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ثّمن اهتمام سموه بإجناز سوق وبيوت مدينة األحمدي القدمية

اخلالد: توجيهات أمير البالد ُتلقي مسؤولية كبيرة 
على احملافظة واجلهات املعنية باإلرث احلضاري

 أعرب محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد عن تقديره وامتنانه 
إلهتمام حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بشؤون محافظة االحمدي إجماالً 
وباملشاريع اجلديدة واملبادرات 
التي تهدف الى تطوير احملافظة 
على نحو خاص، والتي يأتي في 
مقدمتها مشروع تطوير سوق 
االحمدي وبيوتها القدمية بهدف 
العودة باملدينة الى سابق عهدها 
مبا حتتضنه من مقومات ومعالم 
تاريخية وتراثية وحضارية ، 
مؤكدا أن هــذا االهتمام من لدن 
حضرة صاحب السمو األمير 
وتــوجــيــهــات ســمــوه شخصياً 
في هذا الشأن ُيلقي مبسؤولية 
كبيرة على محافظة االحمدي 
واجلهات ذات الصلة مبشروع 
احلــفــاظ على الهوية التراثية 
ــدي ، معربا عن  ــم ملدينة األح
تطلعه الــى ان تترجم اجلهات 

املعنية هــذه التوجيهات على 
أرض الواقع في أقرب وقت.

ـــالل اجــتــمــاعــه واألمـــن   وخ
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب املهندس علي 
اليوحة ، ونــائــب رئيس جلنة 
احملافظة على الهوية التراثية 
ملدينة األحمدي اللواء متقاعد 
ــوري، ورئــيــس  ــص ــن ــم امل ــاس ج
فــريــق عمل الــعــالقــات احمللية 
بــشــركــة نــفــط الــكــويــت حسن 
الــعــامــري، واملــهــنــدس عبدالله 
البيشي مراقب املباني التاريخية 
واملــهــنــدســة بــتــول عــاشــور من 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، أشــار اخلــالــد إلــي ان 
أحد مؤشرات اإلهتمام باإلرث 
احلضاري والتاريخي لالحمدي 
هــو وجـــود جلنة دائــمــة تعني 
باحلفاظ علي الهوية التراثية 
ـــدي بــرئــاســتــه  ـــم ــة األح ــن ــدي مل
شخصيا ، مشيراً الى انها تبذل 

جــهــوداً حثيثة في هــذا اجلانب 
احليوي والهام .

وخالل اللقاء أجرى احملافظ 
اخلــالــد مراجعة ملــهــام اللجنة 
خـــالل الــفــتــرة الــقــادمــة ، وفــي 
مقدمتها احلــفــاظ على تاريخ 
مــديــنــة االحـــمـــدي بــشــوارعــهــا 
ومبانيها ومقتنياتها التاريخية 
خاصة ســوق االحــمــدي القدمي 
الــذي سيتم حتويله الــى مركز 
ــم املغفور له  ثقافي يحمل اس
الشيخ احمد اجلابر الذي حملت 
املدينة اسمه منذ انشائها ، حيث 
ــد ان االحــمــدي متثل شاهدا  أك
ــة انــطــالق  ــداي رئــيــســيــا عــلــى ب
مسيرة التنمية احلديثة في دولة 
الكويت متطلعا الــى ان تسهم 
كــل هــذه اجلــهــود املــبــذولــة في 
حتقيق الهدف الذي تسعى اليه 
اللجنة وهــو تسجيل األحمدي 
كمدينة تراثية ضمن منظومة 

جانب من لقاء احملافظ اخلالد وأعضاء جلنة هوية األحمدياليونسكو.

أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
الكويتية أمــس الثالثاء افتتاح أول مركز 
استماع للنساء املعنفات االسبوع املقبل في 
منطقة شرق األحمدي إلى جانب افتتاح أول 
مركز ايواء لهذه احلاالت ديسمبر املقبل في 

املنطقة ذاتها.
وقـــال الوكيل املساعد لقطاع التنمية 
ـــوزارة حسن كاظم في  االجتماعية فــي ال
تصريح للصحفين عقب نـــدوة عقدتها 
اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية 
لإلعالن عن مشروع )انــشــاء مراكز إيــواء 
للنساء املعنفات فــي الــكــويــت( ان مركز 
االستماع سيكون جاهزا الستقبال احلاالت 

املعنفة بعد افتتاحه االسبوع املقبل.
وأضاف كاظم الذي يشغل أيضا منصب 
األمن العام لشؤون املجلس األعلى لألسرة 
ان العمل يجري حاليا على جتهيز مركز 
االيواء مبواصفات خاصة تناسب الظروف 

االجتماعية في البالد.
وأوضـــح انــه مت جتهيز بــدالــة خاصة 
مبركزي االستماع وااليــواء تعمل على مدار 

24 ساعة مشيرا إلــى ان طاقم املركزين 
نسائي متخصص وعلى مستوى عــال من 
املهارة للتعامل مع هذه احلــاالت وبسرية 

تامة.
من جانبه قال رئيس جلنة األسرة واملرأة 
في مجلس األمــة النائب صالح عاشور في 
تصريح مماثل ان هناك جهودا حثيثة من 
احلكومة لنبذ العنف على رأسها إصــدار 
قانون الطفل عن مجلس األمــة عــام 2015 

حلماية األطفال املعنفن.
ــد عــاشــور أهمية إعـــداد احصائيات  واك
ــرورة إنشاء  خاصة باحلاالت املعنفة وض
هذه املراكز الحتوائها بهدف القضاء على هذه 
املشكلة التي أصبحت جزء من قضايا احملاكم 

في البالد.
من جهتها قالت رئيسة اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية لولوة املال في كلمة 
ــواء خاص  خــالل الندوة ان انشاء مركز اي
بفريق الباحثات القانونيات في اجلمعية 
يأتي مكمال جلهود اجلمعية في دعم حقوق 
املــرأة في الكويت وحمايتها من كل أشكال 

التمييز والعنف وانصافها.
وأضــافــت املــال ان اجلمعية عقدت هذه 
الندوة لالعالن عن اجناز هذا املشروع سعيا 
إلنشاء مراكز أمان لاليواء للنساء ضحايا 
العنف وإمكانية تطبيقها في الكويت مثل 
نظيراتها في دول املنطقة مبا يراعي طبيعتها 

وخصوصيتها الثقافية.
ــت ان مــشــروع مــركــز استماع  ــح وأوض
النساء املعنفات يتبنى قضية حساسة 
تتعلق بالعادات والتقاليد وحــاالت التكتم 
الواسع مبينة أن املشروع واجــه حتديات 
عدة في ظل عدم وجود تشريعات ملواجهة 

قضية العنف ضد املرأة.
ولفتت إلــى تبني اجلمعية للعديد من 
ــذا اإلطـــار مثل  املــشــاريــع واألنــشــطــة فــي ه
حملة انــصــاف أســـرة املــواطــنــة الكويتية 
ومــشــروع ورقــتــي التمكن القانوني عام 
2012 بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
اإلمنائي واألمانة العامة للتخطيط والتنمية 

وغيرها.
مــن جهتها قالت مــديــرة مــشــروع مركز 

االستماع غــادة الغامن في كلمة مماثلة ان 
املشروع يعد آلية فاعلة حلماية النساء ودعم 
استقالليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية إلعادة 
دمجهن في املجتمع مع اعداد مسودة قانون 

خاصة بشأن آلية استقبال املراكز للنساء.
واضافت الغامن ان فريق عمل املشروع 
اعتمد منهجية حتليل إشكالية العنف 
االجتماعي في الكويت عبر جتميع التقارير 
والبحوث احمللية وحتليلها وزيارات ميدانية 
لدول عدة لالستفادة من جتاربها في إعداد 

هذا املشروع بشكل متكامل.
وأشارت الى ان املشروع يقدم مقترحات 
ــات تتعلق بــاجلــانــب الــوقــائــي  ــي ــوص وت
ــي اخلــــاص بــإشــكــالــيــة العنف  ــائ ــم واحل

االجتماعي ضد نساء وفتيات الكويت.
وأفــادت ان الكويت صادقت على اتفاقية 
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة 
علم 1994 إذ اوصــت اللجنة املنبثقة عنها 
األخذ بآلية دور اإليواء ومت تفعيلها بعدد من 
الــدول العربية واخلليجية مثل السعودية 

والبحرين واإلمارات. 

اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية نظمت ندوة لإلعالن عن املشروع 

»الشؤون« تفتتح األسبوع املقبل أول مركز استماع للنساء املعنفات 

جانب من احلضور

نفذتها مراقبة األغذية و األسواق 

الكندري: بلدية »العاصمة« 
35 مخالفة  حترر 

أعلنت إدارة العالقات العامة بلديه 
الكويت عن استمرار حملتها “صحتك_
أمان”ة و التي حتث اجلمهور على 
توصيل شكاويكم و اقتراحاتهم إلى 
حسابات البلدية  مبواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي kuwmun@ و ذلك 
لتكثيف الــدور الرقابي االرتقاء في 
تطبيق قانون البلدي اجتاه املخالفن 

.
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة 
التدقيق و متابعه خدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة العاصمة إميان 
ــة و  ــذي الــكــنــدري  بـــأن  مــراقــبــة األغ
األســــواق بــعــده حــمــالت استهدفت 
اجلمعيات التعاونية و احملــالت و 
املخازن التي تتداول املواد الغذائية  
بهدف التأكد تطبيق االشتراطات 
الصحية و الئحة اإلعالنات و احملالت 
إلى جانب التأكد من صالحية املادة 

الغذائية املقدمة للجمهور.
و أشارت الكندري بأن احلملة قد 
أسفرت عن توجيه تعهدين   لاللتزام 
باالشتراطات الصحية و   حترير 35 
مخالفة تنوعت ما بن تشغيل عامل 
قبل احلصول علي شهادة صحية و 
تداول مواد غذائية قبل احلصول على 
شهادة صحية و عدم االلتزام بقواعد 
ــداول  النظافة العامة فــي أمــاكــن ت
األغــذيــة و العمل بشهادة صحية 
منتهية و تشغيل عــامــل بشهادة 
صحية منتهية و مزاولة نشاط بغير 
املرخص له و عــدم االلــتــزام بقواعد 
ــداول  النظافة العامة فــي أمــاكــن ت
األغذية و استغالل الساحة املقابلة 
ــدون ترخيص  إلــى جانب   للمحل ب
تنفيذ أمر غلق صــادر ألحد احملالت 

املخالفة .
و أضافت الكندري بأن احلمالت 
ـــالت و  ــاب احمل ــح مستمرة إلـــي أص
العاملن فيها بااللتزام باالشتراطات 
الصحية حيث إن البلدية لن تتهاون 

في تطبيق القانون اجتاه املخالفن .

جانب من احلملة

جانب من ندوة اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

حترير مخالفة

األمانة العامة لألوقاف تنظم  ندوة 
عن دور الوقف اإلسالمي في التنمية 

املستدامة باملجتمعات اإلسكندنافية
ــة  ــام ــع ــــة ال ــــان ــم األم ــظ ــن ت
لألوقاف بالتعاون مع شريكها 
االستراتيجي البنك اإلسالمي 
للتنمية بجدة ووقف الرسالة 
االسكندنافي في مدينة أوربرو 
مبملكة السويد نــدوة بعنوان 
ــف االســالمــي في  ــوق “دور ال
التنمية املستدامة باملجتمعات 
االسكندنافية” خالل الفترة من 

3 إلى 5 نوفمبر 2017م.
وأكــد األمــن الــعــام لألمانة 
العامة لألوقاف محمد اجلالهمة 
انعقاد الندوة “35” من مشروع 
قطاف لنقل وتبادل جتارب في 

مجال الوقف.
وذلــك مبوجب قــرار اجتماع 
لوزراء أوقاف الدول اإلسالمية 
الــــــذي انـــعـــقـــد بــالــعــاصــمــة 
اإلندونيسية جاكرتا في جمادي 
األولى 1417هـ أكتوبر 1997م 
، وبناًء عليه مت اختيار دولة 
الكويت ممثلة باألمانة العامة 
لألوقاف بشكل رسمي ألداء دور 

الــدولــة املنسقة جلهود الــدول 
االسالمية في مجال الوقف.

كما تهدف الــنــدوة لتحقيق 
التنمية املستدامة للمجتمعات 
ـــة األقـــلـــيـــات  ـــوي ـــظ ه ـــف وحت
اإلسالمية  في بالد املهجر وذلك 
من خــالل الوقف والتنمية في 
البالد اإلسالمية وغير إسالمية.

ــب األمــــن الــعــام  ــائ وقــــال ن

ــات املساندة  ــدم لـــإلدارة واخل
صقر عبداحملسن السجاري بأن 
تعد هــذه الندوة ضمن اخلطة 
املشتركة لعام 2017م املعتمدة 
من قبل األمانة العامة لألوقاف 
والــبــنــك االســـالمـــي للتنمية 
ملشاريع الــدولــة املنسقة مللف 

األوقاف.
وتــســعــى األمـــانـــة الــعــامــة 
ــدوة  ــن ـــالل ال لـــألوقـــاف مــن خ
ــد جــســور الــتــعــاون مع  إلـــى م
ــات املــجــتــمــع املــدنــي  ــس ــؤس م
واجلهات األكادميية املعتمدة 
دولياً والتي لها دور بــارز في 
مــجــال الــوقــف وذلـــك إلحــداث 
التنمية املستدامة ، والتقدم 
واالستقرار للمسلمن في سائر 
الـــدول، وتسليط الضوء على 
جتارب األداء الرائدة والناجحة 
ــادة منها في  ــف ــت بــغــرض االس
تنمية العمل الوقفي وتعميم 
مــا حققته مــن جنــاحــات على 

املستوى الدولي.

محمد اجلالهمة

ـــح مــديــر إدارة النظافة  أوض
ــاالت الــطــرق بفرع  ــغ العامة وإش
بلدية محافظة  الفروانية سعد 
اخلرينج بأن جميع املراكز التابعة 
للمحافظة تواصل تكثيف حمالتها 
امليدانية إلزالة كل ما يشوه املنظر 
ــام ورفـــع مــســتــوى النظافة  ــع ال
ــع احلــمــلــة التي  وذلـــك تــزامــنــا م
أطلقتها إدارة الــعــالقــات العامة 
“بتعاونكم_جنملها” بالتعاون مع 
إدارات النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق ، إدارات التدقيق ومتابعة 
خدمات ألبلدية ، فــرق الــطــوارئ ، 
أقسام اإلزالة بجميع أفرع البلدية 
بــاحملــافــظــات لــالرتــقــاء مبستوى 
النظافة  بكافة احملافظات وذلك 
مــن خــالل رفــع الــســيــارات املهملة 
واملعروضة للبيع وغسيل وتبديل 
ـــوارع  ـــش ــــات وكـــنـــس ال احلــــاوي
الرئيسية والفرعية وكنسها يدويا 

وآليا .
وأشار اخلرينج إلى أن احلمالت 
امليدانية التي شنتها املراكز التابعة 
لإلدارة أسفرت عن رفع 17  سيارة 
مهملة مبناطق )خيطان ، الفروانية 
( مشيرا إلــى أنــه قــد مت رفـــع   8 
سيارات من منطقة خيطان، رفع 9 

سيارات من منطقة الفروانية .
وأوضــــــــح اخلــــريــــنــــج  بـــأن 
حمالت رفع السيارات قد سبقتها 
ــذار  عمليات وضــع إشــعــارات اإلن

على املركبات املهملة لرفعها من 
قبل أصحابها ، الفتاً إلــى أن تلك 
اإلشعارات ونقل املركبات املهملة 
موثقة لدى سجالت ادارة النظافة 
بــفــرع بــلــديــة احملــافــظــة ، إذ يتم 
االحتفاظ بجزء من إشعار اإلنذار 
يتضمن املعلومات نفسها املدونة 
في اإلشعار امللصق على السيارة 
املهملة ، مؤكدا في هذا اخلصوص 

على أن املـــدة املمنوحة لصاحب 
املركبة املهملة تعتبر  مهلة أخيرة 
من أجل رفعها ، كما ميثل االشعار 
تنبيها وحتـــذيـــرا لنقل املركبة 
وحجزها ولم يتم اإلفــراج عنها إال 

بعد دفع الرسوم املقررة .
وأشــار اخلرينج إلى أن احلملة 
شملت غسيل احلــاويــات  بجميع 
املناطق التابعة للمحافظة  ، رفع  

1824 م3  من األنقاض واملخلفات 
ــس ورش وغــســيــل  ــن وقــــد مت ك
الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة وتنظيف 

الشوارع الفرعية باحملافظة .
ــد اخلرينج على أن الهدف  وأك
من احلملة تطهير مختلف املناطق 
من تلك املظاهر السلبية التي تشكل 
تعدياً صريحاً على املمتلكات العامة 
للدولة أو املتمثلة مبخالفات قانون 

النظافة العامة وإشغاالت الطرق.
ودعــت إدارة العالقات العامة 
اجلــمــهــور الــتــعــاون مــع األجــهــزة 
الرقابية من خالل تصوير السلبيات 
املتعلقة بالبلدية  وإرسالها عبر 
حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي @kuwmun وسيتم 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية حياله 

على الفور.

من جميع مناطق احملافظة

17 سيارة مهملة  »بلدية الفروانية« ترفع  
1824 م3 من املخلفات واألنقاض  و 

رفع األنقاض رفع سيارة مهملة


