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وزير األوقاف يستقبل
سفير البوسنة والهرسك

الوزير فهد الشعلة خالل استقباله سفير البوسنة والهرسك د.سانني حليموفيتش

استقبل وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة مبكتبه
أول أمس سفير البوسنة والهرسك الدكتور سانني
حليموفيتش.
وأوض���ح السفير باملقابلة أن ه��ذه ال��زي��ارة
األولى للوزير فهد الشعلة والتي نقل خاللها شكر

املسؤولني في البوسنة حلكومة دولة الكويت علي
دعم املشاريع التنموية .كما وجه حليموفيتش
ال��دع��وة للوزير فهد الشعلة ل��زي��ارة البوسنة
والهرسك مل��د جسور التعاون وتأصيل العمل
اإلسالمي املشترك واالطالع على املشاريع التنموية
التي قدمتها دولة الكويت.

حررت  37مخالفة في أبريل املاضي

بلدية «حولي» أزالت  108تعدي ًا
على أمالك الدولة

معرفي :حماية مصالح دول اخلليج من التنظيمات
اإلرهابية تتطلب تنسيق ًا إقليمي ًا ودولي ًا
قال سفير دولة الكويت لدى النمسا
وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية في
فيينا صادق معرفي إن حماية مصالح
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي من
التنظيمات وال��ع��ص��اب��ات اإلج��رام��ي��ة
واإلره��اب��ي��ة تتطلب تنسيقا إقليميا
ودول��ي��ا ،إذ ال ميكن لدولة مبفردها ان
تتصدى لتهديدات اجلرمية املنظمة عبر
الوطنية.
جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) على
هامش الدورة الـ  28للجنة األمم املتحدة
املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
امل��ن��ع��ق��دة ف��ي فيينا ح��ال��ي��ا مبشاركة
الكويت للمرة االولى بصفتها عضوا في
اللجنة بوفد كبير ميثل مختلف اجلهات
الرسمية في البالد.
وأض���اف أن ه��ذا االج��ت��م��اع يكتسب
أهمية بالغة من ناحية املواضيع املدرجة
على جدول أعماله وكونه يشكل فرصة
هامة الستعراض االستعدادات اجلارية
ملؤمتر األمم املتحدة الـ  14ملنع اجلرمية
وال��ع��دال��ة اجلنائية امل��زم��ع ع��ق��ده في
(كيوتو) باليابان في أبريل .2020
وأش��ار في هذا الصدد إلى جملة من
املواضيع املتصلة مبكافحة اجلرمية
املنظمة والوقاية منها في مختلف انحاء
العالم مبا فيها اإلره��اب وغسل األموال
وغيرهما من اجلرائم التي باتت تهدد
الدول واستقرارها.
وأوض��ح السفير معرفي أن الوفود
احل��اض��رة في ه��ذا االجتماع ستناقش

السفير صادق معرفي خالل االجتماع

اي��ض��ا ال��س��ي��اس��ات واالستراتيجيات
التي يتعني على دول العالم استخدامها
بدعم من األمم املتحدة ملواجهة حتديات
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية مبختلف
أشكالها .وأضاف أن الدورة احلالية التي
انطلقت يوم أول أمس وتستمر خمسة
اي��ام ستبحث في جملة من احمل��اور من
بينها دور ومسؤولية أنظمة العدالة
اجلنائية ف��ي منع ومكافحة اجلرمية
بدافع الكراهية والتعصب والتمييز

مبختلف أشكاله عالوة على استعراض
خطة التنمية املستدامة لعام 2030
وال��ت��رك��ي��ز بشكل خ��اص على الهدف
ال 16لهذه اخلطة املتعلق بنشر السالم
والعدالة وبناء مؤسسات قوية.
وفي هذا الصدد أشار السفير معرفي
إلى أن السنة احلالية تعد بالغة األهمية
بالنسبة خلطة التنمية املستدامة وال
سيما ما يتعلق منها بالهدف الـ  16الذي
من املنتظر أن تتم مراجعته في االجتماع

املقبل للمجلس االقتصادي واالجتماعي
الذي سيعقد على مستوى رفيع في شهر
يوليو القادم.
وأك���د أهمية ال��ش��راك��ة القائمة بني
الكويت ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية الفتا إلى أن األمم
املتحدة تعمل كشريك مع كافة اجلهات
الوطنية ف��ي الكويت س��واء م��ن خالل
وزارة الداخلية او الهيئة العامة ملكافحة
الفساد وغيرها إلطالق مبادرات طموحة
ملكافحة الفساد وامل��خ��درات عبر مكتب
األمم املتحدة في فيينا ومكاتب األمم
املتحدة اإلقليمية.
ومن املقرر أن تركز ال��دول املشاركة
في أعمال الدورة على مناقشة مشاريع
ال����ق����رارات ذات ال��ع�لاق��ة ب��اجل��رمي��ة
والعدالة اجلنائية مبا في ذلك مكافحة
اجلرمية اإللكترونية واإلره���اب وكل
اش��ك��ال اجل��رمي��ة املنظمة الوطنية أو
عبر الوطنية ومنع االستغالل اجلنسي
لألطفال عبر شبكة اإلنترنت وتهريب
املمتلكات الالمادية الثقافية وغيرها من
املمتلكات املادية.
ومن املنتظر أن يتم على هامش أعمال
الدورة احلالية إقامة أكثر من مئة فعالية
و 24معرضا لتعزيز مؤسسات العدالة
اجلنائية باعتبارها الهيئة الرئيسية
لتخطيط سياسات األمم املتحدة ذات
العالقة بالعدالة اجلنائية إضافة إلى
مهمتها األساسية في مكافحة املخدرات
واجلرمية.

بعد موافقة «القوى العاملة»

اخلبيزي :نتطلع إلى إنشاء
منطقة خالية من األسلحة
النووية في الشرق األوسط

السلمان« :عمومية» احتاد املكاتب الهندسية
تبحث تعديل النظام األساسي والالئحة الداخلية

دعا مجلس إدارة إحتاد املكاتب
الهندسية وال��دور االستشارية
الكويتية أع��ض��اء االحت���اد الى
املشاركة في اجتماع اجلمعية
العمومية العادية وغير العادية
لالحتاد والتي ستعقد في الساعة
السابعة مبقر االحتاد مساء يوم
 27يونيو املقبل .
وق��د أوض���ح رئ��ي��س االحت��اد
املهندس بدر السلمان أن مجلس
إدارة االحتاد قرر انعقاد اجلمعية
ال��ع��ادي��ة ملناقشة التقريرين
اإلداري واملالي  ،و إقرار امليزانية
العمومية واحل��س��اب اخلتامي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
 2018وامل���ص���دق ع��ل��ي��ه��ا من
احمل��اس��ب القانوني باإلضافة
ال��ى طلب املوافقة على مشروع
ميزانية السنة املقبلة من قبل
أع��ض��اء اجلمعية العمومية ،
مضيفا أن اجلمعية العمومية
العادية ستنظر أيضا في التقارير
واالقتراحات املقدمة من األعضاء

بدر السلمان

ع��ن طريق مجلس اإلدارة قبل
ان��ع��ق��اد اجل��م��ع��ي��ة العمومية
بأسبوع على األقل.
وذك�����ر رئ��ي��س االحت�����اد أن
ال��ت��ع��دي�لات امل��ق��ت��رح��ة ق��د متت
املوافقة عليها من الهيئة العامة
للقوى العاملة ومجلس إدارة
االحت��اد  ،موضحا أن اجلمعية

العمومية غير العادية مخصصة
لتعديل وإضافة بنود على النظام
األس��اس��ي وال�لائ��ح��ة الداخلية
ب��ه��دف توسيع م��ش��ارك��ة دور
االحتاد كممثل للمكاتب الهندسية
والدور االستشارية الكويتية في
العمل الهندسي ونظم مزاولة
املهنة الهندسية محليا واقليميا
ليتوافق م��ع متطلبات املرحلة
التنموية املقبلة.
وأكد السلمان  ،أنه ميكن لكل
الراغبني من الزمالء اإلطالع على
مقترحات التعديل واحلصول
عليها م��ن مقر االحت���اد  ،معربا
عن األم��ل في مشاركة أكبر عدد
مم��ك��ن م��ن أع��ض��اء االحت����اد في
اجلمعيتني العموميتني العادية
وغ��ي��ر ال��ع��ادي��ة  ،حتى ميكننا
االط�لاع على أكبر عدد من األراء
واثراء النقاش املهني – الهندسي
ال��ه��ادف ال��ى مزيد م��ن التنظيم
وامليكنة للنظم م��زاول��ة املهنة
الهندسية.

ستقام في العشر األواخر من شهر رمضان

«اإلصالح االجتماعي» و «وقفية منابر النور»
تنظمان محاضرات «تعرف على املسجد األقصى»

إزالة تعدي على أمالك الدولة

إن����ذارات ملنشأه مقامة على
أمالك الدولة .
ودع����ت إدارة ال��ع�لاق��ات
العامة اجلمهور في حال وجود
أي ش��ك��وى تتعلق بالبلدية
االت��ص��ال على اخل��ط الساخن

139أو التواصل على حساب
البلدية @ kuwmunعبر
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
وسيتم ات��خ��اذ اإلج����راءات 
القانونية حيال الشكوى على
الفور .

سعي ًا منه للحفاظ على األسرة الكويتية ومشاركة في اإلفراج عن الغارمني الكويتيني

بيت الزكاة يدعم «األقربون أولى
باملعروف» بـ  300ألف دينار

ت��ب��رع بيت ال��زك��اة مببلغ
 ٣٠٠الف دينار لصالح حملة
( األقربون أول��ى باملعروف)
التي تنفذها جمعيه التكافل
لرعاية السجناء خ�لال شهر
رمضان املبارك والتي تهدف
إلى اإلف��راج عن  700شخص
من الغارمني الكويتيني.
وأوض����ح م��دي��ر ع���ام بيت
الزكاة محمد فالح العتيبي في
تصريح أن دعم “البيت” لهذه
احلملة يأتي انطالقا ً من دوره
الرئيس في تأصيل قيم التكافل
وحتقيق األمان املجتمعي ،وأن
“البيت” يسعى على ال��دوام
لتبني مثل هذه احلمالت التي
تعود باخلير واملرحمة على
األس���رة واملجتمع الكويتي،
ودعا جمهور احملسنني الكرام

3

خالل الدورة الـ  28للجنة األمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

أع��رب دبلوماسي كويتي أم��س الثالثاء ع��ن تطلع
الكويت لتفعيل وتنفيذ مقرر اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بعقد مؤمتر إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق
األوسط خالل العام اجلاري.
ج��اء ذل��ك في تصريح للسكرتير الثاني باملندوبية
الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة ال��دول العربية عبد
العزيز اخلبيزي لـ (كونا) على هامش أعمال االجتماع الـ
 53للجنة كبار املسؤولني العرب املعنية بقضايا األسلحة
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التابعة ملجلس
اجلامعة.
وقال اخلبيزي :إن اللجنة ناقشت عددا من القضايا
املعنية باالسلحة النووية واحلد من انتشارها منها تقييم
أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة ملؤمتر الدول األطراف
في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لبحث املعاهدة
عام  2020التي عقدت في نيويورك مطلع مايو احلالي.
وأك��د متسك الكويت مبخرجات مؤمتري املراجعة
لالعوام  1995و 2000واآللية التنفيذية التي صدرت عن
مؤمتر املراجعة عام « 2010وفق ما جاء مبوضوع الشرق
األوسط» .وشدد اخلبيزي على أهمية مسؤولية املجتمع
الدولي بدفع إسرائيل لالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية وإخضاع منشأتها النووية لرقابة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أحمد رمضان

ك��ش��ف��ت إدارة ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة ببلدية ال��ك��وي��ت عن
االجن���ازات التي حققها فريق
الطوارئ بفرع بلدية محافظة
ح���ول���ي خ�ل�ال ش��ه��ر اب��ري��ل
املاضي حيث أسفرت احلمالت
امليدانية التي قام بها املفتشني
عن إزالة  108تعديا على أمالك
ال��دول��ة ,حت��ري��ر  37مخالفة
لالئحة النظافة.
وفي هذا الصدد صرح رئيس
فريق الطوارئ أحمد رمضان
بأن املفتشني بفريق الطوارئ
قد قاموا بتوجيه ان��ذار ل 97
تعديا على امالك الدولة ،إزالة
 108تعديا على امالك الدولة،
حترير  32مخالفة استغالل
الرصيف ال��ع��ام .توجيه 42
ان��ذارات داخل العقار  ،وإزالة
 213اعالن مخالف بالشوارع
مقام على أمالك الدولة .
وأضاف رمضان قائال بأنه
قد مت الكشف على  33شكوي
للمواطنني  ,حترير  5مخالفات
باعة اجلائلني  ،وإع��ط��اء 53
ان���ذار للسكن ال��ع��زاب و قطع
تيار كهربائي للسكن العزاب
 ،ومت التعامل مع  9شكاوي
هاتفية  ،الى جانب وضع 23
ان���ذار للسيارات املهملة و 4
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محمد فالح العتيبي

ملد يد العون واملشاركة في هذه
احلمالت حماية ألركان األسر
الكويتية من االنهيار ،وتقوية

لوشائج احملبة والترابط بني
جميع طبقات املجتمع.
وأشار العتيبي إلى أن بيت
الزكاة نفذ على م��دار العامني
املاضيني بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف وإدارة “تنفيذ
األحكام” ف��ي وزارة العدل
حملتني مشابهتني هما (خلهم
ي��رم��ض��ون وي���ان���ا)( ،حملة
األم����ل) اس��ف��رت��ا ع��ن تسديد
امل���دي���ون���ات ورف����ع الضبط
واإلح��ض��ار ع��ن أك��ث��ر م��ن 10
آالف م��واط��ن م��ن املطلوبني
واحملبوسني على ذمة قضايا
م���ال���ي���ة مم���ن ل���م ت��ت��ج��اوز
مديونياتهم  3آالف دي��ن��ار،
وبلغ قيمة ما مت تسديده خالل
احلملتني أكثر م��ن  6مليون
دينار.

ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امللتقى
الرمضاني # :ليدبروا_آياته
ال��ذي تنظمه جمعية اإلصالح
االج��ت��م��اع��ي ف���رع ال��ف��روان��ي��ة
بالتعاون مع وقفية منابر النور
حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وفهمه
س��ت��ق��ام م��ح��اض��رات (ت��ع��رف
على املسجد األق��ص��ى) التي
سيلقيها م.ن���ور ال��دي��ن خضر
م��ن ف��ري��ق ال��ق��دس أمانتي في
خمسة مساجد وه���ي :طيبة
الرويح بعبدالله املبارك ق١
وخميس السبع بالفردوس
ق ٨وال��غ��امن باألندلس ق١١
والعناز باشبيلية ق ١ومجاهد
ب��ن جبر ب��ال��رح��اب ق ، ٢بعد

ص�لاة العصر مباشرة ،كذلك
(خ��واط��ر مقدسية) يلقيها م.
ي��وس��ف ال��ك��ن��دري م��ن رابطة
شباب ألج��ل ال��ق��دس العاملية
بعد األرب��ع األول��ى من القيام
في املساجد ذاتها ،صرح بذلك
رئيس فرع الفروانية جلمعية
اإلص�لاح االجتماعي د.محمد
ال��ش��ط��ي منبها إل���ى أن ه��ذه
احملاضرات واخلواطر جعلت
حتت قوله تعالى (الذي باركنا
حوله) استشعارا من اجلمعية
والوقفية بقضيتنا ال��واح��دة
ورب��اط��ن��ا املتمثل ف��ي ديننا
وعقيدتنا ،وتأكيدا على طهارة
مقدساتنا مم��ا يدنسها ومن

د.محمد الشطي

املغتصبني لها ،وأن األقصى
قضية كل مسلم على وجه هذه
املعمورة ،وأن القدس عاصمة

فلسطني .فيما ذك���ر الشطي
بأنه سيتم تسليط الضوء في
احملاضرات على حدود ومعالم
املسجد األقصى وعلى عدد من
القضايا املتعلقة به.
وبني رئيس فرع الفروانية
جلمعية اإلص�لاح االجتماعي
د.م���ح���م���د ال��ش��ط��ي أن ه��ذه
احملاضرات واخلواطر ستقام
ف��ي العشر األواخ���ر م��ن شهر
رمضان لهذا العام وقد جاءت
ت��رس��ي��خ��ا ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى{ :
سبحان ال���ذي أس���رى بعبده
من املسجد احل��رام إلى املسجد
األق��ص��ى ال���ذي ب��ارك��ن��ا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع

البصير } ف��ي قلوب وعقول
املسلمني ،مشيرا إل��ى أهمية
العودة لكتاب الله تعالى وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم
وتربية أبنائنا على الرجوع
إليهما وتدبرهما والعمل مبا
فيهما.
داع���ي���ا اجل��م��ه��ور ال��ك��رمي
ل���ل���ح���ض���ور واالس����ت����ف����ادة
وال��ت��واص��ل ف��ي م��ام��ن شأنه
نفع شعبنا ودولتنا احلبيبة
الكويت ومن فيها ،سائال الله
تعالى أن يوفق اجلميع ملا يحب
وي��رض��ى ،وأن يحرر األقصى
امل��ب��ارك وأن ي��رزق��ن��ا جميعا
صالة فيه.

«الزراعة» :توزيع القسائم الزراعية واجلواخير وفق ضوابط خاصة
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال��ث��روة السمكية أن عملية توزيع
القسائم الزراعية واجلواخير يتم وفق
ض��واب��ط خاصة نافية م��ا يتم تداوله
بشأن توزيع مجموعة من اجلواخير
إذ سيتم اإلع�لان في الصحف اليومية
الرسمية ف��ي ح��ال ق��ي��ام الهيئة بأي
توزيع.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس
الثالثاء ان ما يتم تداوله أيضا بشأن
تشكيل جلنة مع وزارة الصحة ووفد
متخصص من هولندا لدراسة األضرار
الناجتة عن شجرة (الكوناكاربس) عار

عن الصحة داعية إلى الرجوع للمصادر
الرسمية في الهيئة للتاكد من صحة
املعلومة.
وأضافت أن شجرة (الكونوكاربس)
مت استقدامها إل��ى الكويت ع��ام 1988
الستخدامها ف��ي امل��ش��اري��ع وأنشطة
التخضير املختلفة وتطوير وحتسني
املنظر اجلمالي في الزراعات التجميلية
موضحة أن ه��ذه ال��ش��ج��رة لها ق��درة
على حتمل العوامل البيئية في املناطق
القاحلة وحتمل الظروف البيئية القاسية
مثل ارتفاع وانخفاض درجات احلرارة.
وأوض��ح ان (الكونوكاربس) تزرع

غالبا في املناطق الساحلية ملا لها من
قدرة في مقاومة امللوحة العالية اذ يتم
تكاثرها وإنتاجها ع��ن طريق العقلة
الطرفية مع استخدام محفز منو جذري.
وذكر البيان انها منتشرة في جميع
مناطق الكويت ولها آثار إيجابية وأخرى
سلبية وذلك عندما يتم زراعتها بشكل
خاطئ أو عند إهمالها وع��دم رعايتها
بطريقة صحيحة.
وبني أن نظام شجرة (الكونوكاربس)
اجل���ذري سطحي وأف��ق��ي وذو كفاءة
عالية لتتبع مصدر املياه واالستفادة
من رطوبة التربة كما يحوي نظامها

اجل��ذري على شعيرات جذرية ناعمة
تتغلغل بسهولة ف��ي ثغور األنابيب
ال��ت��ال��ف��ة للبنية ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ذل��ك من
الضروري التأكد من عدم وجود أنابيب
أو قنوات قريبة من مكان زراعتها.
وأش��ار إل��ى أن��ه ينصح بعدم زراع��ة
أش��ج��ار (الكونوكاربس) بالقرب من
املباني بسبب شراهة نظامها اجلذري
للماء مم��ا ق��د يسبب أض���رارا بالبنية
التحتية وألنابيب املياه والصرف مضيفا
انها تستخدم كسياج ومصدات للرياح
في املناطق الصحراوية املكشوفة وفي
املزارع ولتجميل الطرق السريعة.

