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»أمنية« يستعرض جتربته البيئية في األمم املتحدة
يشارك مشروع “أمنية” البيئي في 
منتدى نيويورك للتنمية املستدامة اليوم 
اخلميس، وسط حضور عربي وعاملي، 
حيث سيتم استعراض التقرير الوطني 
الطوعي األول باألمم املتحدة، ومبشاركة 
ع��دد من الفعاليات الكويتية بينهم د. 
خالد مهدي األمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، والصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، د. عبير العمر ممثلة من 

“إيكويت” وآخرون.
وصرحت سناء الغمالس الرئيس 
التنفيذي للمشروع عن اإلعتزاز والفخر 
الختيار “أمنية” من قبل األمانة العامة 
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية 
وال��ص��ن��دوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وذلك 
لتمثيل بلدنا احلبيبة الكويت في منتدى 

نيويورك للتنمية املستدامة.
وذك�����رت ال��غ��م��الس أن امل��ش��ارك��ة 
والتواجد واحلضور وسط العديد من 
الدول العاملية واملؤسسات البيئية محل 
سعادة لنا جميعا، وما يزيدنا بالفخر 
واالعتزاز هو رفع علم الكويت في هذا 

احملفل العاملي.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ع��ب��رت ف���رح شعبان 
الناطق الرسمي للمشروع عن شكرها 
وتقديرها لدور ودعم وجهد األمني العام 
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية 
د. خالد م��ه��دي، وال��ص��ن��دوق الوطني 

لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في هذه املشاركة العاملية 
بالنسبة لدولتنا الكويت، ولنا كمشروع 

بيئي وطني.
وأش����ارت ش��ع��ب��ان إل���ى أن اختيار 

مشروع “أمنية” جاء بناء على أنه أحد 
املشاريع املتميزة للصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، الذي أنطبقت عليه شروط 
االختيار كمثال رائ��ع ملشاركة املجتمع 

امل��دن��ي مبشاريع تتمتع باالستدامة، 
إل��ى جانب عضوية مشروع “أمنية” 
في اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة 
لتنفيذ أجندة 2030 أله��داف التنمية 

املستدامة.

»املهندسني« تدعو إلى االستفادة 
من عطلة الصيف وتوسيع املداخل 

واملخارج في بعض املناطق 
أش�����اد أم����ني س���ر جمعية 
املهندسني الكويتية املهندس 
فهد ارديني العتيبي بالتوجهات 
احلكومية لالستفادة من فترة 
الصيف لالستجابة ملتطلبات 
املرحلة املقبلة وخ��اص��ة على 
الصعيد التنموي، داع��ي��ا الى 
ض���رورة أن تستفيد اجلهات 
التنفيذية واملعنية بتطوير 
الطرق واصالحها من انخفاض 
نسبة االزدحامات خالل موسم 

السفر. 
وأوض��ح العتيبي، إننا ومن 
خ��الل املتابعة اللصيقة لعدد 
م��ن ن��ق��اط االزدح����ام����ات على 
ال��ط��رق ال��س��ري��ع��ة والفرعية 
ملسنا حاجة ماسة ال��ى تطوير 
مجموعة من املداخل واملخارج 
س���واء ف��ي امل��ن��اط��ق الداخلية 
واخلارجية ، الفتا ال��ى وجود 
امكانية فنية لتوسيع وتطوير 
مداخل ومخارج منطقة الشويخ 
الصناعية على الدائري الرابع 

مقابل املشاتل وك��ذل��ك مخرج 
ال��ش��وي��خ ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��اجت��اه 

طريق املطار. 
وأض����������اف أم�������ني س�����ر “ 
املهندسني” : ومن املناطق التي 
ملسنا ح��اج��ة م��اس��ة وسريعة 
ال��ى امكانية معاجلتها مداخل 
ومخارج منطقة أسواق القرين 

التي يحيط بها مساحات كبيرة 
ميكن االستفادة منها وتوسيعها 
لتخفيف الضغط عليها ، الفتا 
الى  ضرورة املعاجلة السريعة 
ملنقطعة االزدحام الشديد ملخرج 
الفحيحيل الى الطريق السريع 

عند اجلسر والنادي.
ولفت العتيبي ال��ى امكانية 
القيام بهذه التوسعات  في الفترة 
احلالية حيث تخف حركة املرور 
قبل بدر موسم الدراسة وعودة 
املصطافني من أسفارهم، معربا 
عن األم��ل في أن تتجاوب هيئة 
الطرق واألخوة في األشغال الى 
توسيع املداخل واملخارج ونقاط 
التقاء الطرق السريعة مع بعض 
ال��ط��رق الفرعية للتخفيف من 
االزدح���ام���ات ف��ي ه��ذه النقاط 
حيث ستزيد ه��ذه التوسعات 
من االستفادة الفعلية للطرق 
السريعة ال��ت��ي ت��ق��وم الهيئة 
واألشغال بانشائها أو بصيانتها 

وتوسعيها. 

م. فهد العتيبي 

شاركت باالجتماع الدوري لالحتاد الدولي لعمال البناء واألخشاب 

العازمي: نقابة األشغال تثمن اجلهود 
املبذولة لدعم مطالب املوظفني وإنصافهم

ق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة نقابة 
العاملني ب����وزارة األش��غ��ال العامة 
أن����ور ال��ع��ازم��ي ب��أن��ه مت��ت دع��وت��ه 
كممثل قانوني ع��ن نقابته  حلضور 
االج��ت��م��اع ال����دوري ل��الحت��اد ال��دول��ي 
لعمال البناء واألخشابBWI الذي 
أقيم برئاسة رئيس أفريقيا والشرق 
األوس����ط ب���االحت���اد ال���دول���ي للبناء 
واالخ��ش��اب BWI الزميل عبداملنعم 
اجلمل ال��ذي عقد يومي منتصف شهر 
يوليو اجل��اري  ببيروت  حتت عنوان 
النقابة ودورها في تنمية وعي الطبقة 
العمالية مب��ش��ارك��ة ع��دد م��ن ممثلي  
نقابات متنوعة من كافة الدول العربية 

والشرق األوسط . 
وأض����اف ال��ع��ازم��ي ف��ي تصريح 
ص��ح��ف��ي  ب���أن ك��ل م��ن ط��ل��ب الكلمة 
باالجتماع من ممثلي النقابات أعطيت 
له ، فمنهم من حتدث في ال��دور املناط 
بالنقابة كتنظيم عمالي والتطور 
التاريخي لنشأتها ، ومنهم من حتدث 
في ماهية النقابة وأهمية العمل النقابي 

وأهدافه . 
وأوض��ح بأنه توجه خ��الل حديثه 
بالرد على سؤال له من رئيس املؤمتر  
ح��ول م��ا ح��دث ب��االع��ت��ص��ام��ات التي 
حدثت بالكويت خ��الل شهري مارس 
وإبريل لهذا العام من حيث أسبابها 
وما قامت به نقابتنا وما إنتهت إليه 
تلك االعتصامات  موضحا بأن مرجع 

تلك االعتصامات التي حدثت بوزارة 
األشغال العامة هو تغيير آلية صرف 
ال��ب��دالت الغير مرتبطة باملرتب مبا 
مينع صرفها مع الرواتب الشهرية وأن 
النقابة شاركت باإلعتصامات وأعلنت 
عنها مب��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي 
وح��ض��ر مجلس إدارت���ه���ا باملواعيد 
احمل���ددة لتنظيم احل��ض��ور ومقابلة 
املسئولني لعرض الطلبات ، ثم قابلت 
وزير األشغال العامة و وكيل الوزارة 
والوكالء املساعدين للقطاعات املختلفة 
كال فيما يخصه بشأن املوضوع ، وأنه 
أثناء مقابلة الوزير مت شرح قانونية 
ال��ع��ودة إل��ى العمل باآللية السابقة 
لصرف البدالت مبا يعود باملصلحة 
على امل��وظ��ف��ني ب���ال���وزارة وتيسيراً 
على اجلهاز اإلداري بها ، وبناء عليه 
ق���ررت وزي����رة األش��غ��ال ال��ع��ام��ة د. 
جنان بوشهري العودة للعمل باآللية 
السابقة اعتباراً من بداية السنة املالية 
احلالية 2019/4/1 وتنفيذ كافة 
طلبات النقابة وأضافت بأنها تتابع 
بخطى حثيثة ص��رف ب��دالت )اخلطر 
– الضوضاء – التلوث – العدوى( لدى 

ديوان اخلدمة املدنية . 
وأض��اف العازمي بأنه ثمن نيابة 
ع��ن مجلس إدارة النقابة ف��ي كلمته 
خ���الل االج��ت��م��اع ب��ع��ب��ارات التقدير 
لوزير األشغال العامة ووكيل الوزارة 
وال��وك��الء املساعدين على تعاونهم 

ال��دائ��م وامل��ث��م��ر م��ع ط��ل��ب��ات النقابة 
املشروعة واملستحقة للموظفني مبا 
ي��دل على قيامهم بتنفيذ توجيهات 
وتعليمات القيادة السياسية بالدولة 
ع��ل��ى تشجيع ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي بها 
وإعطاء كل ذي حق حقه مما يؤكد على 
إيجابيتهم في هذا اخلصوص ، وأنه 
خص بالذكر  حمد الغريب على تعاونه 
الدائم مع كافة الطلبات املتنوعة التي 
تقدم ل��ه بحكم عمله وك��ي��اًل مساعداً 
للشئون اإلداري��ة واملالية والقانونية 
وك��ذل��ك  ال��ق��ي��ادات ب��ال��وزارة الشيخ 
عبدالعزيز ال��ص��ب��اح  وعبداحملسن 
العنزي الوكيلني املساعدين لقطاعي 
الصيانة والصحية على جهودهما 
املتميزة في الوقوف إلى جانب ونصرة 
حقوق املوظفني وتلبيتهما لكافة مطالب 

مجلس إدارة النقابة .
 وف��ي نهاية كلمته أش��اد العازمي 
ب��ح��ف��اوة االس��ت��ق��ب��ال وح��س��ن تنظيم 
االج���ت���م���اع وب��ج��دي��ة امل��وض��وع��ات 
املطروحة فيه والتي تهدف إلى إثراء 
العمل النقابي باملنطقة العربية واعداً 
بالعمل دوم���اً على السير ف��ي طريق 
تنمية العمل النقابي وحتقيق أهدافه 
بالدولة وش��اك��راً للقيادة السياسية 
ولوزير األشغال العامة وللشاغلني 
للدرجات القيادية بالوزارة كافة على 
وقوفهم بجانب العمل النقابي وصوالً 

إلى أهدافه وغايته املرجوة .
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الناطق احلكومي ينفي صدور 
قرار بتبرئة الشركات املوقوفة 

بسبب تداعيات األمطار
نفى رئيس مركز التواصل 
احل��ك��وم��ي ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي 
باسم احلكومة الكويتية طارق 
امل���زرم أم��س األرب��ع��اء ص��دور 
ق���رار م��ن جلنة التظلمات في 
مجلس الوزراء بتبرئة الشركات 
وامل��ك��ات��ب الهندسية املوقوفة 
بسبب تداعيات األمطار األخيرة.
وق��ال امل���زرم ل��� )ك��ون��ا( نقال 

عن رئيس جلنة التظلمات »إن 
ق��رار اللجنة انتهى إلى تطبيق 
البند 4 من امل��ادة 85 اخلاصة 
باجلزاءات من القانون رقم 49 
لسنة 2016 بشأن املناقصات 

العامة«.
وأض��اف أن البند ينص على 
أن »حت��رم كل شركة متعاقدة 
تعثرت ف��ي تنفيذ العقد أو لم 

ت��ن��ف��ذه ب��ال��ش��ك��ل امل��ط��ل��وب من 
الدخول في مناقصة تالية حتى 
تسوية املناقصة محل اخلالف«.

طارق املزرم

أكالني تنضم إلى أسرة عيادات
»املواساة« اجلديدة في »املنقف«

أعلنت ع��ي��ادات امل��واس��اة اجلديدة  
عن انضمام دكتورة العالج الطبيعي 
وإعادة التأهيل الدكتورة لطفية أكالني 
ال���ى ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ف��ي ق��س��م الطب 

الطبيعي بالعيادات.
وب��ه��ذه املناسبة عبرت الدكتورة 
أك��ال��ني التي متتلك خبرة طويلة من 
العمل في كلية الطب بجامعة أنقرة  
ومستشفى أن��ق��ره ي��ل��درمي بيازيت 
للبحوث والتدريب  عبرت عن سعادتها 
باإلنضمام الى أسرة عيادات املواساة 

اجلديدة املنقف.
وق��ال��ت: “ يسعدني اإلنضمام إلى 
ك���ادر اط��ب��اء ع��ي��ادات امل��واس��اة ال��ذي 
يعد أحد أبرز املستشفيات الرائدة في 
الكويت مبا يحظى به من سمعة طيبة 
ليس على مستوى الكويت فحسب 

ولكن على مستوى منطقة اخلليج.

وأش�������ادت ال���دك���ت���ورة أك�����ال��ني 
باالمكانيات امل��ت��وف��رة والتجهيزات 
بقسم الطب الطبيعي واع��ادة التأهيل 
بعيادات املواساة املنقف مؤكده ان هذا 
ب��دوره يساعد الطبيب ويسهل عليه 

عمله ويلبي كافة متطلبات املرضى.
 ومتتلك الدكتورة أكالني سنوات من 
اخلبرة الطويلة في مجال تشخيص 
وع���الج أم���راض العضالت والعظام 
وإلتهاب املفاصل التنكسي “الركبة، 
وال���ورك، والكتف” وإلتهاب مفاصل 
الفقرات، واإلل��ت��واء والكدمات، وآألم 
الرقبة وأسفل الظهر، وآالم العضلي 
التليفي وم���رض ه��ش��اش��ة ال��ع��ظ��ام، 
وإعادة تأهيل اإلضطرابات العصبية، 
والسكتة الدماغية “ شلل نصفي “ 
والتصلب املتعدد واإلعتالل العصبي 
احمل��ي��ط��ي، وم���رض الشلل الرعاشي 

وإعادة تأهيل الشلل الدماغي.
 وعلى ذات الصعيد متتلك الدكتورة 
أكالني خبرة كبيرة فيما يخص اعادة 
تأهيل ما بعد الكسور وعمليات الركبة 
)الرباط الصليبي(، وعمليات احلوض 
فضال ع��ن خبرتها ف��ي مجال العالج 
 kinesio ب��اإلب��ر الصينية وش��ري��ط

tape لآلالم املزمنة للمفاصل.
م��ن جانبها رحبت إدارة عيادات 
امل��واس��اة اجل��دي��دة بالدكتورة لطفية 
أكالني مؤكدة أنها من الكفاءات العلمية 
واألكادميية املميزة في مجال العالج 
الطبيعي وإعادة التأهيل وأن إنضمامها 
إل���ى أس���رة ع��ي��ادات امل���واس���اة  يأتي 
انطالقا من حرص ادارة املستشفى على 
استقطاب الكفاءات الطبية واخلبرات 
امل��م��ي��زة  ف��ي مختلف التخصصات 

د. لطفية أكالنيالطبية.

خالل إحصائية لفريق طوارئ »مبارك الكبير«  في يونيو املاضي

90 إعالنًا الهاجري: إزالة 
18 مخالفة وحترير 

 أعلنت إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكويت عن إجن��ازات 
ف��ري��ق ال���ط���وارئ ب��ف��رع بلدية 
محافظة م��ب��ارك الكبير التي 
اشارت الى العديد من اإلجنازات 
خالل شهر يونيو 2019 مشيرة 
إل���ى أن احل��م��الت التفتيشية 
التي ق��ام بها املفتشني أسفرت 
عن حترير 18 محضر مخالفة 

وإزالة 90 اعالن مخالف.
وأوض�������ح رئ���ي���س ف��ري��ق 
الطوارئ بفرع بلدية احملافظة 
ن��اص��ر ال��ه��اج��ري ب��أن الفريق 
قد قام برفع 90 إع��الن مخالف 
مختلف األح��ج��ام م��ن ش��وارع 
وم��ي��ادي��ن احمل��اف��ظ��ة ، واغ��الق 
م��ح��ل��ني و ت��وج��ي��ه 13 إن����ذارا 

تعدي على أم��الك ال��دول��ة ، 18 
مخالفة طبقا لالئحة احمل��الت 
واالع��الن��ات، توجيه 17 تنبيه 
س��الم��ة، وض���ع 7 ملصقات، 
تداول مواد محظورة باإلضافة 
إل���ى اس��ت��ق��ب��ال 18 ش��ك��وى مت 

تلقيها على اخلط الساخ��ن.
وباخلتام دعت ادارة العالقات 
العامة املواطنني واملقيمني في 
ح��ال وج��ود أي شكوى تتعلق 
بالبلدية االت��ص��ال على اخلط 
الساخن 139 والذي يعمل على 
م��دار الساعة أو التواصل عبر 
مواقع التواصل االجتماعي @ 
kuwmun وسيتم التعامل 
م��ع��ه��ا ع��ل��ى ال���ف���ور وات���خ���اذ 

اإلجراءات القانونية حيالها. ناصر الهاجري

أنور حمود العازمي خالل ترؤسه وفد الكويت باالجتماع

الكويت: دور جلنة األمم املتحدة 
للقانون التجاري مهم في تطوير 

التشريعات االقتصادية
ق��ال��ت وك��ي��ل إدارة الفتوى 
وال��ت��ش��ري��ع امل��س��ت��ش��ار ه��دى 
الشايجي أم��س إن دور جلنة 
االمم املتحدة للقانون التجاري 
الدولي )أونسيترال( مهم في 
تطوير وحتديث التشريعات 

االقتصادية للدول.
وأكدت الشايجي في تصريح 
ل��� )ك��ون��ا( ف��ي خ��ت��ام ال���دورة 
املتحدة  للجنة االمم  ال52 
)أونسيترال( حرص الكويت 
على االس��ت��ف��ادة م��ن اخلبرات 
الدولية في تطوير التشريعات 
والقوانني االقتصادية من اجل 
حتقيق رؤي��ة صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األح��م��د بتحويل الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري.
وأض��اف��ت أن االجتماعات 
ب��ح��ث��ت ع�����دة م���وض���وع���ات 
لتحديث وتطوير التشريعات 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ش��راك��ة بني 
القطاع اخلاص والعام وشكلت 
ف��رص��ة ه��ام��ة ل��الط��الع على 
جت��ارب ال��دول االخ��رى في هذا 

املجال.
وأوض���ح���ت ال��ش��اي��ج��ي أن 
املشاركة في هذه االجتماعات 
تأتي للتأكيد على التزام الكويت 
باالتفاقيات الدولية مشيرة 
ال��ى ان��ه سيتم ال��ت��ق��دم بطلب 

جت��دي��د عضوية ال��ك��وي��ت في 
جلنة )اونسيترال( التي تقدم 
العديد م��ن احل��ل��ول املناسبة 
ل��ل��دول ف��ي م��راح��ل تطورها 
ومنوها االقتصادي. وتعتبر 
جلنة األمم املتحدة للقانون 
التجاري الدولي )اونسيترال( 
وال��ت��ي ت��ض��م ف��ي عضويتها 
60 دول���ة م��ن بينها الكويت 
الهيئة القانونية االساسية 
ملنظومة االمم املتحدة في مجال 

ال��ق��ان��ون ال��ت��ج��اري ال��دول��ي. 
ويضم وفد الفتوى والتشريع 
املشارك في الدورة ال52 للجنة 
األمم املتحدة للقانون التجاري 
ال��دول��ي )أون��س��ي��ت��رال( اضافة 
الى املستشار الشايجي كل من 
وكيل إدارة الفتوى والتشريع 
امل��س��ت��ش��ار ن���اص���ر احمل����ارب 
واملستشار عبدالعزيز العجيل 
وال��ب��اح��ث ال��ق��ان��ون��ي شمالن 

االيوب.

املستشار هدى الشايجي

الهيئة اخليرية 
تضحي عن الواقفني 

من ريع وقفية 
األضحى هذا العام 

  أع��ل��ن ج���راح ال��زي��د رئ��ي��س وح��دة 
ال��وق��ف وال��وص��اي��ا ع��ن تنفيذ الهيئة 
م��ش��روع وقفية األض��اح��ي ه��ذا العام 
ع��ن ال��واق��ف��ني م��ن ري��ع وقفياتهم في 
الهيئة، مشيرا ال��ى ان قيمة الوقفية 
تبدأ من 300 دينار تدفع مرة واحدة 
أو على اقساط شهرية ،وميكن للواقف 
أن ينويهاعن نفسه وع��ن م��ن يحب  
كالوالدين املتوفيني وغيرهما ملا فيها من 

بر كبير لهما .
وب���ني أن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ب��ق��ى متسمرة 
بالتضحية عن الواقف أضحية كاملة أو 
سبع في بدنة أو بقر منوها بأن الهيئة 
تنفق من الريع على مشاريع األضاحي 
كل عام الى ما شاء الله، حيث يصرف 
ريع الوقف لشراء األضاحي وذبحها 
وتوزيعها للفقراء واحمل��ت��اج��ني عن 

املساهمني في الوقفية سنوياً.
وأضاف أن ذبح األضاحي من أعظم 
ال��ق��رب��ات إل��ى ال��ل��ه تعالى كما يقول 
العلماء، وم��ن مقاصده العظيمة أنه 
يدخل مشاعر ال��ف��رح وال��س��رور على 
قلوب الفقراء واحملتاجني في أيام العيد، 
في وقت أصبح كثير من املسلمني في 
بقاع شتى ال يتذوقون طعم اللحم إال في 

مثل هذه املناسبة.
وأوض��ح بأن الهيئة تسعى لتنفيذ 
امل��ش��روع بأفضل ص��ورة ممكنة حيث 
طرحت هذا العام  أسهم جديدة للوقفية 
منها )750 و1000و 5000( والهدف 
منها زيادة نسبة ريع الوقفية لتوفير 
أفضل اخل��ي��ارات ف��ي تنفيذ مشاريع 
األضاحي عن الواقفني حسب شروطهم 
لتغطية م��ت��غ��ي��رات زي�����ادة أس��ع��ار 
األضاحي السنوية في العالم وضمان 
مواجهة احلاجات املستقبلية للوقفية 

ولتنفيذ املشروع بأفضل صورة.
   ولفت ال��زي��د إل��ى أن التوجه في 
صرف عوائد الوقفية هذا العام لدعم 
مشاريع األض��اح��ي ف��ي ال���دول األش��د 
احتياجاً نظراً للظروف التي تعانيها 
هذه الشعوب من فقر ومجاعة إلدخال 
الفرح على بيوتهم خ��الل أي��ام العيد  
جتسيداً لتعاليم الدين اإلسالمي والتي 
خصت هذه األي��ام من أجل تعزيز قيم 
ال��ت��راح��م والتكافل وال��ع��ط��اء مشيرا 
إل��ى أن الهيئة اخليرية ب��إط��الق هذا 
امل��ش��روع تسعى إل��ى تخفيف معاناة 
آالف الفقراء و احملتاجني واملنكوبني من 

جراء الكوارث واحلروب.


