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االحتاد أبدى استعداده للمشاركة في أي جلان فنية لدراسة لوائح البناء 

»املكاتب الهندسية« طالب وزير البلدية تطبيق الضبطية 
القضائية للحد من تأجير وتضمني املكاتب الهندسية

13 مخالفة إعالن بلدية »األحمدي« حررت 
 ضمن ج��والت بلدية محافظة األحمدي 
التفتيشية على احملالت واألسواق واملجمعات 
التجارية اعلنت ادارة ال��ع��الق��ات العامة 
ببلدية الكويت ع��ن قيام فريق ال��ط��وارئ 
باألحمدي بجولة واسعة النطاق تركزت 
على متابعة تراخيص االعالنات والشهادات 
الصحية للعاملني واشتراطات النظافة , 

والتي اسفرت عن حترير 13 محضر مخالفة
وق��د أف��اد رئيس فريق ط��وارئ األحمدي 
مشعل أب��ا الصافي أن اجل��ول��ة استهدفت 
منطقة الفحيحيل السكنية والصناعية 
واملهبولة بغرض الكشف عن اي مخالفة 
تخص لوائح وق��وان��ني البلدية, حيث قام 
الفريق بتحرير عدد 13 مخالفات تنوعت ما 
بني فتح وادارة محل بدون ترخيص من قبل 
البلدية واقامة اعالن بدون ترخيص من قبل 
البلدية  العامة واستغالل مساحة خارج 

حدود احملل.
وأضاف أبا الصافي أنه خالل اجلولة متت 
ازالة عدد 112 اعالنا عشوائيا من الشوارع 
الرئيسية وال��ف��رع��ي��ة ملنطقة الفحيحيل 
السكنية والصناعية وذلك ملنع حجب الرؤية 

لسائقي املركبات.
كما دعت إدارة العالقات العامة اصحاب 
احملالت التجارية االلتزام بتجديد تراخيص 

االعالن اخلارجي للمحالت والعناية بصيانة 
اإلعالن وذلك تفاديا للمساءلة القانونية وفي 
حال وجود اي استفسار او شكوى ميكنهم 
التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي 
للبلدية @kuwmun أو االتصال باخلط 
الساخن )139( وال���ذي يعمل على م��دار 

الساعة.

1300 دينار 10 حمالت بسعر  2000 حاج موزعني على 

العمادي: اللجنة العليا للحج والعمرة 
حريصة على تسهيل إجراءات احلج

ربيع �سكر

أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة األوق���اف 
وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ورئ��ي��س 
اللجنة العليا للحج والعمرة 
املهندس فريد العمادي أن اللجنة 
العليا للحج والعمرة وافقت على 
فكرة احل��ج امليسر وذل��ك إليجاد 
10 حمالت بسعر 1300 دينار 
لكل حاج وتتضمن 2000 حاجاً 
كويتياً بواقع 200 حاجاً مع كل 
حملة وفق خدمات الفئة )ج( من 

تصنيف حمالت احلج الكويتية.
وأكد العمادي أن اللجنة العليا 
للحج وال��ع��م��رة ح��ري��ص��ة على 
تسهيل إج����راءات احل��ج ومتكني 
أكبر عدد ممكن ألداء الفريضة وفق 
السعر ال��ع��ادل ولهذا مت االتفاق 
على فكرة احلج امليسر لعدد ألفني 
ح���اج وال��ت��ي سنعمل جاهدين 
واحت���اد حمالت احل��ج الكويتية 
لنجاح هذه الفكرة مثلما مت بحمد 
الله وتوفيقه جناح فكرة حمالت 
منخفضة التكاليف التي سيرت 
للحجاج ال��ب��دون خ��الل األع���وام 

السابقة.
وبني العمادي أن ق��رار اعتماد 
حمالت احل��ج امليسر للكويتيني 
جاء بإجماع أعضاء اللجنة العليا 
للحج والعمرة واملمثلة من اجلهات 
املعنية ب��احل��ج واحت���اد حمالت 
احل���ج ال��ك��وي��ت��ي��ة إلمي���ان جميع 
األع��ض��اء بأهمية متكني احلجاج 
من أداء مناسكهم على أكمل وجه 
وتوفيره ملختلف شرائح وفئات 

املجتمع.
وأكد العمادي أن اللجنة تعمل 
وفق استراتيجية واضحة ومحددة 
األه��داف والتي ترمي إلى تسهيل 

تيسير إجراءات احلج.
وأش��ار العمادي إلى أن اللجنة 
لم تنس التركيز على فكرة حج 
منخفض التكاليف لفئة البدون 
حيث أق��رت اعتماد ألف حاج يتم 
ط��رح مناقصة ألق���ل   5 حمالت 
سعراً باإلضافة إلى توفير الدعم 
امل��ال��ي لهذه الشريحة م��ن خالل 
ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

لألوقاف وبيت الزكاة.
وأك��د العمادي أن ذلك سيكون 
ب��ع��د م��واف��ق��ة اجل��ه��ات املختصة 
ف��ي اململكة العربية السعودية 
على متكني البدون من أداء فرضة 
احلج, الفتاً إلى أن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية قدمت طلباً 
إلى وزارة احلج في اململكة العربية 
السعودية للسماح لفئة البدون 

ألداء فريضة احلج والعمرة.
وأكد العمادي أن اللجنة العليا 

للحج والعمرة ستقوم بدراسة 
أسعار حمالت احلج بحيث تقوم 
ك��ل حملة بتقدمي سعرها املعلن 
وف���ق ق��ائ��م��ة ب��اخل��دم��ات املقدمة 
وسعر كل خدمة حتى يتم اإلشراف 
على تقدمي اخلدمات الالزمة للحج 
وف��ي ح��ال ع��دم متكن احلملة من 
ت��ق��دمي ه��ذه اخل��دم��ة يجب عليها 
إعادة املبلغ املخصص لهذه اخلدمة 

للحجاج.
وأك����د ال��ع��م��ادي أن اللجنة 
العليا للحج وال��ع��م��رة حترص 
على تنفيذ كل املهام املوكلة لها 
وفق قانون تنظيم حمالت احلج 
وال��ع��م��رة رق��م 1 لسنة 2015م 
ح��ي��ث ت��خ��ت��ص ال��ل��ج��ن��ة العليا 
للحج وال��ع��م��رة ب��اإلش��راف على 
كافة أعمال احلج والعمرة داخل 
دول��ة الكويت واململكة العربية 
السعودية وتنظيم اإلج���راءات 
املتعلقة بتراخيص حمالت احلج 
أو ال��ع��م��رة ووض����ع ال��ش��روط 
الواجب توافرها فيمن يرخص لهم 
بتسيير هذه احلمالت اإلضافة إلى 
وضع الشروط والضوابط الالزمة 
لضمان أداء احلجاج واملعتمرين 
ملناسك احلج والعمرة على الوجه 
األك��م��ل وتوفير وس��ائ��ل الصحة 
العامة وال��س��الم��ة وال��راح��ة لهم 
س���واء عند ق��ي��ام احل��م��الت داخ��ل 
الكويت أو أثناء سيرها في الطريق 
أو اإلق��ام��ة ف��ي اململكة العربية 
السعودية والرقابة الالحقة على 
املقابل الذي يحصل عليه املرخص 
ل��ه��م م��ن احل��ج��اج وامل��ع��ت��م��ري��ن 
والنظر في املخالفات التي تقع من 
املرخص لهم بتسيير حمالت حج 

وعمرة.

م. فريد العمادي

أك���د احت���اد امل��ك��ات��ب الهندسية 
وال�����دور االس��ت��ش��اري��ة الكويتية 
استعداده للتعاون مع بلدية الكويت 
وغيرها من اجلهات العامة واخلاصة  
لتطوير ودراسة لوائح البناء وغيرها 
م��ن القضايا ذات العالقة باملهنة 

الهندسية . 
وذك���ر رئ��ي��س االحت���اد املهندس 
بدر السلمان أنه التقى وزير الدولة 
ل��ش��ؤون البلدية ووزي���ر األوق���اف 
العامة فهد الشعلة وق��دم له تهاني 
أصحاب املكاتب الهندسية وال��دور 
االستشارية الكويتية لنيله الثقة 
الغالية لصاحب السمو أمير البالد, 
مضيفا أن��ن��ا ق��د ج��ددن��ا ال��دع��م له, 
وأبدينا استعدادنا للمشاركة في 
أية جلان فنية وجلان دراسة لوائح 
البناء وغيرها من األمور ذات العالقة 

باملهنة الهندسية . 
وأض����اف ال��س��ل��م��ان : طلبنا من 
الوزير أن تقوم جلنة مزاولة املهنة 
الهندسية  بالضبطية القضائية 

للكشف على مقار املكاتب الهندسية 
وال����دور االس��ت��ش��اري��ة للتأكد من 
التزامها ب��ش��روط م��زاول��ة املهنة , 
الفتا الى أن هذا املطلب يجسد رغبة 
االحت����اد ووأع��ض��ائ��ه ف��ي مكافحة  
ظاهرة تأجير أو تضمني التراخيص 
الهندسية إلى أشخاص أو شركات 
مم��ا يعد مخالفة صريحة للوائح 
مزاولة املهنة الهندسية والقرارات 

املنظمة لها. 
وج���دد السلمان الشكر للوزير 
الشعلة على تفهمه وت��ع��اون��ه مع 
االحت��اد لالرتقاء باملهنة وتوسيع 
دائ���رة مشاركة املكاتب الهندسية 
وال���دور االستشارية الكويتية في 
خطط التنمية 2035 , مضيفا أن 
االحتاد يثمن عاليا في الوقت نفسه  
التعاون الفني واملهني املثمر  بني 
اجلهاز الفني بالبلدية وعلى رأسهم 
املدير العام املهندس أحمد املنفوحي 
م���ع امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وال����دور 

االستشارية. 

بهزاد: برامج وفعاليات »حماية البيئة« تتضمن محاور توعية بالتغير املناخي
ريا�ض عواد  

ك��ش��ف��ت أم���ني ع���ام اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
حلماية البيئة جنان بهزاد عن تضمني برامج 
وفعاليات اجلمعية املزيد من احملاور التوعوية 
املعنية بقضية التغير املناخي خاصة مع 
تزايد التقلبات اجلوية التي شهدته الكويت 
من أمطار غزيرة وهبوط كبير في درج��ات 

احلرارة.
ولفتت ب��ه��زاد إل��ى أن ب��رام��ج “املدارس 
اخلضراء” وسفاري الشواطئ واملؤمترات 
التخصصية وامللتقيات العلمية التي تنظمها 
اجلمعية أو تشارك بها محلياً أو خارجياً 
تشمل دائماً محور “التغير املناخي” وتأثيراته 
على العديد من القطاعات واملجاالت كونه من 
أول��ى اهتمامات اجلمعية عبر أنشطة فرقها 

وجلانها التخصصية على مدار العام.
وأوضحت أن جمعية البيئة وكونها املعنية 
بنشر التوعية بآثار التغير املناخي والتعريف 
بالبالغ الوطني والتقرير احل��ول��ي لدولة 
الكويت فإنها تولي تلك القضية مكانة متميزة 
من خالل خططها البرامجية, مؤكدة أن مساعي 
اجلمعية التوعوية املتنامية بالتغير املناخي 
ت��ن��درج عبر أنشطتها املتسقة م��ع ترؤسها 
للشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة األهلية 
واملنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة 
والتنمية )رائ���د( بالكويت ب��اإلض��اف��ة إلى 
عضويتها في العديد من اللجان التخصصية 

واملعنية بالتغير املناخي.
وأضافت ان اهتمام اجلمعية بقضية التغير 
املناخي يتزامن مع حتذير العلماء حول ارتفاع 
درج���ات احل���رارة العاملية م���رارا وت��ك��رارا, 

وقالت: “جاءت جميع البحوث والدراسات 
احلديثة تؤيد اضرار وعواقب التغير املناخي 
على العالم واتفق العلماء في كل بقاع األرض 
على نفس املستوى من التغييرات التي جاءت 
على عجل, وأصبح أن احلفاظ على ارتفاع 
درج��ة احل��رارة حتت 1.5 درج��ة مئوية اآلن 

خارج املسار متاًما”.
وأش��ارت أم��ني ع��ام جمعية البيئة إل��ى أن 
“التأثيرات القادمة ستكون باهظة التكلفة إلى 
حد كبير لكن نافذة الفرصة ما زالت مفتوحة 
التخاذ التدابير الالزمة للحد من اثار التغيرات 
احلتمية. ومن الضروري االن ت��دارك املوقف 
واالل��ت��ف��ات ال��ى وض��ع خطط استراتيجية 
على مستوى عالي للتغير في أنظمة الطاقة 
وتغييرات في وسائل النقل ملا أثر كبير في 
انتاج الغازات الدفيئة حسب ما ورد في تقرير 

البالغ الوطني األول لدولة الكويت”.
وأك���دت ج��ن��ان ب��ه��زاد ان “األمر يتطلب 
جهدا حكوميا بالتطبيق العاجل والسر دائما 
ف��ي التطبيق ال��ذي يلزم مبعاجلة السلوك 
ال��ف��ردي ومي��ك��ن لتغييرات من��ط احل��ي��اة أن 
يحدث فرقا كبيرا في ترشيد استخدام الطاقة 
واالستخدام املستدام ملوارد الطبيعة ومعرفة 
القيمة احلقيقية للسلع واخلدمات”, مضيفة: 
“لن يكون ه��ذا احل��ل كافيا ف��ال زال العالم 
بحاجة ماسة الى االلتفات لتعويض الطبيعة 
ع��ن م��ا فقدت و التقاط الكربون ع��ن طريق 
زي��ادة املسطحات اخلضراء وتعويض رقعة 

الغابات”.
وأوضحت بهزاد “من الصعب وضع حل 
يرضي جميع األطراف في 197 دولة العتماد 

خطط توجيهية لتحقيق التزامات باريس, 
فلكل دول��ة ظروفها البيئية والتي تنعكس 
بشكل أساسي على األم��ن البيئي, فالتفاوت 
في آث��ار تغير املناخ من خطر اختفاء املوائل 
الطبيعية التي يعتمد عليها بعض السكان 

في العمل و الغذاء بشكل أساسي أو خسارة 
املناطق الساحلية ن��ظ��را لغرقها بارتفاع 
منسوب مياه البحر فتتشكل مشاكل تتعلق 
ب��األوط��ان واللجوء البيئي. مفاهيم كثيرة 
دخيلة على البيئة تأتي بحزمة واح��دة مع 

قضية تغير املناخ وال ميكن تفاديها بخطط 
وأحالم غير قابلة للتطبيق, وال ميكن تأجيلها 

على أمل أن ال حتدث, فالواقع غير متوقع”.
من الناحية التاريخية, قالت جنان بهزاد: 
“لم تسقط الثلوج في منطقة شبه اجلزيرة اال 
كحوادث غريبة في العصور املاضية وأصبح 
ت��ررد الثلج والصقيع في السنوات املاضية 
معتادا, واعتدنا على ارتفاع درجات احلرارة 
في فصل الصيف حتى باتت ال تتكلم وكاالت 
األخبار العاملية عن االحترار كما كانت تفرد 
له التقارير في دول أوروب���ا, وم��ا هطل من 
أمطار واملتوقع هطوله يحتاج نظرة ثاقبة 
حلماية املصلحة الوطنية مبا في ذلك املصالح 
االقتصادية وت��ف��ادي األض���رار الناجتة عن 
الكوارث البيئية, ولهذا السبب فان تطبيق 
االل��ت��زام��ات التي مت التعهد بها في باريس 
باعتبارها رائ���دة ف��ي العديد م��ن النواحي. 
باإلضافة إلى هدف درج��ة احل��رارة 2 درجة 
مئوية, تضمنت االتفاقية التزامات ب�: زيادة 
التمويل للعمل املناخي, مبا في ذل��ك الدعم 
املالي من الدول الصناعية إلى الدول النامية؛ 
وض���ع خ��ط��ط وط��ن��ي��ة للمناخ ب��ح��ل��ول ع��ام 
2020, مع وجود غايات وأهداف محددة ذاتيا؛ 
حماية النظم البيئية  تعزيز التكيف واحلد من 

التعرض لتغير املناخ”. 
وختمت جنان بهزاد بالتأكيد ان “تغير 
امل��ن��اخ ه��و مشكلة عاملية تتطلب استجابة 
عاملية, وتعتبر دول��ة الكويت م��ن البلدان 
الصغيرة املعتمدة في دخلها القومي على بيع 
النفط ومشتقاته وال تتحمل املسئولية في 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري كما الدول 

الصناعية الكبرى فمن الواجب اعادة النظر في 
حق الدولة مبستويات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية حتى ال تقف بصف املذنبني جتاه 

االنبعاثات الغازية”.
وقد اكد املهندس شريف اخلياط مدير مكتب 
الدراسات واالبحاث بالهيئة العامة للبيئة 
بأن “التقارير العلمية االخيرة الصادرة عن 
الهيئة احلكومية املعنية بتغير املناخ اثبتت 
بأن وتيرة ارتفاع درج��ات احل��رارة اصبحت 
اسرع مما كان العلماء يتوقعون حدوثه, كما 
ان درجة حرارة الغالف اجلوي سترتفع الى 
١.٥ درج��ة سيليزية عما كانت عليه خالل 
منتصف ال��ق��رن امل��اض��ي وه��ذا االم��ر متوقع 
حدوثة خالل عام ٢٠٥٠ وهو ينذر مبجموعة 
من االث��ار السلبية اخلطيرة على معظم دول 
العالم”, مضيفا: “لذلك ج��اء اتفاق باريس 
للمناخ مبجموعة من ال��ق��رارات امللزمة على 
دول العالم بتقدمي مساهمات طموحة في 
مجالي التخفيف م��ن االنبعاثات الغازية 
حلماية الغالف اجل��وي والتكيف مع االث��ار 
السلبية لتغير املناخ حلماية الشعوب والنظم 
االيكولوجية من هذه الظاهرة ودولة الكويت 
قدمت مساهماتها الوطنية االول��ى إلتفاقية 
االمم املتحدة االطارية لتغير املناخ عام ٢٠١٥ 
وستقدم مساهماتها الثانية بعد عام ٢٠٢٠ 
وستكون هذه الوثيقة مبنية على رؤية سمو 
ام��ي��ر ال��ب��الد وك��ذل��ك ستأخذ بعني االعتبار 
اخل��ط��ط االمن��ائ��ي��ة ل��ل��دول��ة ون��ت��ائ��ج البالغ 
الوطني الثاني لدولة الكويت الذي ستقدمة 
الهيئة العامة للبيئة الى سكرتارية االتفاقية 

الشهر املقبل.

حترير مخالفة

مشعل أبا الصافي

جانب من لقاء الشعلة بالسلمان 
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»الدستورية« حتجز 
طلب إشكال في مدى 
16 دستورية املادة 

27 اجلاري إلى جلسة 
ق��ررت  احملكمة الدستورية الكويتية أمس االثنني 
حجز طلب إشكال في تنفيذ احلكم الصادر بتاريخ 
19 ديسمبر املاضي بشأن عدم دستورية امل��ادة 16 
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة إلى جلسة 27 شهر 

يناير اجلاري.
وك��ان��ت احملكمة ق��د ح��ددت ف��ي ال 16 م��ن الشهر 
اجلاري جلسة اليوم للنظر في طلب االشكال املرفوع 
من الدكتور وليد الطبطبائي مت قيده برقم 1 لسنة 
2019.وكانت احملكمة الدستورية أيضا قد قضت بعدم 
دستورية امل��ادة )16( من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة املتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون 

رقم )12( لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن مجلس األمة الكويتي رفض إسقاط عضوية 
النائبني الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان 
احلربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما - كل 

على حدة.
وك��ان��ت محكمة التمييز ق��ض��ت ب��ت��ع��دي��ل حكم 
االستئناف ال��ص��ادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في 
قضية )مجلس األم��ة( مبعاقبة 13 متهما باحلبس 
ثالث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي 
واحلربش وبحبس ثالثة متهمني سنتني وامتناع عن 
تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وب��راءة اآلخرين من 

التهم املنسوبة إليهم.

جنان بهزاد

»الغذاء« توصي بتمديد اإلجراءات الرقابية 
املشددة على اخلضار والفواكه الواردة من مصر

أوص��ت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
الكويتية أول أم��س بتمديد فترة تشديد 
اإلجراءات الرقابية على ارساليات اخلضار 
والفواكه الواردة من جمهورية مصر العربية 
مل��دة ثالثة شهور وذل��ك اعتبارا من تاريخ 
25 يناير احلالي. وأوضح أمني سر اللجنة 
العليا لسالمة األغذية بالهيئة املهندس عادل 

السويط في تصريح صحفي أن التوصية 
تفيد بحجز جميع اإلرس��ال��ي��ات وسحب 
عينات من جميع األصناف وارسالها إلى 
مختبرات فحص األغذية لفحصها مخبريا 
والتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدم��ي 

ومطابقتها املواصفات.
وأض��اف أن التوصية تفيد كذلك بعمل 

حصر للشركات امل���وردة لتلك األص��ن��اف 
التخاذ اإلج��راءات الالزمة معها على أن يتم 

تطبيق الشروط اخلاصة بهذا الشأن.
وتابع أن الشروط تتضمن ارفاق شهادة 
صحية صادرة من بلد املنشأ مع كل ارسالية 
من اخلضروات والفواكه واردة إلى الكويت 
إضافة إل��ى ارف��اق شهادة حتليل متبقيات 

ملبيدات اآلف��ات الزراعية مع كل إرسالية 
خضار وفاكهه واردة إلى البالد. 

وأش��ار إلى أن الهيئة أوص��ت بذلك بناء 
على استمارات الفحص املخبري التي تفيد 
بظهور حاالت جديدة من ارتفاع بقايا نسب 
املبيدات احلشرية في املنتجات الزراعية 

املصرية )اخلضار والفواكه(.


