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حصد مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
اجل��ائ��زة الذهبية ل���أداء املتميز في 
م��ج��االت الصحة والسالمة والبيئة 
واملسؤولية اإلجتماعية للشركات 
وباملركز األول للقطاع اخل��اص على 
مستوى الكويت وه��ي اجلائزة التي 
ُتخصصها شركة البترول الوطنية 
الكويتية سنويا لتسليط الضوء على 
ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات املتميزة في 
مجاالت االستدامة في القطاعني العام 

واخلاص في الكويت.
وأك����دت م��دي��رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال 
والتسويق باملستشفى علياء السيد 
ف��ي بيان صحافي بهذه املناسبة أن 
» اجل��ائ��زة املخصصة من قبل شركة 
ال��ب��ت��رول الوطنية KNPC تهدف 
إل���ى رف���ع م��س��ت��وى معايير الصحة 
وال��س��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
املسؤولية اإلجتماعية للشركات على 
امل��س��ت��وى احمل��ل��ي م��ن خ��الل تشجيع 
الفئات املجتمعية واملؤسسات األهلية 
املختلفة إلبراز مشاريعها املستدامة، 
مشيدا باملشاركة الواسعة والتنافس 
ال��ش��ري��ف ب��ني ال��ع��دي��د م��ن الهيئات 
واملؤسسات التي قامت بإستعراض 
مشاريعها ومبادراتها للمسؤولية 

اإلجتماعية.
وصرحت أيضا بالبيان الصحفي أن 
التقرير الذي حصلت عليه مستشفى 

املواساة يعتبر من أعلى النسب على 
امل��س��ت��وى اخل����اص، وأن نشاطاتنا 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة م��ن أول���ى إهتماماتنا 
ونسعى دوما لنكون األفضل حيث أننا 
متواجدون دوما في جميع القطاعات 
املختلفة » قطاعات البنوك، ال��وزارات 
احلكومية، املدارس مبختلف نشاطتها 

باإلضافة إلى الشركات اخلاصة«
وأض��اف��ت أن املستشفى ف��خ��وره 
ب��ه��ذا اإلجن���از اجل��دي��د ال���ذي يضاف 
إل��ى سجل اجن��ازت��ه احلافلة، والتي 
منحته الريادة والتميز على املستوى 
احمللي واإلقليمي كمستشفى متكامل 
يجمع بني جودة اخلدمة الصحية التي 
يضعها أولى اهتمامته وبني املبادرات 
واملشاريع اإلجتماعية والتي يعتبرها 
عنصرا أساسيا من عناصر إلتزامه 
إجت��اه توعية املجتمع وأن من ضمن 
اهتماماتنا رعاية وسالمة املرضى، وأن 
من إجنازات املستشفى حصولها على 
االعتمادات الدولية » اللجنة الدولية 
 »JCI »« املشتركة »اإلعتماد األميركي
واإلع��ت��م��اد ال��ك��ن��دي “ACI”جلودة 
الرعاية الصحية وبالدرجة املاسية 
ح��ي��ث ت��س��ع��ى امل��س��ت��ش��ف��ى لتجديد 
اإلعتمادات مرة أخرى، هذا ما يجعلها 

من أبرز وأعرق املستشفيات. 
 وأشار البيان إلى اهتمام املستشفى 
باحلرص على توفير بيئة عمل سليمة 

وآمنة جتسيدا ل��دوره ومسؤولياته 
املهنية واإلجتماعية واحلرص على مد 
جسور التعاون واإلتصال مع اجلهات 
املعنية مبوضوع اجل��ائ��زة لترسيخ 
مفاهيم وحتسني مستوى األداء في 
م��ج��االت الصحة والسالمة والبيئة 
واستخدام كافة الوسائل لزيادة الوعي 

العام اجتاه تلك املفاهيم.«
ولفت البيان إلى أن حصد املستشفى 
لتلك اجل��ائ��زة يشكل حتديا وحافزا 
لإلستمرار في حتسني منظومة األداء 
والعمل فيما يخص اإللتزام بتطبيق 
الشروط واملعايير الصحية كحزمة 
متكاملة والتي حصد معها املستشفى 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز واإلع��ت��م��ادات 

العاملية.
 يذكر ان مستشفى املواساة اجلديد 
ف��از باجلائزة الذهبية ه��ذا العام في 
الدورة العاشرة ملسابقة األداء املتميز 
في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة 
واملسؤوليات اإلجتماعية للشركات 
عن مجموعة من املبادرات واملشاريع 
املستدامة التي تندرج حتت قطاعات 
ال��ص��ح��ة وال��س��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة فضال 
ع��ن ج��ه��وده��ا امللموسة على صعيد 
امل��ش��ارك��ات االجتماعية والتوعية 
التي تهدف لإلرتقاء مبستوى اخلدمة 
الصحية وجودتها وتعزيز مستوى 

علياء السيد تتسلم اجلائزةالتوعية.

لألداء املتميز في الصحة والسالمة والبيئة واملسؤولية االجتماعية

»املواساة اجلديد« يحصد اجلائزة الذهبية على مستوى القطاع اخلاص

»البيئة« و»حماية البيئة« توقعان مذكرة تفاهم 
حول مشروع البالغ الوطني 

وقعت الهيئة العامة للبيئة واجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة أمس الثالثاء مذكرة 
تفاهم خاصة بإعداد مشروع البالغ الوطني 
الثاني والتقرير احلولي األول لدولة الكويت 
اخل��اص باتفاقية األمم املتحدة اإلط��اري��ة 

لتغير املناخ.
وقال املدير العام للهيئة الشيخ عبدالله 
األحمد في تصريح صحافي عقب التوقيع إن 
هذه املذكرة تعكس أهمية الشراكة والعمل 
التعاوني مع جميع اجلهات احلكومية وغير 
احلكومية خصوصا منظمات املجتمع املدني 

لتحقيق األهداف االستراتيجية للهيئة.
وأض����اف ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه األح��م��د أن 
مشروع البالغ الوطني الثاني يتناول حجم 
االنبعاثات الكلية من الغازات الدفيئة بدولة 
الكويت والتنبؤ بزيادتها حتى عام 2035 

والفرص املتاحة بالدولة للتخفيف منها.
وأوضح أن املشروع سيتطرق أيضا إلى 
تنبؤات درج��ات احل��رارة وسقوط االمطار 
وال��ع��واص��ف ال��ت��راب��ي��ة ح��ت��ى ع���ام 2100 
إضافة إلى بحث التغيرات املناخية بدولة 
الكويت على الصحة العامة والبيئة البحرية 

واملخزون السمكي.
وذك��ر أن من املسائل التي يتطرق إليه 
املشروع آثار تغير املناخ على مصادر مياه 
الشرب بناء على االنتاج واالستهالك احمللي 
مبينا ان أح��د مخرجات امل��ش��روع ستحدد 
نسبة غمر السواحل واجلزر الكويتية جراء 

ارتفاع مستوى سطح اخلليج العربي.
وأشار إلى أن بالغ الكويت الثاني يجري 
اعداده حاليا على ان يتم االنتهاء منه خالل 
عامني ويهدف إلى توعية املجتمع مبخرجاته 
مشددا على أن اساس العمل البيئي هو الوعي 

بالقضايا البيئية من قبل املجتمع.
من جانبها قالت رئيس جمعية حماية 
البيئة الكويتية وجدان العقاب في تصريح 
مماثل إن مشاركة اجلمعية باعداد البالغ 
الوطني والتقرير احلولي يأتي لكونها اخذت 
على عاتقها التوعية بالبالغ الوطني االول 

منذ ارب��ع سنوات ملعرفة النتائج احملتملة 
لتغير املناخ في الكويت.

وأض��اف��ت ال��ع��ق��اب أن ال��ب��الغ الوطني 
في نسخته الثانية يعرض تفصيال جلرد 

ال��غ��ازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف 
فضال عن تناول وع��رض النتائج احملتملة 
لتغير امل��ن��اخ على ع��دة نطاقات وتذبذب 
مستوى مياه البحر والتصحر والعواصف 
الترابية وارت��ف��اع درج��ات احل���رارة ضمن 

سيناريوهات مختلفة.
وأوضحت أن هناك حاجة ملحة للتوعية 
املجتمعية والتعريف بتأثيرات تغير املناخ 
على الصحة وامل���وارد املائية والسواحل 
وطرق التكيف معها وأهمية تدريب وتأهيل 
ك���وادر وطنية م��ن املشمولني ف��ي اخلطة 

التعريفية املجتمعية للبالغ الوطني الثاني.
وذكرت أن اتفاقية االمم املتحدة االطارية 
لتغير املناخ التي اعتمدت عام 1992 ودخلت 
حيز التنفيذ عام 1994 تهدف الى احملافظة 
على مستويات آمنة للغازات امللوثة للغالف 
اجل��وي التي يطلق عليها الغازات الدفيئة 

والعودة بها الى مستويات عام 1990.
وأشارت الى توقيع ما يزيد عن 191 دولة 
على االتفاقية وأن الكويت كانت من أوائل 
تلك الدول مبينة أن عضوية الكويت في هذه 
االتفاقية تلزمها مبواكبة التطورات العاملية 

على الصعيد البيئي.
ولفتت إلى أن من أهم بنود تلك االتفاقية 
حصر وج��رد بيانات انبعاثات ال��غ��ازات 
الدفيئة واآلث���ار املترتبة عليها في ال��دول 
األطراف باالتفاقية وهو ما اطلق عليه مسمى 

مشروع البالغ الوطني.
وأك����دت أن اجل��م��ع��ي��ة تضطلع مبهمة 
التعريف والتوعية بنتائج البالغات الوطنية 
والتسويق للحلول التي تطرحها الدراسات 
ملثل ه��ذه املشكالت ف��ي دول��ة الكويت مبا 
يتسق مع أدواره��ا ومسؤولياتها الوطنية 

املعنية.
يذكر أن مسمى مشروع البالغ الوطني 
ج��اء ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
لتغير املناخ ويعنى بحصر وجرد بيانات 
انبعاثات الغازات الدفيئة واآلث��ار املترتبة 

عليها في الدول األطراف باالتفاقية. 

الشيخ عبدالله األحمد ووجدان العقاب يوقعان مذكرة التفاهم
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املنفوحي: بلدية الكويت ستتخذ 
إجراءات مشددة بحق مخالفات البناء

  شدد مدير عام بلدية الكويت م احمد املنفوحي 
على احكام الرقابة بشان مخلفات البناء من قبل 
رؤس���اء ال��ق��ط��اع��ات بشئون احمل��اف��ظ��ات باتخاذ 
اإلجراءات القانونية بشأنها في كل محافظة، طالبا 

رفع تقرير كامل بهذا اخلصوص خالل اسبوعني.
 وأكد املنفوحي خالل ترأسه اجتماع جلنة شئون 
احملافظات علي أهمية فرض هيبة القانون بشان 
مخالفات البناء وذل��ك بحضور رؤس��اء قطاعات 
احملافظات ومدراء األفرع وعدد املسئولني في أفرع 
البلديات، مشددا علي تفعيل الرقابة امليدانية بهذا 

الصدد.
  وق��ال املنفوحي ب��أن جلنة ش��ؤون احملافظات 
حددت النطاق اجلغرافي الذي على أساسه سيكون 
لكل منطقة مفتش من حاملي الضبطية القضائية 
يختص باملرور وضبط املخالفات داخل هذا النطاق 

ليكون مسؤوال عن أى مخالفات بناء لم يتم االبالغ 
عنها أو اتخاذ االجراءات القانونية بشأنها. 

  وأشار املنفوحي الي انه كلف رؤساء القطاعات 
مبراجعة االجن���ازات الشهرية حلاملي الضبطية 
القضائية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب للموظفني 
مم��ا ليس لديهم اجن���از وح��رم��ان��ه��م م��ن ال��ب��دالت 

املخصصة لهم.
  وكشف املنفوحي بأن اجلهاز التنفيذي سيقوم 
بشطب اي مكتب هندسي مشرف ومقاول منفذ على 
بناء مخالف، الفتا ال��ي ان��ه سيتم حصر محاضر 
مخالفات البناء إلص��دار ق��رارات الشطب اخلاصة 
باملكاتب الهندسية واملقاولني املخالفني إضافة إلي 
متابعة اإلجراءات القانونية املتخذة بشأنها الي أن 
تصدر أحكام قضائية نهائية ومتابعة تنفيذ هذه 

االحكام مع اجلهات املختصة.

املنفوحي يترأس االجتماع

خالل اإلحصائية الشهرية عن فبراير املاضي.. ويتبادالن نسختي املذكرة

1214 إعالنا  الشتيلي : إزالة 
عشوائيا من شوارع »األحمدي«

 كشفت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
عن االحصائية الشهرية لبلدية محافظة األحمدي 
عن شهر فبراير املاضي حيث متت إزالة عدد 1214 

إعالن عشوائيا من شوارع وميادين احملافظة.
 وصرح مدير فرع بلدية محافظة االحمدي م. فهد 
الشتيلي ان االدارات تعمل بحرص على توفير خدمة 

افضل للمواطنني.
 واض��اف الشتيلي ان ع��دد رخ��ص البناء بلغت 
اخلاصة من إدارة التراخيص الهندسية بلغت 419 
رخصة تنوعت ما بني السكن اخلاص واالستثماري 

والتجاري والصناعي واملساجد واملزارع والترميم.
 وب��ني الشتيلي ان ادارة السالمة ج��اءت بعدد 
1255 معاملة منجزة تنوعت مابني 151 ترخيص 
سالمة، و265 إف��راج عن كفاالت مصرفية، عدد 
265 شهادة سالمة للمشاريع االنشائية والسكن 
اخل��اص، و163 استالم كفالة مصرفية، عدد 144 
كتب ايصال تيار، عدد 108 تقرير ميداني، و80 
تنبيه، عدد 29 كتب ومراسالت، و9 جتديد تصريح 
طرق، و7 رخصة تشوين، و7 تصاريح طرق، و7 
كتب أمالك دولة، عدد 5 جتديد رخصة تشوين، و5 
إلغاء تصنيف، و5 تقرير جلنة سالمة، عدد 3 تقارير 

حوادث، ومعاملة واحدة هدم واخرى مخالفة بناء.
 وأوض��ح الشتيلي إن اجن��ازات فريق الطوارئ 
اتت بإزالة عدد 1214 إعالنا عشوائيا من مختلف 
الشوارع في احملافظة، كما مت حترير و24 مخالفة 
انتهاء ترخيص اع��الن، عدد 24 اقامة اعالن بدون 
ترخيص، و12 فتح محل ب��دون ترخيص، ع��دد 7 
تعديات على أم��الك الدولة، و2 استغالل مساحة 

خارج حدود احملل، وعدد 5 باعة متجولني.
 وت��اب��ع الشتيلي ان ادارة تراخيص خدمات 
البلدية جاءت بعدد 690 رخصة لشهادات صحية 
وتراخيص اعالنات اشتملت على عدد، 268 طلب 
م��واف��ق��ة لتراخيص صحية، ع��دد 38 تراخيص 

تناكر مياه عذبة، عدد 36 تراخيص سيارات نقل 
م��واد غذائية، ع��دد 4 تراخيص س��ي��ارة مأكوالت 
خفيفة، عدد 148 تراخيص اعالنات محالت، عدد 
4 تراخيص اعالنات مركبات خاصة، وع��دد 20 

ترخيص إعالنات مؤقتة، عدد 172 اخرى.
 وأش��ار الشتيلي إل��ى اجن���ازات إدارة التدقيق 
وامل��ت��اب��ع��ة الهندسية حيث بلغ ع��دد املعامالت 
املنجزة 682 معاملة تنوعت ما بني السكن اخلاص 
واالستثماري والتجاري، منها ع��دد 168 حتديد 
اوصاف، عدد 120 ايصال التيار الكهربائي، وعدد 
106 إنهاء إشراف مكتب هندسي، و91 تعهد اشراف 
مكتب هندسي، ع��دد 59 متابعة معاملة استالم 
حدود، عدد 17 كتب الدارة االنظمة الهندسية، عدد 
20توكيل مقاول، عدد 17 تقوية تيار كهربائي، 
16 مخالفة،13 كتب اإلدارة القانونية، عدد 10 
تعديات داخل امالك الدولة، عدد 7 كتب خاص إدارة 
املساحة، ع��دد 6 داخ��ل ح��دود العقار، 5 كتب بنك 
التسليف واالدخ��ار، عدد 5 شهادات ملن يهمه األمر، 
عدد 4 قطع تيار كهربائي، عدد 2 ايصال خط هاتف، 

عدد 16 شكوى.
 واختتم الشتيلي حديثه ع��ن إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية حيث مت التفتيش من قبل 
مراقبة االغذية واالس��واق على احمل��الت واملطاعم 
واملقاهي في احملافظة باجمالي 165 مطعم ومحل 
أغ��ذي��ة كنت نتيجتها بتحرير بعدد 91 محضر 
مخالفة اغذية، واتالف عدد 8 كيلو جرام من املواد 
الغذائية الفاسدة واغالق محل واحد مخالف لقوانني 

وانظمة البلدية.
 كما دعت إدارة العالقات العامة أصحاب احملالت 
التجارية في حال وج��ود أي استفسار أو شكوى 
ميكنهم االتصال على اخلط الساخن )184448( 
أو التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي @

kuwmun

»األشغال« تعلن بدء العمل في مشروع تطوير 
وتنفيذ وصيانة الدائري السابع

ريا�ض عواد 

أعلن مصدر ب���وزارة االشغال 
عن بدء العمل في مشروع تطوير 
وتنفيذ وصيانة الدائري السابع 
م���ن ال��ط��ري��ق ال��س��اح��ل��ي ح���دود 
النويصيب وحتى منطقة الشدادية 
عقد )ه ط /240(وذلك بكلفة 

اجمالية 66.680 مليون دينار. 
وأضاف املصدر إلى أن املشروع 
م��ن ضمن خطة وزارة االشغال 
العامة التنموية التي تهدف الى 
حت��دي��ث وت��ط��وي��ر شبكة الطرق 
في البالد كأحد الدعامات الثابتة 
مل��س��ي��رة التنمية ال��ت��ي تنفذها 
حكومتنا الرشيدة لتحويل الرغبة 
السامية في حتويل الكويت الى 
م��رك��ز م��ال��ي وجت���اري ع��امل��ي من 
م��ج��رد ط��م��وح��ات وأم���ان���ي إل��ى 
واق���ع ملموس م��ن قبل امل��واط��ن 
ال���ذي ط��امل��ا ط��م��ح ف��ي امل��زي��د من 
اخلدمات احلكومية املتميزة وفقا 

لالشتراطات واملعايير العاملية.
وأف��اد املصدر ال��ى ان مشروع 
تطوير وتنفيذ وصيانة الدائري 
ال��س��اب��ع م��ن ال��ط��ري��ق الساحلي 
ح��دود النويصيب وحتى منطقة 
الشدادية والذي مت توقيعه يربط 

ب��ني ط��ري��ق الفحيحيل السريع 
ال���ى منطقة ك��ب��د ب��ط��ول ح��وال��ي 
21.8 ويشمل عدد سبع تقاطعات 
ويعد املشروع عبارة عن جزء من 
شبكات الطرق االقليمية يربط بني 
طريق الفحيحيل مرورا بالطريق 
الدائري السابع وصوال الى طريق 

الساملي بطول حوالي 93 كم.
وأوضح املصدر الى أن املشروع 
يشمل تطوير ال��دائ��ري السابع 
لتصبح احلركة املرورية عليه من 
80 كم الى 120 كم /ساعة بدال 
من 60 كم /ساعة مع توفير كافة 
خدمات البنية التحتية والزراعات 
التجميلية م��ع احل���زام الشجري 
بكل اجتاه كما مت تصميم الطريق 
ب��ع��دد 6 ح���ارات -ث���الث ح��ارات 
بكل جهة باالضافة الى االخذ في 
االعتبار إضافة ح��ارة رابعة في 
كل اجتاه للتوسعة املستقبلية مع 
توفير خدمة انتظار الشاحنات 

وجسور املشاه.
وأش��ار املصدر إلى أن مشروع 
) ه ط /237( إن��ش��اء وإجن���از 
وصيانة ط��رق وجسور وأخ��رى 
للطريق الواصل بني ميناء الزور 
والوفرة يهدف الى تطوير الطرق 

الرابطة بني ميناء الزور والوفرة 
وأيضا ال��ى إع��ادة تأهيل الطرق 
ال��ق��ائ��م��ة وإن��ش��اء ط���رق حديثة 
بحسب املعايير التصميمية للطرق 

السريعة.
وأف��اد املصدرالى ان املشروع 
ي��ت��ك��ون م��ن س��ت��ة أق��س��ام بطول 
إج��م��ال��ي 130 ك��م وث���الث أقسام 
قائمة )القسم 1و2و3( وث��الث 
اق��س��ام ج��دي��دة )القسم 4و5و6( 
كما يتضمن املشروع 17 تقاطع 
معظمها ع��ب��ارة ع��ن جسر علوي 
لتامني انسيابية مرورية مع دوار 
على مستوى االرض لتامني الربط 
بني املدن وتامني u-turn وأطوال 

الطرق تبلغ 36 كم و6 تقاطعات.
وش����دد امل���ص���در ع��ل��ى ح��رص 
الوزارة طرح وتنفيذ كافة املشاريع 
التنموية السيما مشاريع هندسة 
الطرق كما هناك متابعة حثيثة 
مل��راح��ل تنفيذ امل��ش��اري��ع م��ن قبل 
وكيل ال���وزارة املهندسة عواطف 
الغنيم التي ال تألوا جهدا في سبيل 
تسريع وت��ي��رة العمل واالجن��از 
وإزال��ة كافة العقبات التي تواجه 
املشاريع لالستفادة القصوى منها 

 جانب من األعمالفي دعم مسيرة التنمية في البالد.


