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ريا�ض عواد 

هنأ وزير األشغال العامة وزير 
ال��دول��ة لشئون البلدية م.حسام 
ال��روم��ي سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وول��ي عهده األمني 
ال��ش��ي��خ ن����واف األح���م���د، وس��م��و 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء الشيخ 
جابر املبارك، واحلكومة الرشيدة 
ورئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م���رزوق 
ال��غ��امن وأع��ض��اء مجلس األم���ة، 
ورئيس وأعضاء املجلس البلدي 
واجل��ه��از التنفيذي ف��ي ال��دول��ة 
والشعب الكويتي مبناسبة عيد 
الفطر السعيد وجميع وزارات 

الدولة . 
وأكد الرومي خالل زيارة تفقدية 
للمجلس البلدي يرافقه مدير عام 
البلدية املهندس أحمد املنفوحي 
وع��دد م��ن امل���دراء ف��ي البلدية، أن 

ه��ن��اك ت��ع��اون مثمر ب��ني البلدية 
واملجلس البلدي وذل��ك م��ن أجل  
حتقيق املصلحة العامة، الفتا إلى  
أنه وجد احلماس والتفاعل من قبل 
رئيس املجلس البلدي واألعضاء 
وح��رص��ه��م ف��ي إجن���از املعامالت 
وال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا وااله���ت���م���ام بكل 
مايتعلق من أعمال املجلس البلدي  .
وأش���ار إل��ى أن ق��ان��ون البلدية 
٢٠١٦/٣٣ ي��وج��د ف��ي��ه بعض 
امل���الح���ظ���ات، ح��ي��ث  ال��ب��ل��دي��ة و 
أع���ض���اء م��ج��ل��س األم�����ة ل��دي��ه��م 
ب��ع��ض امل��الح��ظ��ات أض���ا، م��ؤك��دا 
أن التعديالت املقترحة مازالت 
في عهدة جلنة املرافق العامة في 
مجلس األمة من أجل تالفي بعض 
السلبيات وإخراجه بشكل متكامل 

لتلبية جميع الطلبات. 
ب�����دوره ق���ال رئ��ي��س املجلس 

البلدي أس��ام��ة العتيبي تشرفنا 
بزيارة وزير األشغال العامة وزير 
الدولة لشئون البلدية ، وهذه بادرة 
طيبه م��ن قبل ال��وزي��ر للتواصل 
ومتابعة اعمال املجلس البلدي ، 
الفتا انها تدل على مد يد التعاون 
مابني اجلهاز التنفيذي في البلدية 

واملجلس البلدي ..
وأوض��ح العتيبي بأنه متفائل 
بالعالقات االخ��وي��ة ب��ني البلدية 
واملجلس البلدي حيث انها تسبق 
ال��ع��الق��ات امل��ه��ن��ي��ة ، م���ؤك���دا ان 
العالقات البينية بني مؤسسات 
ال��دول��ة ه��ي ال��ب��ذرة ال��ت��ي جنني 

ثمارها في املستقبل .
وأش���اد ب���دور اع��ض��اء املجلس 
البلدي ومايحملونه من تطلعات    
ورؤى جديدة ستعم بالفائدة على 
الدولة يقابلها دور وزي��ر البلدية 

امل��ش��رف ع��ل��ى ج��ن��اح��ني املجلس 
وال��ب��ل��دي��ة  الس��ي��م��ا أن اجل��ه��از 
التنفيذي على رأس��ه��م مدير عام 
البلدية املهندس احمد املنفوحي 
وح��رص��ه ف��ي ف��ي ال��ت��واف��ق مابني 

الطرفني من أجل املصلحة العامة ..
ولفت العتيبي إلى أننا في بداية 
االن��ع��ق��اد ، واالن��ط��الق��ة الفعلية 
للمجلس ستكون في سبتمبر القادم 
،السيما أن إج��ازة املجلس البلدي 
سيتم حتديدها في اجللسة القادمة 

 ،
وأك����د ب��أن��ه س��ي��ت��م اس���ت���دراك 
جميع األخ��ط��اء ال��ت��ي ك��ان��ت في 
املاضي وسنحاول أن نستلهم كل 
االي��ج��اب��ي��ات، مطالبا بالتعاون 
امل���ش���ت���رك ب���ني ك���اف���ة اجل��ه��ات 
احلكومية من أجل حتقيق املصلحة 

العامة خلدمة الدولة .

خالل زيارة تفقدية للمجلس البلدي 

الرومي: هناك تعديالت مقترحة على قانون البلدية لتالفي بعض السلبيات
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م. حسام الرومي خالل زيارته إلى املجلس البلدي 

أكدت وجود تنسيق مع جميع اجلهات احلكومية 

العقاب: »حماية البيئة« تسعى لنشر
الوعي البيئي بني أفراد املجتمع 

ريا�ض عواد 

أكدت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
أهمية مبادراتها بالدخول ف��ي “شراكة 
بيئية” مع اجلهات احلكومية ومنظمات 
املجتمع املدني املعنية واملشمولة بالبيئة 
سعيا لتنمية وت��ن��وع ال��ق��درات وتطوير 
وتعزيز مهارات العمل التطوعي البيئي 
وغرس مفاهيم املواطنة البيئية فضال عن 
نقل اخلبرات الفنية التخصصية باجلمعية 

الى كافة القطاعات املجتمعية.
وذك��رت وج��دان العقاب رئيس جمعية 
البيئة أن اجلمعية تقدمت مبقترح ومبادرة 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني اجل��م��ع��ي��ة ووزارة 
الداخلية، مشيدة بسرعة استجابة الفريق 
اول محمود الدوسري بتشكيل جلنة خاصة 
لدراستها ومراجعتها م��ن قبل قطاعات 
شرطة البيئة واملالية والقانونية بالوزارة 
وممثل ع��ن اجلمعية، مضيفة: “متخض 
عن اجتماعات عديدة للجنة االنتهاء من كل 
املراجعات والتعديالت التي انبثق عنها 
م��ذك��رة تفاهم ه��ي االول���ى م��ن نوعها بني 

وزارة سيادية وجمعية نفع عام”.
وأش���ارت إل��ى أن الفريق أول محمود 
ال��دوس��ري امل��وق��ع على ال��ب��روت��وك��ول مع 
اجلمعية أعرب عن سعادته بتعاون وزارة 
الداخلية مع اجلمعية في نشاط حماية 
البيئة ومكافحة التلوث في جميع املجاالت 
واحملافظة على امل��وارد الطبيعية واحلياة 
الفطرية ف��ي ال��دول��ة، مشيدة باملساهمة 
الفعالة ل���وزارة الداخلية خاصة قطاع 
شرطة البيئة في توعية املواطنني ورفع 
ثقافتهم ال��ب��ي��ئ��ي��ة، م��ؤك��دة ع��ل��ى اهمية 
وض���رورة العمل سويا في مجال حماية 
البيئة وتنظيم أوجه التعاون في هذا املجال 

علميا وعمليا.
وقالت تعليقا على توقيع بروتوكول 
تعاون فيما بني “حماية البيئة” ووزارة 
الداخلية ان��ه “في اط��ار تبادل اخل�برات 
بني اجلمعية وبني قطاع األم��ن في وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، وم���ن منطلق دع���م اجلمعية 
للمسئولية املجتمعية وتعزيز املشاركة 
في فعاليات اجلهتني بالتبادل فيما بينهما، 
وتعزيزها ل��دور منظمات املجتمع املدني 

في دولة الكويت، خاصة بعد صدور قانون 
حماية البيئة رق��م )42( لسنة 2014، 
وال��ذي تضمن انشاء وحدة شرطة البيئة 
التي تعمل بشكل مباشر في خدمة البيئة، 
ارت��أت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
امل��ب��ادرة بضرورة تأسيس شراكة بيئية 
متبادلة فيما بينها وب��ني قطاع األم��ن في 

وزارة الداخلية”.
وأوض��ح��ت أن جمعية حماية البيئة 
تسعى لنشر ال��وع��ي البيئي ب��ني أف��راد 
املجتمع واحملافظة على مختلف أن��واع 
املوائل الطبيعية واحلياة الفطرية في دولة 
الكويت، كما ان وزارة الداخلية تدرك أهمية 
هذا الهدف وترغب في املشاركة في حتقيقه 
من خالل تعزيز املشاركة في دعم أهداف 
وتعزيز دور اجلمعية كواحدة من املنظمات 

املدنية الفاعلة في خدمة الكويت.
وأف����ادت رئ��ي��س “حماية البيئة” ان 
“اجلمعية ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة ووف��ق��ا 

ل��ل��ب��روت��وك��ول ت��ع��م��الن م��ع��ا ع��ل��ى دع��م 
وتشجيع وتوطيد سبل ال��ت��ع��اون فيما 
بينهما مب��ا يعود بالنفع وال��ف��ائ��دة على 
دولة الكويت، ويكون التعاون فيما بينهما 
علمياً وفنياً وتوعوياً في املجاالت البيئية 
املختلفة، من خالل التشارك في املشاريع 
ذات العالقة البيئية التوعوية، وذل��ك 
بغرض توفير إط��ار عمل لتبادل املعرفة 
وتعزيز القدرات العلمية والعملية والفنية 
لدى الطرفني في مجاالت التعاون املشمولة 
بهذا البروتوكول ووفقا لألنظمة وقوانني 

العمل املتبعة لدى الوزارة”. 
الفتة ال��ى ان��ه ومبوجب البروتوكول 
ايضا يتم متكني أعضاء الفرق واللجان 
باجلمعية من أداء عملهم في رصد احلياة 
الفطرية وحالة البيئة في املناطق املشمولة 
بتبعية وزارة الداخلية بالتنسيق مع 
القطاعات املعنية فيها، واعتماد تنظيم 
دورات تدريبية وورش عمل ون���دوات 

تخصصية ينظمها أي من الطرفني ألعضاء 
الطرف اآلخر، فضال عن املشاركة في برامج 
توعوية )م��ق��روءة ومسموعة ومرئية( 
يتم عرضها على املجتمع من خالل وسائل 
اإلعالم احمللية املختلفة وبرامج التواصل 

االجتماعي.
وذكرت وجدان العقاب ان البروتوكول 
نص على ان التعاون بني الطرفني يتضمن 
رص��د االنتهاكات الناجتة م��ن العوامل 
البشرية بالبيئة واحلد منها ووضع حلول 
لها، والتعاون في حاالت جنوح أو نفوق 
الكائنات البحرية ) احليتان، الدالفني 
والسالحف وغيرها( عن طريق تطبيق 
ووض���ع اخل��ط��ط اللوجستية املعتمدة 
م��ن قبل اجل��ه��ات املعنية، باإلضافة إلى 
التعاون في حال وقوع حوادث طارئة مثل 
انسكاب الزيوت وغيرها ورصد تأثيراتها 
املواقع البيئية واملوائل الطبيعية في دولة 

الكويت.

توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية

الظفيري: منابر النور حلفظ القرآن 
الكرمي تسعى لبناء جيل فاعل

أك��د د.عيسى الظفيري رئيس 
مجلس إدارة وقفية منابر النور 
حل��ف��ظ ال���ق���رآن ال���ك���رمي وفهمه 
أن ب��ن��اء جيل واع وف��اع��ل رؤي��ة 
اتخذتها الوقفية التابعة جلمعية 
اإلصالح االجتماعي تلك املؤسسة 
الدعوية التربوية التي تهتم بالفرد 
واملجتمع وال��ت��ي وضعت نصب 

أعينها أهداًفا تريد حتقيقها وهي:
ت��خ��ري��ج ج��ي��ل ح��اف��ظ للقرآن 
الكرمي، ونشر الثقافة الشرعية، 

وتفعيل التواصل االجتماعي.
واستقت قيمها من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وكان من ضمن القيم 
التي حرصت على ترسيخها في 

املجتمع:
اإلخ���الص - اجل��دي��ة - التميز 

- العمل اجلماعي - التوازن.
وت��ق��وم الوقفية بعدة أنشطة 
ك��وس��ائ��ل لتحقيق ه���ذه القيم 
واألهداف والرؤية والرسالة التي 
تتبناها ومن هذه األنشطة ماقامت 
به في شهر رمضان لهذا العام وهو 
ملتقى #القرآن_منهج_حياة والذي 
احتوى على الكثير من الفعاليات 

ك��ط��رح ع���دد 9٠ م��ح��اض��رة في 
ست مساجد من مساجد محافظة 
الفروانية وبالتعاون مع إدارة 

مساجد محافظة الفروانية.
وت��ض��م��ن��ت احمل���اض���رات على 
مفاهيم كثيرة متعلقة بكتاب الله 
تعالى كالقرآن واإلعجاز وامل��رأة 
ف��ي ال��ق��رآن وال��ب��ي��ت ف��ي ال��ق��رآن 

والقرآن واألخالق وغيرها مما كان 
له دور في ربط املسلم واملسلمة 
ب��ك��ت��اب ال��ل��ه ت��ع��ال��ى م���ن خ��الل 
ب��ي��ان م��اف��ي ال��ق��رآن م��ن عالجات 
ووسائل في حل املشاكل أو تنمية 
ال��ذات اإلنسانية ومن الفعاليات 
املصاحبة لهذا امللتقى نشر مقاطع 
مدتها دقيقة واحدة للعالمة محمد 
الشريف السحابي ولغيره من 
املشايخ ولبعض حفظة كتاب الله 
تعالى وكلها حتث على تعلم القرآن 
وتعليمه والعمل به وحفظه وفهمه 
وتدبره كذلك اشتملت الفعاليات 
على بعض الرسائل املوجهة وقد 
مت اختيارها بعناية من أحاديث 

املصطفى صلى الله عليه وسلم.
فيما ذك��ر د.عيسى الظفيري 
بأن الوقفية قامت بشكر جميع من 
ساهم معها من املشايخ الكرام في 
إجناح هذا امللتقى وذلك بالتواصل 
معهم مباشرة ومن خالل حسابات 
الوقفية في التويتر واالنستغرام 
ش��اك��را اجل��م��ه��ور ال��ك��رمي على 
التفاعل الطيب داعيا الله تعالى 
أن يتقبل من اجلميع القول والعمل 

وأن يثقل بهذا العمل املوازين.

د.عيسى الظفيري

4 ماليني  »الرحمة العاملية«:  أكثر من 
إنسان استفاد من مشروع إفطار الصائم

أعلنت الرحمة العاملية بجمعية 
االص����الح االج��ت��م��اع��ي، أن ع��دد 
املستفيدين م��ن م��ش��روع افطار 
الصائم هذا العام جتاوز األربعة 
م��ل��ي��ون وس��ب��ع��م��ائ��ة وخمسون 
م��س��ت��ف��ي��د، وذل����ك ع��ل��ى مستوى 
مناطق عملها بقطاعاتها في 44 
دولة في آسيا وافريقيا والقطاعني 

العربي واالوروبي.
وق��ال األم��ني املساعد لشؤون 
القطاعات ف��ي الرحمة العاملية 
فهد الشامري شهر رمضان جاء 
ه���ذا ال��ع��ام ف��ي ظ��ل واق���ع م��ؤل��م، 
فالكثير من الدول تتعرض لكوارث 
متنوعة بني سورية وغزة واليمن، 
واجل���وع واجل��ف��اف ف��ي أفريقيا، 
خصوصا ما يتعرض له أهل أرض 
الصومال من سيول كانت سبباً 
في تهجير املئات من بيوتهم حيث 
يعاني 1.25 مليون طفل دون سن 
اخلامسة يعانون من سوء التغذية 
احل��اد، كلها مشاهد مؤملة جعلت 
من رمضان هذا العام ليس موسماً 
للخير فقط، بل موسم تفريج من 

كل كرب بعطاء أهل اخلير.
وأوض��ح الشامري أن الرحمة 
انطلقت ه���ذا ال��ع��ام م��ن فلسفة 
خاصة جعلتها تسعى ألن يكون 
مشروع إفطار الصائم هذا العام 
ميثل باباً للغوث، وإنقاذ حلياة 
الكثيرين ال��ذي��ن تعرضوا لهذه 
احمل��ن في أفريقيا وآسيا وال��دول 
العربية وأوروب��ا، كاشفاً عن قيام 
الرحمة العاملية بتنفيذ املشروع 
في 44دولة واستطاعت الرحمة 
العاملية ال��وص��ول ه��ذا العام إلى 
أم���اك���ن وع�����رة، وذل����ك إلي��ص��ال 
تبرعات احملسنني إلى مستحقيها، 

مؤكدا حرص الرحمة العاملية على 
تلمس األماكن األكثر احتياجاً.

وأض��اف الشامري استطاعت 
الرحمة العاملية أن تصل 16دولة 
في إفريقيا وهى الصومال، تنزانيا، 
السودان، اثيوبيا، غانا، النيجر، 
ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا، ت��ش��اد، بنني، 
بوركينا فاسو، روان���دا، توجو، 
ساحل العاج، زجنبار، السنغال، 
جيبوتي ، ال��الج��ئ��ون اليمنيون 
واألُثيوبيون وفي آسيا استطاعت 
الرحمة العاملية أن تصل مبشروع 
إفطار الصائم إلى 10 دول وهى 
اندونيسيا، بنغالديش، تايالند، 
قرغيزيا، سيريالنكا، كمبوديا، 
الصني، نيبال، الفلبني، الهند وفي 
قطاع أوروب��ا نفذت املشروع في 
5 دول وه��ى البوسنة، ألبانيا، 
مقدونيا، أوكرانيا، اجلبل األسود 
وف��ي القطاع العربي وصلت إلى 
فلسطني، األردن، لبنان، اليمن، 
امل���غ���رب، م��وري��ت��ان��ي��ا، ت��ون��س، 
ال���ع���راق، س���وري���ا، وال��ن��ازح��ني 

السوريني في األردن ولبنان.
وأك����د ال��ش��ام��ري أن ال��رح��م��ة 
العاملية نفذت مشروع كسوة العيد 
لأليتام والفقراء واحملتاجني في 
مناطق عملها، وق��د اس��ت��ف��اد من 
املشروع 982 مستفيد في قطاعاتها 
املختلفة. وتابع الشامري: كان 
لتوزيع العيدية وك��س��وة العيد 
األث��ر الطيب على نفوس األيتام 
وأس���ره���م، وم���ا س��اه��م��ت ب��ه من 
إح��ي��اء روح ال��ت��ع��اون ب��ني أف��راد 
املجتمع اإلسالمي، والتخفيف على 
األيتام في شهر رمضان املبارك، 
وإشعارهم أنهم ليسوا وحدهم 
في هذا املجتمع وأن هنالك أخوة 
لهم يفكرون فيهم ويسعون في 
قضاء حوائجهم. وثمن الشامري 
دور احملسنني واحملسنات الذين 
ساهموا بأموالهم في املشروع، 
وغيره من املشروعات التي تتبناها 
“الرحمة العاملية” الذين لهم الدور 
األكبر في إجناح مساعي “الرحمة 

العاملية” لتحقيق رسالتها.

جتهيز الطرود

على هامش تكرمي متفوقي »مبارك الكبير« 

الكندري: »التربية« خاطبت »اخلدمة املدنية« للسماح 
بالتعاقد اخلارجي من مصر واألردن وفلسطني وتونس 

ريا�ض عواد 

أعلنت وكيلة التعليم العام 
ف���ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة فاطمة 
ال��ك��ن��دري ع��ن مخاطبة دي��وان 
اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول 
على املوافقة ح��ول التعاقدات 
اخل��ارج��ي��ة ف��ي مصر واألردن 
وفلسطني وتونس، على أن تبدأ 
جل��ان التعاقدات عملها نهاية 

الشهر اجلاري. 
وأش�������ارت ال���ك���ن���دري في 
تصريح للصحافيني على هامش 
ت��ك��رمي منطقة م��ب��ارك الكبير 
التعليمية للطلبة الفائقني من 
الثانوية العامة ورؤساء اللجان  
والعاملني بالكنترول إل��ى أن 
اختبارات ال��دور الثاني تسير 
على ما يرام وفق اخلطة املعدة 

سلفا وبنفس آلية الدور األول. 
وأوض��ح��ت أن أع��داد الطلبة 
بالطبع أق��ل كثافة م��ن ال��دور 
األول كما ان اللجان أقل كثافة 
وم��ري��ح��ة وَل���م ي��ك��ن ه��ن��اك أي 

مالحظات او صعوبات تذكر. 
ول��ف��ت��ت ال���ى وج����ود غياب 
ملحوظ ف��ي اخ��ت��ب��ارات ال��دور 
الثاني وجميع احلاالت من طلبة 

املراكز املسائية واملنازل وليس 
التعليم الصباحي، والغائب 
يعتبر راسبا لعدم وج��ود دور 
ثالث او فرصة اخرى لالختيار 
مشيرة الى وجود حاالت حرمان 

للطلبة املضبوطني بأدوات غش 
وال يتم ظلم أحد. 

وحول احلفل قالت الكندري، 
وج��ودي اْل��َي��ْوَم لتكرمي كوكبة 
من العاملني املميزين في منطقة 

م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر التعليمية، 
وكلمات الشكر ال توافيهم حقهم 
للجهود الكبيرة ال��ذي��ن قاموا 
ب��ه��ا ف��ي متابعة س��ي��ر العمل 
اختبارات الصف الثاني عشر 

من خالل تواجدهم وتواصلهم 
املستمر مع ادارة املنطقة وتذليل 
الصعوبات ومعوقات العمل، 

فلهم كل التقدير. 
واضافت “ لوال كل هذا اجلهد 
ال��ذي جرى على ارض الواقع ملا 
جنى قطاع التعليم العام واملنطقة 
التعليمية ثمرة النجاح، مثمنة 
كذلك جهود اإلدارات املدرسية 
وأولياء األمور في متابعة ابنائهم 

الفائقني.
من جانبه ق��ال مدير منطقة 
مبارك الكبير التعليمية منصور 
الديحاني ان ه��ذا احل��ف��ل يعد 
جتسيد لروح التعاون بني كافة 

العاملني في املنطقة.  
وأض����اف  ان م��امل��س��ن��اه من 
دور ك��ب��ي��ر وج��ه��د م��ت��واص��ل 
ب��ذل م��ن  قبل اللجان العاملة  
في ه��ذه املرحلة الناجحة بكل 
املقاييس هو محل فخر واعتزاز 
لذلك وجب علينا ان نوجه لهم 
الشكر والتقدير من خ��الل هذا 
احل��ف��ل، مقدما الشكر لوكيلة 
التعليم العام فاطمة الكندري 
علو رعايتها وحضورها هذا 

االحتفال.

فاطمة الكندري تكرم جالل بهبهاني

توزيع وجبات إفطار على الفقراء في غزة


