل بع�ض قانون
اجل���زاء ه��ن��اك ج��رمي��ة الر�شوة
وا���س��ت��غ�لال ال��ن��ف��وذ وامل��ك��اف ��أة
الالحقة ،مبينة �أن لدينا قانون
حماية الأم����وال ال��ع��ام��ة هناك
ج��رمي��ة �أو جناية ال�ترب��ح فكل
هذه القوانني والأ��ض�رار العامة
من املوظف العام على امل�صلحة
العامة فكل هذه القوانني ت�ضمني
مع قانون تعار�ض امل�صالح.

المتروك رئيس ًا التحاد دواوين
الكويت ...والمنشرح نائب ًا للرئيس

التنمية الب�رشية ملنطقة اخلليج
العربي يف البنك ال��دويل د� .سامح
ال�سحرتي الى ان البنك الدويل كان قد
ا�صدر تقريرا بداية هذا العام حول تغري
ثروات ال�شعوب حيث ارجع التقرير هذا
التغري الى اربعة ا�سباب من بينها ر�أ�س
املال املنتج ثم را�س املال الب�رشي
فالرثوات الطبيعية واال�صول املالية
م�شريا الى انه وفقا للتقرير فان ثلثي
ثروات ال�شعوب املتقدمة ميثلها ر�أ�س
امل��ال الب�رشي وم��ن هنا لكي حتقق
الدول التنمية امل�ستدامة البد وان تويل
ر�أ�س املال الب�رشي اهمية خا�صة.

هذا النوع من العمليات.
وا�ضاف ان امل�ست�شفى ال�صدري ح�صل على
اول رخ�صة لإجراء عملية تركيب ال�صمام عن
طريق الق�سطرة قبل ما يقارب ع�رش �سنوات
ك�أول مركز يف ال�رشق االو�سط.
و�أو���ض��ح ان الفريق الطبي يقوم ب�إجراء
عمليات «التايف» االن ب�شكل منتظم يف يوم
واحد بالأ�سبوع مبعدل  200عملية �سنويا
م�شريا الى ان هذا العدد من العمليات ي�ضع
امل�ست�شفى ال�صدري يف املركز االول على
م�ستوى املنطقة.

• الفريق الطبي الكويتي

مبادرة «إحنا غير» تهدف إلى تشجيع الشباب المبدع

الثالب :نسعى لدعم القدرات الوطنية
في إنتاج األفكار اإلبداعية
د�شنت جمعية دعم املخرتعني،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال��دول��ة
ل�ش�ؤون ال�شباب ،واملعهد العربي
للتخطيط مبادرة «�إحنا غري»،
مت�ضمنة �أربع ور�ش عمل مل�ساعدة
ال�شباب الكويتي املهتمني مبجال
االبتكار واالبداع واالخرتاع وتقدمي
الدعم الالزم لهم.
وق��ال��ت رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجلمعية ف��اط��م��ة ال��ث�لاب� ،إن
امل��ب��ادرة تهدف �إل��ى ن�رش وعي
الإبداع واالخرتاعات واملعرفة يف
املجتمع ،ودعم القدرات الوطنية
يف �إنتاج الأفكار الإبداعية ،و�إيجاد
رواد من ال�شباب املبدع واملخرتع
يف جماالت العلوم والتقنية وكافة
املجاالت ،ف�ض ً
ال عن تبني برامج
علمية متخ�ص�صة لت�أهيل ال�شباب
املخرتع وغري املخرتع لي�صلوا
�إل��ى �إن��ت��اج �أف��ك��ار �إبداعية تنفذ
وتطور كاخرتاع ممكن �أن يفيد به
جمتمعه ووطنه.
و�أ�شارت �إلى �أن اليوم االفتتاحي
للمبادرة ت�ضمن تنظيم ور�شتني،
الأول��ى كانت بعنوان «كيف �أفكر
ب���إب��داع؟» ،قدمها الأم�ين العام

جل��م��ع��ي��ة امل���خ�ت�رع�ي�ن ع���ارف
العنزي ،تناولت «تعريف الإبداع
ه��وي��ة امل��ب��دع -ن��ق��اط الإب���داعالبيئة املطلوبة للمخرتعنيعر�ض منوذج لأحد االخرتاعاتالكويتية واملخرتع» ،الفتة �إلى
�أنها تهدف �إلى تعليم ال�شباب كيفية
التفكري يف االخرتاع والإبداع.
وبينت �أن الور�شة الثانية كانت

بعنوان «مع�سكر الت�سويق» ،قدمها
املدرب واملحا�رض وامل�ست�شار يف
تطوير الأعمال ح�سني املعراج،
وتناولت «عنا�رص و�أدوات الت�سويق
الت�سويق الإلكرتوين والتقليدي�أ�سباب ف�شل امل�شاريع –العالمةالتجارية –اخلطة الت�سويقية»
لتو�ضيح كيفية ال��و���ص��ول �إلى
الت�سويق ال�سليم للفكرة.

• فاطمة الثالب متوسطة عددا ً من املشاركني في املبادرة

و�أو���ض��ح��ت �أن الور�شة الثالثة
�ستقام اليوم بعنوان «كيف �أحمي
فكرتي؟» ،و�سيقدمها املدير الفني
للجمعية �أح��م��د مظفر ،و�سوف
تتناول «التعرف على �أ�سا�سيات
احلماية الفكرية –�أ�سباب التوجه
�إل���ى احلماية الفكرية –�أنواع
احل��م��اي��ة ال��ف��ك��ري��ة يف الكويت
واملنظمة العاملية للحماية
ال��ف��ك��ري��ة –احللول املتوافرة
للحماية الفكرية و�أنواعها»،
م�شددة على �أهمية هذه الور�شة
لكل �شخ�ص لديه فكرة اخرتاع �أو
فكرة علمية �أو بحث علمي حلماية
حقوقهم.
ولفتت �إل��ى �أن الور�شة الرابعة
�ستكون بعنوان «ديوانية االبتكار»
و�ستقدمها م�ست�شار جودة التعليم
للجمعية غدير العبديل ،على
م���دار ي��وم�ين ،مت�ضمنة �أربعة
حماور هي :التحديات التي تواجه
املبدع واملبتكر ،جت��ارب كيف
بد�أت فكرة �إبداعك واخرتاعك ،ردة
فعل املجتمع جتاه فكرة �أن هناك
خمرتعاً ،وهل ي�ستحق املخرتع
الكويتي �أن ي�صل �إلى العاملية؟

