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وزيرة »األشغال« تتفقد إصالحات الطرق في »صباح الناصر« و»الرميثية«

بوشهري تستمع إلى شرح عن سير العمل

اعتماد آلية عمل وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع شرطة البيئة و»الكهرباء واملاء«

العمار: البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون اخلاص بسكن العزاب
ع��ق��دت جلنة متابعة ظاهرة 
سكن العزاب في السكن اخلاص 
والنموذجي برئاسة نائب املدير 
العام لشؤون محافظتي الفروانية 
وم��ب��ارك الكبير م.ع��م��ار العمار 
اجتماعها التنسيقي ومبشاركة 
م��دي��ر أم���ن محافظة ال��ف��روان��ي��ة 
ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��وك��ي��ل 
املساعد لشبكات التوزيع بوزارة 
الكهرباء وامل��اء ومدير التسجيل 
العقاري ب���وزارة ال��ع��دل وممثل 
ع��ن الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية وبحضور مسؤولني في 
ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ض��م مستشار 
االدارة القانونية وم���دراء افرع 
البلدية باحملافظات ومدراء ادارات 
التدقيق واملتابعة الهندسية ، 
ب��ح��ث خ��ال��ه اع��ت��م��اد آل��ي��ة عمل 
وتنفيذها بالتنسيق والتعاون 
بني بلدية الكويت وشرطة البيئة 
ووزارة الكهرباء وامل��اء للحد من 
سكن العزاب في املناطق السكنية 

والنموذجية .
وأك���د ال��ع��م��ار خ���ال ت��رؤس��ه 
االج��ت��م��اع التنسيقي ال���ذي عقد 
ص��ب��اح ي���وم اخل��م��ي��س امل��اض��ي 
على أهمية التنسيق بني اجلهات 
املعنيه للمساهمة ف��ي  احل��د من 
هذه الظاهرة ومكافحة انتشارها 
، باعتماد آلية فاعلة لعمل االجهزة 
الرقابية في تلك اجلهات ووضعها 
حيز التنفيذ في املرحلة املقبلة 
والتشديد على اتخاذ اإلج��راءات 
القانونية احل��ازم��ة بهدف احلد 
من هذه الظاهرة  السلبية وفرض 
غ��رام��ات بيئية ج��راء م��ا يترتب 
عليها من اثار واضرار على البنى 
التحتية ل��ل��خ��دم��ات واالخ����ال 

باجلانب االمنى واالجتماعي.
 وش���دد ال��ع��م��ار ب��أن البلدية 
ل��ن ت��ت��ه��اون ف��ي تطبيق امل���واد 
املنصوص عليها مبرسوم القانون 
125 لسنة 2009 اخلاص بسكن 
غير العوائل في السكن اخلاص 
و النموذجي الخ��اء العزاب من 
العقار السكني بتسريع عملية 
قطع التيار الكهربائي م��ن قبل 
وزارة الكهرباء واملاء بعد استنفاذ 
االجراءات الازمة من قبل البلدية 
عبر توجيه إنذاراً  لصاحب العقار 
بإخاء العزاب منه  وفي حال عدم 
االخاء بعد إنتهاء املدة يتم حترير 
محضر مخالفة بهذا اخلصوص 

متهيدا لقطع التيار الكهربائي .
ك��م��ا ح���ذر ال��ع��م��ار أص��ح��اب 
العقارات من محاولة أيصال التيار 
الكهربائي عن العقار املقطوع عنه 
التيار بصورةغير قانونية عبر 
وضع مولدات كهربائية متنقلة 
، مؤكدا جدية االجهزة الرقابية 
في اجلهات املعنية ومنها شرطة 
البيئة بإتخاذ اإلج����راءات طبقا 
لقانون البيئة ال��ى ج��ان��ب عدم 
التراخي من قبل االدارات املختصة 

ب��اف��رع ال��ب��ل��دي��ة ب��ع��دم السماح 
بإعادة  التيار الكهربائي للعقارات 
ال��ت��ي مت قطعها إال ب��ع��د إخ��اء 
العقار م��ن ال��ع��زاب و إزال���ة  كل 
مخالفات البناء اخلاصه بالعقار 
. وأوض����ح ال��ع��م��ار مت االت��ف��اق 
على التنسيق الكامل بني بلدية 
الكويت ووزارة الداخلية ووزارة 
الكهرباء بحصر العقارات التي 
تثبت حتريات رج��ال االم��ن بأنه 
يقطنها  ع��زاب في جميع املناطق 

باحملافظات لتسريع عملية قطع 
التيار الكهربائي عنها في حال 
عدم جتاوب ماكها بإخاءها من 
العزاب . وثمن العمار التعاون 
ال��رق��اب��ي ال���ذي اب����داه القائمني 
على شرطة البيئة في املساهمة 
مبساندة االج��ه��زة الرقابية في 
البلدية من خال حترير احملاضر  
بشأن املخالفات البيئة الناجتة 
عن سكن ال��ع��زاب س��واء نفايات 

وتلوث او بصري أو بيئي .

واخ��ت��ت��م ال��ع��م��ار تصريحه  
م��ن��اش��دا اجل��م��ه��ور امل��ش��ارك��ة 
املجتمعية في إب��اغ  البلدية عن 
أى شكوي تتعلق ب��ال��ع��زاب في 
السكن اخلاص عن طريق تزويد 
ح��س��اب��ات البلدية ال��رس��م��ي في 
موقع التواصل االجتماعي حتت 
م��ع��رف @kuwmun لتعامل 
االج��ه��زة الرقابية معها الخ��اء 
العزاب من مناطق السكن اخلاص 

والنموذجي .

اجلبري:  إجناز يجسد االهتمام واحلرص على النهوض بالصحافة واإلعالم

الكويت تفوز بعضوية »الدولي 
للصحفيني« للمرة الثانية

أكد وزير اإلعام وزير الدولة لشؤون 
الشباب الكويتي محمد اجلبري أهمية 
فوز عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيني 
ده��ي��ران أب��ا اخليل مبقعد في انتخابات 
اللجنة التنفيذية لاحتاد للصحفيني التي 

أجريت في تونس اجلمعة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان عقب اإلع���ان عن 
نتائج االنتخابات التي نظمت على هامش 
املؤمتر ال30 لاحتاد )يعقد للمرة األولى 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط وإفريقيا( 
واختتم أعماله أول أم��س حت��ت شعار 

)مؤمتر تونس.. من أجل صحافة حرة(.
وق��ال اجل��ب��ري: إن ف��وز الكويت بهذا 
املقعد للمرة الثانية على التوالي يعد 
إجن���ازا يجسد االهتمام واحل���رص على 
ال��ن��ه��وض بالصحافة واإلع����ام بكافة 

وسائله.
وأض���اف أن ح��ص��ول أب��ا اخل��ي��ل على 
225 صوتا من أصل 260 شاركت في هذه 
االنتخابات يعد مكسبا جديدا للكويت 
كونها “أول دول��ة خليجية حتصل على 
ه��ذا املنصب الرفيع في االحت��اد الدولي 

للصحفيني”.
ورأى أن ه��ذا الفوز ج��اء “بفضل من 
الله ثم باجلهود الكبيرة وامل��ق��درة التي 
قام بها أبا اخليل إضافة إلى دعم جمعية 
الصحفيني التي تتعاون كمؤسسة من 
مؤسسات املجتمع املدني مع وزارة اإلعام 
التي بدورها ال تألو جهدا في تسخير كافة 
إمكاناتها لكل ما يخدم الكويت ويرفع 

اسمها في جميع احملافل الدولية”.
وذكر اجلبري أن احلرص على النهوض 
باملجال اإلعامي يعد تأكيدا على صواب 
الرؤية االستشرافية للقيادة السياسية 
العليا ممثلة في سمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد وسمو ول��ي العهد األمني 
الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وأع�����رب ع���ن خ��ال��ص مت��ن��ي��ات��ه ب��أن 
تكلل كل اجلهود التي تبذل ملا فيه خير 
ورفعة وازدهار الكويت في ضوء القيادة 

السياسية احلكيمة.
وشاركت جمعية الصحفيني الكويتية 
في املؤمتر الذي شهد مشاركة 300 قيادي 
نقابي بوفد ضم أم��ني الصندوق جاسم 
كمال وعضوي مجلس اإلدارة دهيران أبا 

اخليل وعويد الصليلي.
ك��م��ا ت��وج��ه أم���ني ص��ن��دوق جمعية 
الصحفيني الكويتية ورئ��ي��س ال��وف��د 
الكويتي جاسم كمال في تصريح ل� )كونا( 
بأسمى التهاني لسمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد بفوز جمعية الصحفيني 
مبقعد ف��ي اللجنة التنفيذية لاحتاد 

الدولي للصحفيني.
وق��ال كمال: إن “عضو مجلس إدارة 
جمعية الصحفيني الزميل ده��ي��ران أبا 
اخليل حصل على 225 صوتا من أصل 
260 صوتا ش��ارك��ت ف��ي االنتخابات” 
معتبرا أن ه��ذا االجن��از يسجل للكويت 
وللصحافة الكويتية ويعكس ما تتمتع به 
من سمعة عاملية كمنارة في املنطقة حلرية 

التعبير واملسؤولية.
وأض��اف “ها هي )ال��ك��وي��ت(  وللمرة 
الثانية على التوالي تفوز مبقعد في أمانة 

أكبر منظمة عاملية للصحفيني”.
وش��دد على أن ه��ذا االجن���از جلمعية 
ال��ص��ح��ف��ي��ني ال��ك��وي��ت��ي��ة ي��ح��م��ل جميع 
الصحفيني بالكويت مسؤولية مضاعفة 
ملواصلة دوره��م اإلع��ام��ي ال��ري��ادي في 
املنطقة والعالم ككل متوجها بالشكر 
للمجموعة العربية ب��االحت��اد ال��دول��ي 
للصحفيني وللسفير الكويتي لدى تونس 
علي الظفيري على دعمهم الكبير للترشح 

الكويتي.
من جهته ق��ال أب��ا اخليل ل� )كونا( إن 
“هذا الفوز يسجل جلمعية الصحفيني 
وللصحافة الكويتية ودوره��ا التاريخي 
الذي مارسته على مر العصور والنجاحات 
ال��ت��ي حققتها على امل��س��ت��وى اخلليجي 
والعربي والعاملي اليوم بفوزها مبقعد 

ضمن أكبر منظمة عاملية للصحفيني”.
وأك���د أن “هذا ال��ن��ج��اح م��ا ك��ان لوال 
السمعة الطيبة وال��ع��اق��ات الوطيدة 
التي تتمتع بها الكويت مع باقي الدول 
وفي مقدمتها األشقاء العرب والتضامن 
العربي داخل االحتاد الدولي للصحفيني 
ال��ذي مكن من وص��ول ستة ممثلني عرب 
الى مقاعد اللجنة التنفيذية والى رئاسة 
االحتاد ألول مرة ممثلة في املغربي يونس 

مجاهد”.
وف��ي السياق ذات��ه هنأ السفير علي 
الظفيري الوفد الكويتي لنجاحه في الفوز 
مبقعد باللجنة التنفيذية لاحتاد الدولي 
للصحفيني مشيرا إل��ى أن ه��ذا االجن��از 
يعكس املكانة املرموقة والسمعة اجليدة 
اللتني تتمتع بهما الصحافة الكويتية على 

الساحتني العربية والدولية.
وشاركت جمعية الصحفيني الكويتية 
في املؤمتر بوفد ضم كا من أمني صندوق 
اجلمعية جاسم كمال وعضوي مجلس 
االدارة دهيران أبا اخليل وعويد الصليلي.

يذكر أن االحت���اد ال��دول��ي للصحفيني 
هو أكبر منظمة عاملية للصحفيني وميثل 
اكثر من 600 ألف صحفي في 120 دولة 
ويعمل على التحرك على املستوى الدولي 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة وال��ع��دل 
االجتماعي وه��و املنظمة التي تتحدث 
ب��اس��م الصحفيني داخ���ل األمم املتحدة 

وضمن احلركة النقابية العاملية.

جاسم كمال

»التقدم العلمي« تدعو الباحثني الكويتيني
2019 للترشح جلائزة اإلنتاج العلمي لعام 

دع��ت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الباحثني الكويتيني من حملة الدكتوراه في 
اجلامعات واملؤسسات العلمية إلى التقدم 
للترشح جلائزة اإلنتاج العلمي لعام 2019 
التي متنحها املؤسسة ف��ي ستة مجاالت 
متنوعة وذلك قبل وقف تسلم االشتراكات 

املقرر في يونيو اجلاري.  
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أمس 
السبت إن ه��ذه اجل��ائ��زة تأتي إمي��ان��ا من 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األح��م��د رئ��ي��س مجلس إدارة املؤسسة 
بأهمية رعاية العلماء والباحثني الكويتيني 
من حملة ال��دك��ت��وراه على التفرغ للبحث 
والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف 

فروع اإلنتاج العلمي.
وأضافت أن قيمة جائزة كل مجال من 
املجاالت الستة تبلغ 10 آالف دينار كويتي 
)نحو 8ر32 الف دوالر أمريكي( موضحة 
أن املجال األول يتمثل في )العلوم الطبيعية 
والرياضيات( ويشمل الفيزياء والكيمياء 

واجليولوجيا وال��ري��اض��ي��ات واإلح��ص��اء 
واحلاسوب وغيرها من التخصصات ذات 
الصلة.   وبينت أن املجال الثاني هو )العلوم 
الهندسية( ال��ذي يشمل كا من الهندسة 
الكيميائية والهندسة املدنية والهندسة 
الكهربائية والهندسة الصناعية والهندسة 
امليكانيكية وهندسة البترول والهندسة 

الزراعية وغيرها من التخصصات املعنية.  
 وأش������ارت ال����ى أن امل���ج���ال ال��ث��ال��ث 
ه��و )ال��ع��ل��وم احل��ي��وي��ة( ال��ذي يشمل علم 
النبات وعلم األجنة وعلم احليوان وعلم 
احل��ش��رات والكيمياء احليوية وال��زراع��ة 
وال��ث��روة احليوانية والكيمياء الزراعية 
واألم��راض الزراعية والبستنة والبساتني 
وامليكروبيولوجيا وغيرها من التخصصات 

ذات الصلة.  
وذك��رت أن املجال ال��راب��ع هو )العلوم 
الطبية والطبية امل��س��اع��د( ال���ذي يشمل 
التشريح والصيدلة ووظ��ائ��ف األعضاء 
وامليكروبيولوجيا وعلم األمراض واألمراض 

الباطنية وأمراض النساء والتوليد واألطفال 
وال��ع��ي��ادة النفسية وال��ع��اج باألشعة 
واجل��راح��ة وط��ب األس��ن��ان وط��ب العيون 

وغيرها من التخصصات املشابهة.  
 وقالت املؤسسة إن املجال اخلامس هو 
)العلوم االجتماعية واإلنسانية( الذي يشمل 
علم اإلنسان وعلم النفس وعلم االجتماع 
وع��ل��م السياسة وال��ت��اري��خ واجلغرافيا 
والتربية واللغة العربية واللغات األجنبية 
والفلسفة واحلقوق والشريعة وغيرها من 

التخصصات ذات الصلة.  
 وأضافت إن املجال األخير هو )العلوم 
اإلداري���ة االقتصادية( ال��ذي يشمل إدارة 
األع��م��ال والتسويق واإلدارة الصناعية 
والتمويل واالستثمار واحملاسبة واالقتصاد 
وال��ت��أم��ني واإلدارة ال��ع��ام��ة وغ��ي��ره��ا من 
التخصصات املشابهة.  وأوضحت أن من 
شروط اجلائزة أن يكون للمتقدم 8 أبحاث 
علمية على األق���ل م��ن��ش��ورة ومحكمة ما 
بعد نيله درجة الدكتوراه وأال يزيد عمره 

على 45 ع��ام��ا. وأض��اف��ت أن م��ن الشروط 
ايضا اشتمال اإلنتاج العلمي على األبحاث 
امل��ن��ش��ورة أو املقبولة للنشر ف��ي مجات 
علمية محكمة أو أبحاث منشورة في وقائع 
مؤمترات علمية أو أبحاث ألقيت أو قدمت 
كملصقات في امل��ؤمت��رات العلمية أو كتب 
مؤلفة أو مترجمة أو م��ح��ررة أو تأليف 
فصل أو أكثر في كتاب أو مقاالت ودراسات 
وتقارير علمية وب���راءات اختراع دون أن 
تدخل أبحاث رسائل املاجستير والدكتوراه 
في تقييم اإلنتاج العلمي للمرشح.   ودعت 
املؤسسة املرشحني إلى تعبئة طلب الترشح 
للجائزة وإرساله مع جميع أعمال املتقدم 
إلكترونيا من خال موقع املؤسسة وإرسال 
طلب الترشح مع األعمال وفق ملفات )بي 
دي إف( إم��ا ب��واس��ط��ة وسيلة التخزين 
)ميموري فاش( على عنوان املؤسسة في 
الكويت أو بواسطة مواقع خدمات التخزين 
السحابية وإرساله إلى البريد االلكتروني 

ملكتب اجلوائز.

م.عمار العمار مترئساً االجتماع
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د. جنان بوشهري خال اجلولة التفقدية

ق��ام��ت وزي���رة األش��غ��ال العامة ووزي��ر 
ال��دول��ة لشؤون اإلس��ك��ان الدكتورة جنان 
ب��وش��ه��ري أم���س ال��س��ب��ت ب��ج��ول��ة تفقدية 
ملنطقتي )ص��ب��اح ال��ن��اص��ر( و)الرميثية( 
وذلك ملتابعة اخلدمات وإصاحات الطرق 

في املنطقتني.
وقالت )األش��غ��ال( في بيان صحفي إن 

اجلولة تأتي في إطار متابعة الوزارة لسير 
أع��م��ال إص��اح ال��ط��رق ف��ي مختلف مناطق 
الكويت والوقوف على آخر ما وصلت إليه 

هذه األعمال.
وأضافت أنه راف��ق الوزيرة في جولتها 
على منطقتي )صباح الناصر( والرميثية 
وكيل الوزارة املهندس إسماعيل أحمد وعدد 

من قياديي ومسؤولي الوزارة.
وكانت ال��وزارة ذكرت في بيان سابق أن 
لديها عقودا لصيانة الطرق بكل محافظة وأن 
كل عقد له برنامج زمني مستقل عن اآلخر 
إذ سيتم البدأ بفرش الطرق السريعة األكثر 
تضررا وبعدها الطرق الرئيسية والطرق 

الفرعية للمناطق باحملافظات كافة.

جانب من االجتماع التنسيقي

الوزير محمد اجلبري

دهيران أبا اخليل


