
 أعلن وكيل وزارة األوق���اف والشؤون 
اإلسالمية املساعد لقطاع الشئون الثقافية 
داوود العسعوسي أن وزارة األوق���اف 
والشؤون اإلسالمية ستقيم ملتقى الشعوب 
الدولي الرابع حتت شعار »يدا بيد إلنسانية 
رائدة« في الفترة املمتدة فيما بني 5 و9 من 

شهر مارس املقبل.
وق��ال العسعوسي في تصريح صحفي 
أن ملتقى الشعوب الرابع يأتي ليعبر عن 
أهميته في لقاء طلبة البعوث من مختلف 
ال��دول الصديقة وممثلي سفارتهم من أجل 
حتقيق التقارب والتعارف بني تلك الشعوب 

والتعرف على ثقافاتها وعاداتها.
وأضاف أن ملتقى الشعوب الدولي الرابع 
يهدف إلى تعزيز رؤي��ة ال��وزارة » الريادة 
العاملية ف��ي العمل اإلس��الم��ي« وتأصيل 
مفهوم اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي ال��دي��ن اإلس��الم��ي، 

والتفاعل مع القضايا اإلسالمية املعاصرة 
وت��وج��ي��ه ال��ع��واط��ف وامل��ش��اع��ر إلخواننا 

املسلمني وغ��رس روح التعاون واإلخ��اء 
وتقوية الروابط بني املسلمني في كل أنحاء 
العالم وتوحيد كلمة املسلمني ونبذ الفرقة 
وإب���راز دور شعوب العالم اإلس��الم��ي في 
الدفاع عن قضايا اإلنسانية وتأهيل طالب 

البعوث واحتوائه إنسانيا.
وأشار العسعوسي إلى أن محاور امللتقى 
تشتمل على دور مراقبة اجلاليات والتعريف 
باإلسالم لدعم طالب البعوث واستعراض 
اجلهود املبذولة ونتائجها املثمرة ودور 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في دعم 
العمل اخليري وتعزيز وتفعيل الشراكة 
البناءة بني املنظمات اإلنسانية لدعم طالب 
البعوث داخ��ل ب��الده بعد التخرج ودور 
املرأة الفعال في املشاركة بالعمل اإلنساني 
والدعوة واالرتقاء بالشعوب من األخذ إلى 

العطاء.

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن حتقيق العديد من اإلجنازات 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير والتي 
أسفرت عن رفع عدد )3831( درب من 
املخلفات وحتصيل رسوم بلغ اجماليها 
)43410( د.ك إلى جانب رفع وإزال��ة 

)2191( إعالن من الشوارع وامليادين.
وم��ن جانبها أوض��ح��ت م��دي��رة فرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير م. سامية 
العنزي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة 
خ��دم��ات البلدية م��ن قبل مراقبتيها ) 
األغذية واألسواق – احملالت واإلعالنات 
( ب��رف��ع وإزال����ة ) 1826 ( إع���الن من 
الشوارع وامليادين إلى جانب مصادرة 
وإتالف )132( كيلو من املواد الغذائية 
ال��غ��ي��ر ص��احل��ة ل��الس��ت��ه��الك اآلدم�����ي، 
باإلضافة إلى الكش����ف عل��������ى ) 352 
( محل وحت��ري��ر ع��دد ) 76 ( مخالفة، 
فيما بلغ عدد العينات التي مت إرسالها 
ملختبرات وزارة الصحة ) 862 ( عينة، 
فيما بلغ إجمالي ال��ش��ه��ادات التي مت 
تصديرها ) 1176 ( شهادة، وعدد ) 560 
( طلب نتيجة فحص مختبر، باإلضافة 
إلى غلق ) 3 ( محالت ومخالفة عدد ) 
29 ( محل، إلى جانب عدد ) 70 ( محل 
أعطيت لهم مخالفة اشتراطات صحية 
وعدد ) 1 ( أمر صلح، فيما بلغت إيرادات 

اإلدارة لشهر يناير ) 17360 ( د.ك.
وبينت العنزي بأن فريق الطوارئ 
باحملافظة ق��ام ب��رف��ع ) 365 ( إع��الن 
مختلف األحجام وحترير ع��دد ) 43 ( 

مخالفة، إلى جانب توجيه ) 95 ( إنذار 
تعدي على أم��الك ال��دول��ة، إل��ى جانب 
م��ص��ادرة وإت���الف ) 1578 ( كيلو من 
املواد الغذائية الغير صاحلة لالستهالك 
اآلدم��ي، وعدد )15( محاضر وإن��ذارات 
س��الم��ة، ع��دد )10( مخالفات تشغيل 
ع��م��ال ب���دون احل��ص��ول ع��ل��ى ش��ه��ادة 
صحية، عدد )9( مخالفات للعمل قبل 
احلصول على شهادة صحية، عدد )3( 
مخالفات فتح محل ب���دون ترخيص 
وإضافة إعالن بدون ترخيص، عدد )4( 
مخالفات لفتح محل بترخيص صحي 
منتهي وفتح محل قبل احلصول على 
موافقة البلدية، عدد )6( مخالفات انتهاء 
ترخيص إع��الن، عدد )5( إقامة إعالن 
ب��دون ترخيص وع��دم صيانة اإلع��الن، 
عدد )3( مخالفات ت��داول م��واد غذائية 
تالفة وض���ارة بصحة اإلن��س��ان، عدد 
)3( مخالفات عدم وضع الترخيص في 
مكان ب��ارز، فيما بلغ عدد احملالت التي 
مت إغالقها )2(، وبلغ ع��دد امللصقات 
)8(، وعدد تعهدات النظافة )5(، وعدد 
إن��ذارات النظافة بلغت )4(، وع��دد ) 3 
( إق��رار إت��الف، وغلق محل واح��د، إلى 
جانب وض��ع ع��دد ) 5 ( ملصقات على 
ال��س��ي��ارات واملنشئات، فيما بلغ عدد 
الشكاوي املتلقاه على اخلط الساخن ) 

45 ( شكوى.
وكشفت العنزي بأن إدارة تراخيص 
خدمات البلدية قامت بإصدار وجتديد 
) 385 ( ترخيص برسوم بلغ إجماليها 

) 14738 ( د.ك، م��ن ق��ب��ل مراقبتي 
ال��ت��راخ��ي��ص ال��ص��ح��ي��ة وت��راخ��ي��ص 
اإلع��الن��ات، حيث مراقبة التراخيص 
الصحية بإصدار ) 38 ( ترخيص صحي 
ج��دي��د، جت��دي��د ع��دد ) 20 ( ترخيص 
ص��ح��ي، وع���دد )2( ت��رخ��ي��ص صحي 
بدل فاقد،، إصدار عدد ) 23 ( ترخيص 
جديد ملركبات نقل مواد غذائية، وجتديد 
عدد ) 159 ( ترخيص مركبة نقل مواد 
غذائية، فيما قامت مراقبة تراخيص 
اإلعالنات بإصدار )55 ( ترخيص إعالن 
وجتديد عدد ) 30 ( إعالن، فيما بلغ عدد 
اإلعالنات التي مت إصدارها للمركبات ) 
9 ( تراخيص جديدة وجتديد عدد ) 46 ( 
ترخيص إعالن للمركبات، وإصدار عدد 
)1( رخصة إع��الن مؤقت، جتديد عدد 

)1( إعالن استداللي.
وتابعت العنزي بأن إدارة النظافة 
وإش��غ��االت ال��ط��رق قامت برفع ع��دد ) 
22 ( سيارة مهملة إل��ى جانب وضع 
) 381 ( ملصق، واإلف���راج ع��ن )18( 
سيارات من موقع احلجز، باإلضافة إلى 

رف��ع ع��دد ) 1395 ( درب من املخلفات 
العضوي���������ة، وعدد ) 1246 ( درب من 
السكراب واألشجار، عدد ) 1167 ( درب 
من النفايات اإلنشائية واألنقاض وعدد 
) 23 ( درب من املخلفات السائلة، فيما 
بلغ عدد املخالفات التي مت حتريرها ) 
37 ( مخالفة اشتملت على مخالفة باعة 
متجولني وق��ان��ون 9 / 87، إشغاالت 
ط��رق، نظافة عامة والصلح في عدد ) 
23 ( مخالفة، واصدرا عدد )1( جتديد 
ترخيص مطعم جديد، عدد )4( جتديد 
ترخيص حملل بنشر وتصليح سيارات، 
ع��دد )1( جتديد ترخيص ملكتب بيع 
وش���راء ال��س��ي��ارات، ع��دد )1( جتديد 
ترخيص ملكاتب بيع وش��راء وتأجير 
ال��س��ي��ارات، ع��دد )1( ترخيص مل��واد 
بناء، وع��دد )1( جتديد ترخيص مواد 
بناء، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي مت 
حتصيلها )3842( د.ك اشتملت على 
)1255( د.ك رسوم مخالفات، ورسوم 

)2587( د.ك.
وتابعت العنزي تصريحها الصحفي 

بأن إدارة السالمة بفرع بلدية احملافظة 
قامت بإصدار تراخيص جديدة واستالم 
كفاالت سكن خاص وإف��راج عن كفاالت 
وإصدار شهادات سالمة بلغ اجماليها ) 
453 ( من قبل مراقبتي أعمال السالمة 
وتراخيص السالمة، اشتملت على عدد 
) 65 ( ترخيص سكن خ��اص جديد 
وجت��دي��د )4( تراخيص سكن خ��اص، 
ع��دد )73( استالم كفالة سكن خاص، 
ع��دد )15( إف���راج كفالة سكن خ��اص، 
عدد)4( ترخيص جديد سالمة، عدد )2( 
ترخيص سالمة صناعي جديد، عدد )1( 
جتديد ترخيص سالمة حكومي، عدد 
)1( جتديد ترخيص سالمة آخ��ر، عدد 
)3( جتديد ترخيص سالمة صناعي، 
ع���دد )2( جت��دي��د ت��رخ��ي��ص س��الم��ة 
استثماري، عدد )4( تراخيص تشوين 
استثماري ج��دي��د، ع��دد )3( ترخيص 
تشوين صناعي جديد، وجتديد ترخيص 
تشوين ح��ك��وم��ي، وع���دد )2( جتديد 
ترخيص تشوين استثماري، عدد )3( 
جتديد ترخيص تشوين صناعي، عدد 

)جتديد ترخيص تشوين سكن خاص، 
ومت استالم عدد )65( كفالة مصرفية 
للسكن اخلاص، عدد )8( استالم كفالة 
مصرفية استثماري، عدد )4( استالم 
كفالة مصرفية صناعي، عدد )34( إفراج 
عن كفالة مصرفية للسكن اخلاص، عدد 
)3( إفراج عن كفالة مصرفية استثماري، 
عدد )2( تقارير حوادث، عدد )3( أوامر 
عمل طرق ) أرصفة ( جديد، وعدد )1( 
إلغاء تصنيف، وعدد )1( أمالك دولة، 
كما أنه مت إصدار )123( شهادة سالمة 
للسكن اخلاص، عدد )4( شهادة سالمة 
استثماري، ومت توجيه )31( تنبيه 
سكن خاص، عدد )4( تنبيه استثماري، 
ع��دد )15( تنبيه صناعي، وع��دد )1( 
تنبيه حكومي، وعدد )13( تنبيه حرفي، 
فيما مت إع��داد )15( تقرير فني، وعدد 
)2( مخالفة للسكن اخلاص والصناعي، 
عدد )2( شكوى للسكن اخلاص، وعدد 
)12( تقرير مساح، فيما بلغت الرسوم 

احملصلة لإلدارة )1000( د.ك.
واخ��ت��ت��م��ت ال��ع��ن��زي تصريحها 
الصحفي بأن إدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية قامت بإصدار وإنهاء )1337( 
معاملة خالل شهر يناير حيث اشتملت 
على إصدار عدد )647( شهادة أوصاف، 
ع��دد )69( اس��ت��الم ح���دود، ع��دد )65( 
إنهاء إشراف، )81( توكيل مقاول، )88( 
إيصال تيار كهربائي، عدد )8( تقوية 
تيار كهربائي، عدد )81( تعهد إشراف، 
عدد )79( طلب إضافة بناء، عدد )4( 

ترخيص جديد، عدد )7( جتديد رخصة، 
عدد )2( تعديل رخصة، عدد )2( حتديد 
الرخص الزراعية واملظالت، عدد )4( 
ترخيص جديد، عدد ) 25 ( إن��ذار، عدد 
)5( شكوى، عدد ) 15 ( تقرير، عدد )4( 
ترخيص حضانة، ع��دد )59( الكشف 
على محال جتارية، عدد )6( بيان عدم 
جت���اوز ح���دود، ع��دد )1( ترميم عام 
للعقار، عدد )3( تعهد إشراف هدم، عدد 
)3( مطابقة مخطط، ع��دد )72( كتاب 
ل��وزارة األشغال )صرف صحي (، عدد 
)2( حتديد مواقف سيارات، عدد )1( 
ايصال خط هاتف، عدد )4( كتب حتديد 
مساحة، فيما بلغت الرسوم احملصلة 

لإلدارة 6470 د.ك.
ودعت إدارة العالقات العامة أصحاب 
احملالت واملطاعم ومنافذ تداول األغذية 
بضرورة التعاون مع مفتشي البلدية 
خ��الل احلمالت امليدانية التي تنفذها 
األج��ه��زة الرقابية بجميع احملافظات 
وال��ت��ق��ي��د ب��أن��ظ��م��ة وق���وان���ني البلدية 
جتنبا للمساءلة القانونية، مشيرة 
إل��ى أن احل��م��الت التفتيشية امليدانية 
مستمرة ضمن برنامجها الفعال على 
مختلف املنشئات وامل��خ��ازن الغذائية 
وامل��ط��اب��خ امل��رك��زي��ة، الفتة إل��ى أن في 
ح��ال وج��ود أي شكوى تتعلق باملجال 
البلدي بعدم التردد في االتص���ال على 
اخل���ط الساخ���������ن ) 1844448 ( 
أو عبر مواقع التواصل اإلجتماعي @

.KUMKUW

 أعلن رئيس جمعية تراحم لألعمال اخليرية 
واإلنسانية الدكتور حمد الهاجري أن اجلمعية 
أطلقت حملتها اإلغاثية ألهل حلب في داخل سوريا 
وللنازحني السوريني على احل��دود التركية في 
مدينة أورفا وتل أبيض وحران، وقد انطلق فريقان 
تابعان جلمعية تراحم خالل الشهرين املاضيني 
ف��ي رحلتني إغ��اث��ي��ت��ني، وأش��رف��وا على توزيع 

املساعدات واإلغاثات.
 وأكد الهاجري في تصريح صحفي لقد اشتملت 
املساعدات على ما يقارب 4000 سلة غذائية، 
و5000 بطانية، و3000 أسفنجات، و500 مدفأة، 
و1000 جاكيت، و700 بلوزة شتوية،  وأكياس 
فحم وحطب، باإلضافة إل��ى توزيع مساعدات 
نقدية كما مت إقامة حفل ترفيهي لأليتام مت خالله 
توزيع كفاالت إلى 400 يتيم، ومالبس شتوية 

وألعاب لهم لبث الفرحة والسرور عليهم.
وأوض���ح ال��ه��اج��ري أن ه��ذه احلملة ج��اءت 
للتخفيف من معاناة أه��ل حلب الذين عايشوا 
احلصار اخلانق، واإلخ��وة الالجئني املتضررين 
من موجات البرد التي اجتاحت مناطقهم خاصة 
األطفال والنساء واملرضى وكبار السن، والتي 
حتتاج إلى تدخل عاجل مشددا على أن هذه اجلهود 
اإلغاثية تأتي جتسيدا للدور اإلنساني واخليري 
للكويت وشعبها في تخفيف معاناة الالجئني 
ال��س��وري��ني ورس���م البسمة ف��ي وج���وه إخواننا 

املنكوبني.
وف��ي خ��ت��ام تصريحه ت��وج��ه ال��دك��ت��ور حمد 
الهاجري بالشكر والعرفان لصاحب السمو أمير 
البالد قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد وولي 
عهده األم��ني سمو الشيخ ن��واف األح��م��د وسمو 
رئيس مجلس ال����وزراء الشيخ جابر امل��ب��ارك، 
ووزارة اخلارجية، ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، على ما يقومون به من جهود مضنية في 

خدمة وتسهيل العمل اخليري واإلنساني متوجها 
بالشكر للشعب الكويتي ال��ذي ع��رف بأعماله 

اخليرية وسخائه وعطائه ووقفاته مع املنكوبني 
واملعوزين واملضطهدين.
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إتالف 1578 كيلو غراما من املواد الغذائية الفاسدة

3831 دربا من النفايات رفعت 

2191 إعالنا في يناير املاضي العنزي: بلدية »مبارك الكبير« أزالت 
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داوود العسعوسي

رفع األنقاضرفع سيارة مهملةم. سامية العنزي

العسعوسي: ملتقى الشعوب الدولي الرابع 
ينطلق في اخلامس من مارس املقبل

توزيع املساعدات

الهاجري: »تراحم« اخليرية أطلقت رحالتها 
اإلغاثية ألهل حلب والنازحني في تركيا

شاركت جمعية املهندسني الكويتية في 
أعمال الدورة العادية ال� 73 للمجلس األعلى 
الحتاد املهندسني العرب التي انعقدت برعاية 
الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة في 
العاصمة اجلزائر واختتمت أعمالها أمس ) 
االثنني ( مبشاركة نحو 14 بلد عربي، وضم 
وفد اجلمعية رئيس اجلمعية املهندس فيصل 

راشد العتل.
وقد رحب رئيس اجلمعية املهندس فيصل 
راشد العتل بالوفود العربية التي ستشارك 
في اجتماعات املكتب التنفيذي لهيئة مكاتب 
ومؤسسات الهنسة العربيى التس ستعقد 
في الكويت اليوم وغدا ) الثالثاء واألربعاء( 
ويرأسها نائب رئيس احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية املهندس مازن 
الصانع، مؤكدا لقد جددنا للمجلس األعلى 
الحت���اد املهندسني ال��ع��رب أن��ن��ا كمهندسني 
كويتيني ل��ن ن��ت��وان ف��ي دع��م العمل العربي 
الهندسي املشترك واالرتقاء بأسس مزاولة 
املهنة الهندسية وتوحيد اطر عملها وتبادل 

اخلبرات بني املهندسني العرب. 
وأضاف العتل: أنه وبعد أن اطلعنا والوفد 
املشاركة الى أنشطة املكتبني التنفيذي والدائم 
لالحتاد وجددنا للزمالء العرب دعمنا لهم 

وترحيب الكويت بأية أنشطة ميكننا أن نقوم 
بتنظيمها واملشاركة فيها، الفتا الى أنه قد مت 
االطالع أيضا على أعمال الهيئات العاملة حتت 
مظلة االحتاد وهي: املعماريني العرب، التحكيم 
الهندسي العربي، التصنيف واالعتماد، املوارد 
املائية، تقنية املعلومات واالتصاالت، الطاقة، 
اإلنشاء والتشييد، املهندسات العربيات، النقل 

واملواصالت. 

وأك��د العتل أننا سنشارك في 6 مشاريع 
مستقبلية الحت���اد املهندسني ال��ع��رب هي: 
دليل الشركات الهندسية العربية، وإع��داد 
عقد املقاولة العربي املوحد، تطوير الكوادر 
الهندسية العربية، مضيفا أن��ن��ا سنبحث 
امكانية املشاركة في إنشاء جامعات للدراسات 
الهندسية العليا ومراكز تدريب للمهندسني 

العرب. 

 دعا رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر 
نشمي العنزي أمس الى مواكبة افضل التطورات 
في مجال تكنولوجيا التمريض باملرافق الصحية 
ب���دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي مب��ا يساهم 
في رف��ع اخلدمة التمريضية. واك��د العنزي في 
تصريح ل )ك��ون��ا( على ه��ام��ش مشاركته في 
اعمال املؤمتر الثاني للتمريض اخلليجي 2017 
والندوة ال12 للجنة الفنية اخلليجية للتمريض 
ان اجلمعية قدمت توصيات من شأنها مواكبة 
افضل التطورات في هذا اجلانب. وقال ان املؤمتر 
املقام حتت عنوان )التمريض بني التقدم التقني 
والبعد االنساني( رك��ز على املوضوعات التي 
تناقش عملية تكنولوجيا التمريض واالبتكار 

فيها والتعرف على اجلانب االنساني في الرعاية 
التمريضية. واض���اف ان امل��ؤمت��ر ناقش ايضا 
ال��ت��ط��ورات التي مت اج��راؤه��ا على صعيد دمج 
التكنولوجيا في خدمات الرعاية الصحية ملساعدة 

كوادر التمريض العاملني في دول اخلليج.
واشار الى ان اجلمعية تعمل مع املشاركني في 
املؤمتر على صياغة ورف��ع توصيات من شأنها 
مواكبة افضل التطورات في تكنولوجيا التمريض 

باملرافق الصحية بدول اخلليج.
ويستعرض املؤمتر الذي افتتح امس ويستمر 
يومني آخر التطورات في املمارسات التمريضية 
احلديثة وآليات مواجهة التحديات اليومية التي 
تنتج عن استخدام التقنيات احلديثة في قطاع 

التمريض ال��ى جانب مساعدة املشاركني على 
فهم دور التكنولوجيا في تغيير مفاهيم الرعاية 

التمريضية وطرق تقدميها.
وي��غ��ط��ي امل���ؤمت���ر م��ج��م��وع��ة واس���ع���ة من 
املوضوعات مبا فيها االبتكارات التكنولوجية 
في مجال التمريض وآثار تطبيقاتها على الرعاية 
التمريضية واجلانب االنساني الذي تنطوي عليه.

وي���وف���ر امل���ؤمت���ر ف��رص��ة جل��م��ي��ع ال���ك���وادر 
التمريضية على اخ��ت��الف مستوياتها املهنية 
والتعليمية لبناء ع��الق��ات مهنية وتشجيع 
الشراكات العلمية وكذلك املشاركة في جلسات 
وورش عمل ملناقشة احدث التقنيات واالكتشافات 

في مجال تكنولوجيا التمريض.

جمعية التمريض تدعو ملواكبة التكنولوجيا في مجال التمريض خليجيًا 

في ختام أعمال املجلس األعلى الحتاد املهندسني العرب باجلزائر 

6 مشاريع  العتل: دعم كويتي لـ 
هندسية -عربية تعزز دورهم املجتمعي 

العتل مع الوفود املشاركة 
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قافلة جمعية تراحم


