
5 alwasat.com.kwمحليات

أك���د وزي����ر األوق�����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة أمس االثنني أهمية أنشطة 
الوقف اجلعفري في تفعيل دور الوقف 
احلضاري الهادف إلى تنمية املجتمع 
ونهضته ووحدة الصف والتكاتف في 
مواجهة الفنت ليمثل منوذجا يحتذى 

به في دعم وحدتنا الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشعلة في 
افتتاح ملتقى الوقف اجلعفري ال8 
الذي يقام حتت شعار )القانون ضمان 

للوقف وال��واق��ف( وتنظمه األمانة 
العامة لألوقاف ممثلة في إدارة الوقف 
اجلعفري برعاية سمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد ويستمر يومني.
وق��ال الشعلة: إن حكومة الكويت 
تعتز ب��ال��دور ال��ذي تقوم به األمانة 
ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف ال��ت��ي ت��زده��ر في 
كنفها ادارة ال��وق��ف اجل��ع��ف��ري منذ 
تأسيسها مبوجب القرار الوزاري رقم 
6 لسنة 2004 مؤكدا دعمها وتوفير 
البيئة املالئمة لتنفيذ اختصاصاتها 

وتنمية األوق��اف اجلعفرية لتحقيق 
مقاصد الواقفني مبا يتفق وفقه املذهب 

اجلعفري.
وأك��د املساهمة في الدعوة للوقف 
واحل��ث عليه عبر تنفيذ املشروعات 
الوقفية التي حتقق ش��روط الواقفني 
وتسهم في ابراز دور الوقف اجلعفري 
في تنمية املجتمع وتلبية احتياجات 
أف����راده وف��ق م��ا يبيحه فقه املذهب 
اجلعفري ويحقق ش��روط الواقفني 

الواردة في حجج األوقاف اجلعفرية.

ولفت إلى أن األمانة العامة لألوقاف 
ممثلة في ادارة الوقف اجلعفري نظمت 
منذ تأسيسها سبعة ملتقيات للوقف 
اجل��ع��ف��ري ب��ه��دف اط���الع اجلمهور 
واملختصني في مجال الوقف والعمل 
اخليري واإلنساني على جتربة الوقف 

اجلعفري.
وذك��ر أن امل��ذه��ب اجلعفري حقق 
»من��وا مضطردا منذ بداية تأسيسه 
خالل ال15 سنة املاضية نظرا للتطور 
امللحوظ الذي يشهده الوقف اجلعفري 

وتنوع مقاصده وغاياته«.
وأف��اد أن امللتقى سيناقش املسائل 
القانونية والشرعية وسيسلط الضوء 
على م��وض��وع تقنني أح��ك��ام الوقف 
وتبيان دور الفقه اجلعفري في التولية 

الرشيدة لألوقاف.
من جهته قال رئيس اللجنة العلمية 
مللتقى الوقف اجلعفري ال��� 8 صالح 
الصفار ف��ي كلمة مماثلة إن امللتقى 
سيسلط ال��ض��وء على تقنني أحكام 
الوقف وابراز دور الفقه اجلعفري في 

التوليه الراشدة لالوقاف واحلاجة 
القانونية وال��ش��رع��ي��ة امللحة لسد 

الثغرات في الوضع احلالي.
وذك��ر الصفار أن امللتقى سيبحث 
أي��ض��ا كيفية االس��ت��ف��ادة م��ن قانون 
االح���وال اجلعفرية من أحكام الفقه 
اجلعفري والتأكيد على أن الوقف 
م��ص��در م��ه��م ل��ل��ث��روة املجتمعية 
إضافة إلفى حتديد مسؤليات كل من 
الناظر واملتولي حفاضا على حقوق 
املستحقني للوقف ومنع التجاوز على 

شروط الواقفني وارادتهم في الصرف 
على املستحقني.

وأع��رب عن أمله أن تتحقق االمال 
امل��ن��ش��ودة م��ن امل��ل��ت��ق��ى وأن يثري 
املشاركون فيه للوصول إلى مرتكزات 
مشتركة م��ع نظرائهم التشريعيني 
وال��ق��ان��ون��ي��ني.واف��ت��ت��ح ال��وزي��ر فهد 
الشعلة املعرض املصاحب لفعاليات 
امللتقى الذي يشارك فيه عدد من إدارات 
األمانة العامة لألوقاف إضافة إلى 

إدارة الوقف اجلعفري.

وزير األوقاف: أنشطته تلعب دورًا كبيرًا في تفعيل دور الوقف احلضاري

افتتاح ملتقى الوقف اجلعفري الثامن حتت شعار »القانون ضمان للوقف والواقف«

الشعلة يتسلم درعاً تذكاريةجانب من احلضور

»القوى العاملة«: لن نسمح ألي نشاط 
اقتصادي مخالفة القوانني في سوق العمل

»بلدية الكويت« 
تؤجل موعد

إزالة املخيمات 
الربيعية إلى

1 أبريل املقبل  
أق������رت جل���ن���ة امل��خ��ي��م��ات 
الربيعية في بلدية الكويت لعام 
2018-2019 تأجيل البدء في 
إزال���ة املخيمات الربيعية إلى 
األول من شهر أبريل املقبل بعد 
أن كان مقررا إزالتها بتاريخ 16 

مارس اجلاري.
وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ب��ي��ان 
صحفي أم��س االث��ن��ني إن ق��رار 
التأجيل جاء عوضا عن الفترة 
ال��ت��ي أرج���ئ ال��ب��دء بالسماح 
بإقامة املخميات ف��ي موعدها 
احمل��دد سابقا من كل ع��ام نظرا 
إلى تعرض البالد لهطول أمطار 

غزيرة في شهر نوفمبر املاضي.
وأضافت أن مقترح التأجيل 
جاء بناء على توصية مقترحة 
من املدير العام للبلدية املهندس 
أحمد املنفوحي إلفساح املجال 
أم����ام امل��واط��ن��ني م��ن أص��ح��اب 
املخيمات وتعويضا لهم عن 

الفترة السابقة بداية املوسم.
ودع�����ت ال��ل��ج��ن��ة أص��ح��اب 
املخيمات إل��ى االل��ت��زام بفترة 
التخييم احمل���ددة ف��ي التمديد 
األخير واالهتمام بنظافة موقع 
املخيم حفاظا على البيئة مؤكدة 
أن ع��م��ل��ي��ات إزال����ة املخيمات 

ستنطلق مطلع الشهر املقبل.

العتل: شراكة مع الشرق األوسط اإلماراتية 
لتأهيل املهندسني الكويتيني على إدارة املرافق 

ات��ف��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة وجمعية 
ال��ش��رق األوس���ط إلدارة املرافق 
اإلماراتية  على الشراكة بينهما  
لعقد مؤمتر إدارة املرافق الثاني 
بالكويت خ��الل الفترة املقبلة ، 
مع تنظيم مجموعة من البرامج 
التدريبية للمهندسني الكويتيني 
األعضاء باجلمعية تعقد في دبي .  
 جاء ذلك خالل لقاء عقده رئيس 
اجلمعية املهندس فيصل دويح 
العتل مع نائب رئيس اجلمعية 
االمارتية املهندس علي السويدي 

بدبي . 
وأعلن رئيس اجلمعية املهندس 
فيصل العتل، أننا بصدد إنشاء 
فريق م��ن املهندسني الكويتيني  
الشباب لتدريبهم ف��ي دب��ي عن 
طريق جمعية ال��ش��رق األوس��ط 
الدارة املرافق االمارتية ، الفتا الى 
أن  تدريب سيكون  مكثفا وميدانيا 
حيث سيتم تشغيل املتدربني 
بالشركات العاملية التي تعمل 

بدبي في مجال  إدارة املرافق .  
وأوض��ح العتل أن هذا الفريق 
س��ي��ك��ون ن���واة ملنصة كويتية 
متخصصة بإدارة املرافق ستعمل 
حتت مظلة اجلمعية حاليا كجهة  
مستقلة  بهدف تطوير مفاهيم 
إدارة املرافق في الكويت وإع��داد 
ال��ك��وادر املطلوبة ، الفتا ال��ى أن 

تشكيل هذه املنصة سيكون تنفيذا 
لتوصيات امل��ؤمت��ر األول ال��ذي 
عقدته اجلمعية ف��ي ديسسمبر 
امل��اض��ي ي��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة 

الكويت . 
وزاد أننا اتفقنا م��ع اجلانب 
االم����ارات����ي أي��ض��ا ع��ل��ى ورش 
عمل متخصصة ب���ادارة املرافق 

حيث أن��ن��ا سنستقدم مجموعة 
من املتخصصني استعدادا لعقد 
املؤمتر الثاني في الكويت ، كما أن 
فريق املهندسني الكويتيني تلقى 
الدعوة لزيارة القرية العاملية في 
دبي واالطالع على كيفية ادارتها 
وال��ط��رق املتبعة الستضافة ما 

يزيد عن ١٠٠ الف زائر يوميا. 

العتل والسويدي خالل لقائهما 

العنزي: التكرمي وسام على صدورنا 

3 رواد للعمل الهندسي في الكويت امللتقى الهندسي يكرم 
ك��رم امللتقى الهندسي اخلليجي 
الثاني والعشرين 3 من رواد العمل 
الهندسي في الكويت الوكيل املساعد 
لقطاع الهندسة الصحية في وزارة 
األشغال العامة املهندس عبداحملسن 
العنزي، و الرئيس الفخري جلمعية 
املهندسني الكويتية املهندس طالل 
القحطاني، وعضو اجلمعية املهندس 
نايف العساف حيث مت منحهم درع 
“اإلبداع والتميز” تقديراً لدورهم 
البارز كأحد رواد العمل الهندسي على 

املستوى اخلليجي.
وقال الوكيل املساعد لقطاع الهندسة 
الصحية في وزارة األش��غ��ال العامة 
امل��ه��ن��دس ع��ب��داحمل��س��ن ال��ع��ن��زي في 
تصريح صحافي: يعد امللتقى الهندسي 
اخلليجي “أكبر جتمع هندسي” في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
وق��د أقيم ه��ذا العام برعاية وحضور 
صاحب السمو امللكي األم��ي��ر سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز، أمير املنطقة 
الشرقية، في مدينة ال��دم��ام باململكة 
العربية السعودية خ��الل الفترة من 
١١-١٢ مارس اجلاري، ونظمته الهيئة 
السعودية للمهندسني بالتعاون مع 
االحتاد الهندسي اخلليجي حتت عنوان 
“الواقع الهندسي في ض��وء الثورة 

الصناعية الرابعة”.
و أع����رب ال��ع��ن��زي ع���ن س��ع��ادت��ه 
بالتكرمي الذي يهدف اإلحتاد الهندسي 
اخلليجي م��ن خ��الل��ه إلب���راز األع��م��ال 
واألبحاث املتميزة واملبدعة وتشجيع 

روح التنافس واإلب���داع والتميز بني 
املهندسني اخلليجيني في مجاالت العمل 
الهندسي، مؤكدا أن تكرميه وزم��الء 
كرواد للعمل الهندسي ممثلني للكويت، 
يعد فخرا وف��خ��ار للكويت بأبنائها 
املتميزين في مجاالت العمل الهندسي 

على جميع األصعدة.
وت��اب��ع العنزي يعد ه��ذا التكرمي 
مب��ث��اب��ة وس���ام ع��ل��ى ص��دورن��ا نحن 

املكرمني وإذ نهديه إلى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد قائد 
نهضة الكويت احلديثة، ونعاهد سموه 
على ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��د والعطاء 
لتحقيق التنمية الشاملة مبا يضمن 
الريادة والتميز للكويت في املجاالت 
الهندسية والعلمية. وأوضح العنزي، 
أن امللتقى ناقش العديد من القضايا 
الهامة وامللحة خالل دورته هذا العام 

إذ ح���رص امل��ن��ظ��م��ون ع��ل��ى أن يكون 
للثورة الصناعية الرابعة دور بارز إذ 
شارك الروبوت “الرجل اآللي” للمرة 
األولى في تقدمي الضيافة للحاضرين، 
كما تناول امللتقى ع��دة محاور مهمة 
منها املتعلقة باجلوانب التقنية التي 
ترتكز على اخلصائص التقنية للثورة 
الصناعية ال��راب��ع��ة وتأثيرها على 

تقنيات القطاع الهندسي.

جانب من تكرمي املهندس عبداحملسن العنزي
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فهد الشعلة متحدثاً

أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 
أحمد املوسى أمس االثنني أن الهيئة لم ولن تسمح ألي 
نشاط اقتصادي في سوق العمل مبخالفة القوانني 
املعمول بها وستتخذ االج��راءات القانونية ضد أي 

قطاع مخالف دون وجود استثناء.
وق��ال امل��وس��ى ف��ي تصريح صحفي إن إجمالي 
ال��ت��راخ��ي��ص املسجلة ل���دى الهيئة حت��ت مسمى 
امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة بلغ 876ر7 
ترخيصا موزعة على 436ر4 ملفا مبينا أن إجمالي 
امللفات املوقوفة منها بلغ 363 ملفا مت��ت احالة 

املخالفني منها الى التحقيقات.
وأشار إلى أن قطاع املشروعات الصغيرة يحظى 
بإهتمام ومراقبة الدولة جلميع اعماله وتوفر له 
كل أوج��ه الدعم املطلوب لضمان االلتزام بضوابط 
وقوانني العمل املعمول بها في البالد. وأوض��ح ان 
الهيئة تتابع قطاع املشروعات الصغيرة عبر جلنتني 
هما جلنة التفتيش على املشروعات واملعنية مبتابعة 
ه��ذا القطاع ورص��د املخالفات وجلنة رف��ع احلظر 
املعنية بفتح امللفات املغلقة إذا ما مت تالفي املخالفات 

املسجلة على الشركة.

جمعية الصحافيني تهنئ الهويدي 
بتعيينها وكيلة لـ »اإلعالم«

استقبلت وك��ي��ل وزارة 
اإلع�����الم م��ن��ي��رة ال��ه��وي��دي 
ال��زم��ي��ل��ة ف��اط��م��ة حسني 
رئيس مجلس ادارة جمعية 
الصحافيني الكويتية حيث 
قدمت لها التهنئة باألصالة 
ع���ن ن��ف��س��ه��ا و ن��ي��اب��ة عن 
أعضاء مجلس ادارة جمعية 
ال��ص��ح��اف��ي��ني ال��ك��وي��ت��ي��ة 
واألسرة الصحافية مبناسبة 
تعيينها وكيل  لوزارة اإلعالم 
حيث تعتبر ال��ه��وي��دي أول 
امرأة كويتية تتبوأ هذا املوقع 
اإلعالمي املهم عبر تاريخها 
الطويل ومت خالل اللقاء بحث 
س��ب��ل ال��ت��ع��اون ب��ني وزارة 
اإلعالم وجمعية الصحافيني 

»البلدي« يرفض حتويل قطعة »5« الكويتية .
في خيطان إلى سكن استثماري

رفض املجلس البلدي الكويتي في 
جلسته االعتيادية أمس االثنني برئاسة 
أسامة العتيبي طلبا لتحويل القطعة 
اخل��ام��س��ة مبنطقة خيطان م��ن سكن 

خاص إلى استثماري.
وواف��ق املجلس خالل اجللسة على 
ط��ل��ب��ات وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية بتوسعة مسجد بالقطعة 
الرابعة مبنطقة )مبارك الكبير( إضافة 
لتخصيص م��وق��ع مسجد وم��واق��ف 
س��ي��ارات مبنطقة )عبدالله امل��ب��ارك( 
مقابل القطعة التاسعة وتخصيص 
م��وق��ع م��س��ج��د وم���واق���ف ل��ل��س��ي��ارات 

وم��ن��ط��ق��ة خ��دم��ات مبنطقة ال��وف��رة 
الزراعية.

كما وافق على طلب وزارة الكهرباء 
وامل��اء إضافة طابقني )ثالث وراب��ع( 
ملبنى تدريب موظفي ال���وزارة البالغ 
مساحته 13000 م��ت��ر م��رب��ع ضمن 
موقعها الكائن مبنطقة )صبحان( كما 
وافق على طلبها تخصيص مسار مياه 
لتوفير التغذية باملياه لقطاعي )a4 و 
a5( مبدينة )صباح األحمد( البحرة. 
وواف��ق املجلس كذلك على طلب وزارة 
األشغال العامة تخصيص مسار مقترح 
مياه رباعية املعاجلة بصفة مؤقتة 

ضمن الساحة احملصورة بني الطريق 
الدائري السادس واحل��دود الشمالية 
ملدينة )صباح السالم( اجلامعية في 
منطقة الشدادية تنفيذا للعقد وإنشاء 
حزمة أعمال مواقف السيارات العلوية 
وامل��الج��ئ ال��ع��ام��ة )اجل���زء الغربي( 

ملشروع املدينة اجلامعية.
وأح����ال للجهاز التنفيذي كتاب 
محافظ )مبارك الكبير( السابق الفريق 
أول أحمد الرجيب بشأن املوافقة على 
تغيير مسمى منطقة )أب���و فطيرة 
احلرفية( إلى منطقة )أسواق القرين( 

ملزيد من الدراسة.

فاطمة حسني ومنيرة الهويدي

جانب من جلسة املجلس البلدي


