
أك���دت إدارة ال��ع��اق��ات العامة 
ببلدية الكويت  على تواصل احلمات 
امليدانية التى تنفذها إدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة واش��غ��االت ال��ط��رق بفرع 
بلدية محافظة العاصمة بناءاً على 
تعليمات وزي��ر األوق��اف والشئون 
األسامية ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
البلدية فهد الشعلة وإشراف مباشر 
ملدير عام البلدية م. أحمد املنفوحي 
بتكثيف احلمات على سوق األثاث 
املستعمل والشواطئ البحرية ورفع 
مستوى النظافة باحملافظة ، مؤكدة 
على أن احلملة شملت  التفتيش 
على االثاث املستعمل مبنطقة الري 
والبقاالت املتنقلة والباعة اجلائلني 
مبنطقة ج��اب��ر األح��م��د و ع��رب��ات 
االيس كرمي من شاطئ الصليبخات 
وحتي اجلزيرة اخلضراء  و تطبيق 
قانون 9/87 مبنطقتي الصاحلية 
و القبلة إل��ى جانب تطبيق قانون 
190/2008 و149/2006  على 

احملات مبنطقة املباركية .
وأك��د مدير ف��رع بلدية محافظة 
ال��ع��اص��م��ة م.ب����در أب���و رق��ب��ة ب��أن  
االج���ه���زة ال��رق��اب��ي��ة ب��ف��رع بلدية 
محافظة الفروانية تكثف احلمات 
امليدانية لرصد املخالفات وإتخاذ 
االج����راءات القانونية بحقها على 
الفور، مؤكداً على أن إدارة النظافة 
العامة باحملافظة تعمل على قدم 
وس��اق من خ��ال احلمات اليومية 

التى تنفذها على كافة املناطق التى 
تقع حتت نطاق احملافظة.

وب�����دوره أوض����ح م��دي��ر إدارة 
النظافة العامة وإش��غ��االت الطرق 
بفرع بلدية احملافظة مشعل العازمي 
بأنه مت وض��ع خطة عمل ميدانية 
مكثفة ل��رص��د امل��خ��ال��ف��ني وات��خ��اذ 
االج���راءات القانونية حيالها على 

ال��ف��ور دون ت��ه��اون ، الف��ت��اً إل��ى أن 
احل��م��ات مستمرة ومكثفة على 
جميع املناطق التي تقع حتت نطاق 

احملافظة.
وأض����اف ال��ع��ازم��ي ب��أن��ه هناك 
حمات لتطبيق كافة لوائح النظافة 
على جميع املخالفني فضا عن رفع 
مستوي النظافة باحملافظة والقضاء 

على كافة الظواهر السلبية التى 
تشوه املنظر العام ، مناشداً اجلميع 
التزام بلوائح وأنظمة البلدية جتنباً 
للمخالفة وال��غ��رام��ة وأن مفتشي 
االدارة سيطبقون اللوائح والقوانني 

بكل حزم.
وم��ن جانبه أوض��ح مراقب عام 
النظافة جمال الفضلي بأنه مت دمج 

النوبات الثاثة وتقسيم املفتشني 
لفرق وتوزيعها على املناطق لرصد 
ع���دد أك��ب��ر م��ن امل��خ��ال��ف��ني وات��خ��اذ 
االج���راءات القانونية حيالهم على 
ال��ف��ور ، الف��ت��اً إل��ى أن احلملة التى 
أنطلقت في 10 صباحاً وأستمرت 
حتى 10 مساءاَ بتواجد ميداني ملدير 
ف��رع بلدية احملافظة ب��در أب��و رقبة 

ومدير إدارة النظافة العامة مشعل 
العازمى. وأش��ار الفضلي بأنه  قد  
مت  حترير العديد من املخالفات أثناء 
احلملة حيث مت حترير 85 مخالفة  
لقانون 9/87  و 35 مخالفة نظافة 
عامة وإشغاالت طرق طبقا للقوانني 
190/2008 و 149/2006  إلى 
جانب حترير 10 مخالفات بائع 

م��ت��ج��ول ف��ض��ا ع��ن رف���ع بقالتني 
مبنطقة ج��اب��ر األح��م��د و6 عربات 
آي��س ك��رمي على الواجهة البحرية  
وارسالهم ملوقع احلجز، مشيراً إلى 
أن��ه  مت مصادرة حمولة 24م3  من 
األثاث املستعمل إلى جانب رفع 18 
سيارة مهملة وإرسالها ملوقع حجز 

البلدية.

أبو رقبة: حمالت مكثفة لرصد املخالفني واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم

18 سيارة مهملة 130 مخالفة ورفعت  بلدية »العاصمة« حررت 

رفع عربة آيس كرمي جانب من احلملة

»أمانة األوقاف« تعلن انتهاء مشروع والئم 
اإلفطار وانطالق مشروعي األضاحي واحلج 

أعلنت األمانة العامة لألوقاف 
ع���ن ب����دء ال��ت��ج��ه��ي��ز مل��ش��روع 
األضاحي واحلج والعمرة للعام 
1440ه�/2019م، بالتعاون 
مع ع��دد من اجلهات احلكومية 
واألهلية اخليرية التي تقوم 
على تنفيذ امل��ش��روع ك��ل ع��ام، 
مشيراً إلى انتهاء مشروع والئم 
افطار الصائم ملوسم رمضان 
1440ه� بنجاح ال��ت��ي قامت 
بتنفيذه اجل��ه��ات احلكومية 
واألهلية اخليرية داخل الكويت 
وخارجها مبيناً أن قيمة دعم 
امل���ش���روع ال��ن��ه��ائ��ي��ة ن��اه��زت  

891887  دينار كويتي.
وق��د ثمن نائب األم��ني العام 
ل��ل��م��ص��ارف ال��وق��ف��ي��ة منصور 
الصقعبي جهود القائمني على 
اجل��ه��ات احلكومية واألهلية 
اخليرية التي قامت على تنفيذ 
ه��ذا امل��ش��روع بأقصى درج��ات 
الدقة واحل��رص على الوصول 
جلميع املستفيدين من املشروع 
داخل الكويت وخارجها، وخص 
الصقعبي بالشكر كل من بيت 
الزكاة، والبنك الكويتي للطعام، 
وجمعية اإلص��اح االجتماعي 
وجمعية إحياء التراث اإلسامي 
وجمعية صندوق إعانة املرضى، 

وجمعية الشيخ عبدالله النوري 
اخل��ي��ري��ة، وجل��ن��ة التعريف 
ب��اإلس��ام، ووزارة اخلارجية 
الكويتية التي نفذت مشروع 
والئ����م اإلف���ط���ار خ����ارج دول��ة 

الكويت لهذا العام .
كما أعلن نائب األم��ني العام 
ل��ل��م��ص��ارف ال��وق��ف��ي��ة ان��ط��اق 
م��ش��روع��ي األض��اح��ي واحل��ج 
ل���ع���ام 1440ه�������������/2019م 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
واألهلية اخليرية الكويتية التي 
لها خبرة سابقة في هذا املجال 
من خال اتفاقيات تعاون يتم 

توقيعها مع اجلهات املرشحة 
حاليا لتنفيذ ه��ذه املشروعات 
وفق خطط ودراسات تفصيلية، 
مشيراً إل��ى أهمية تنسيق هذه 
اجلهود من خال تعزيز وشائج 
التعاون والشراكة املجتمعية مع 
املؤسسات احلكومية واألهلية 

اخليرية الكويتية.
وأك�����د ال��ص��ق��ع��ب��ي ح��رص 
األم��ان��ة العامة ل��ألوق��اف على 
تنفيذ شروط الواقفني من خال 
األوق�����اف امل��ش��روط��ة بصرف 
ريعها على مصرفي األضاحي 
واحل����ج وال���ع���م���رة، بصفتها 
ناظراً على هذه األوق��اف، وعبر 
الصقعبي ع��ن ش��ك��ر األم��ان��ة 
ال��ع��ام��ة ل���ألوق���اف ل��ل��واق��ف��ني 
والواقفات جلهودهم ومساعيهم 
اجلليلة في مساعدة احملتاجني 
ودع��م أعمال اخلير، داعيا الله 
تعالى أن تكون هذه األعمال في 
ميزان حسناتهم جميعا، مثنيا 
الدعوة أله��ل اخلير واجلمهور 
الكويتي الكرمي لتقدمي أوقافهم 
وت��ب��رع��ات��ه��م ل��ألم��ان��ة العامة 
لألوقاف من خال وسائل التبرع 
امل���وج���ودة ف��ي م��وق��ع األم��ان��ة 
االلكتروني وقاعة العطاء في 

مقر األمانة بالدسمة.

منصور الصقعبي

30 ألف إنسان  استفاد منها أكثر من 

»النجاة اخليرية« قدمت مساعدات متنوعة في اليمن
  ك��ان��ت وال زال���ت وستظل جمعية 
النجاة اخليرية واح��دة من أه��م وأكبر 
اجلمعيات الكويتية التي سارعت لنجدة 
وإغاثة النازحني اليمنيني، وذلك بفضل 
حتركها امل��ي��دان��ي ال��س��ري��ع وتلبيتها 
العاجلة لنداء اإلغاثة اإلنساني الذي 
أطلقه أه��ل اليمن، فسارعت اجلمعية 
بتقدمي املواد الغذائية الضرورية وتوفير 
الكساء واخل��ي��ام للنازحني ،وأق��ام��ت 
املخيمات الطبية لعاج املرضى ووفرت 
األدوي����ة واالس��ت��ش��ارات للمراجعني، 
وح��رص��ت على توفير امل��ي��اه النظيفة 
لاجئني. كما قدمت “حليب األطفال” 

لعاج أم��راض سوء التغذية املنتشرة 
باليمن.

وفي هذا الصدد قال مشرف مشاريع 
اليمن بالنجاة اخليرية محمد القحطاني: 
ح��رص��ت على اإلش����راف امل��ب��اش��ر على 
إيصال مساعدات أه��ل الكويت ألهلنا 
النازحني اليمنيني، وذلك رغم صعوبة 
االوض������اع األم��ن��ي��ة ه���ن���اك  وم��ش��ق��ة 
ال��ط��ري��ق، ول��ك��ن ه��ذه أم��ان��ة احملسنني 
ونحن مطالبون بإيصالها للمستفيدين 
وتوثيقها، فقمنا بالعمل في 6 محافظات 
مينية وهي عدن وحلج وأبني والضالع 
وص��ن��ع��اء وأب، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

شركاء امليدان مؤسسة ينابيع اخلير  
ال��رس��م��ي��ة، وبالتنسيق م��ع وزارت���ي 
ال��ش��ؤون واخل��ارج��ي��ة، فقمنا بتوزيع 
س��ال غ��ذائ��ي��ة أس��ت��ف��اد منها أك��ث��ر من 
1700 إنسان ضمت أهم املواد الغذائية 
األس��اس��ي��ة وال��ت��ي تكفي األس���رة ملدة 
شهر تقريباً. وبني القحطاني أن نصيب 
األط��ف��ال ال��ص��غ��ار م��ن ح��م��ات النجاة 
اخليرية اإلغاثية لليمن كان كبيراً حيث 
حرصنا على توزيع احلليب واملكمات 
الغذائية لألطفال املصابون بأمراض 
سوء التغذية استفاد من هذا املشروع 
ع��دد 1500 طفل، حيث يعيش أطفال 

اليمن مأساة إنسانية كبيرة، والكثير 
منهم تبعاً للتقارير األممية معرضون 
“للخطر” بسبب تفشى أم��راض سوء 
التغذية وع��دم توفر الرعاية الطبية 
املناسبة. وتذكر التقارير الدولية أن 
طفا دون سن اخلامسة مي��وت كل 10 
دق��ائ��ق باليمن بسبب س��وء التغذية 
احل��اد، وأم��راض ميكن الوقاية منها. و 
1.8 مليون طفل ميني يعانون من سوء 
التغذية، منهم ما يربو على 400 ألف 
يعانون من س��وء التغذية احل��اد التي 
تهدد حياتهم وتتركهم هياكل عظمية 

تعاني من هزال العضات.

»الرحمة العاملية« بدأت تنفيذ 
مشروعات »بصمة خير« الرمضانية

وضعت جمعية الرحمة العاملية حجر األساس 
ألول ورش��ة حرفية من مشروعات بصمة خير 
والتي أطلقتها خال شهر رمضان املبارك لعام 

1440 وذلك في أرض الصومال.
 وق���ال رئ��ي��س ق��ط��اع إف��ري��ق��ي��ا ف��ي جمعية 
الرحمة العاملية د. تركي احلميدي أن اجلمعية 
أطلقت خ��ال حماتها الرمضانية مشروع 
بصمة خير لبناء “خمسة ورش حرفية “ 
وذلك إلكساب الشباب في مناطق االحتياج ملهن 
حرفية، تساعدهم على كسب عيشهم، وتوفير 
ح��ي��اة ك��رمي��ة الس��ره��م، وم��س��ان��دة غيرهم من 
ذوي احلاجة وهاهى تبدأ بتنفيذ أولى الورش 

احلرفية.
وأوض��ح ه��ذه ال��ورش يتم إنشاؤها بعد أن 

تتم دراسة احتياجات السوق إلى التخصصات 
الفنية الازمة لدعم املشروعات التنموية في 
ال��دول، مما زاد الطلب على هذه التخصصات، 
مشيراً إلى أن الفكرة بدأتها الرحمة العاملية من 
جيبوتي مبجمع الرحمة التنموي وانتقلت إلى 

الصومال من خال مجمع الكويت اخليري.
وأشار أن تلك املدارس لديها منهج يستوعب 
التطور املتواصل في التقنية التعليمية بغية 
إعداد جيٍل يحمل العلم واملعرفة واملهارات، ليكون 
ّكنه من االندماج  َ مؤهًا تأهيًا مهنًيا عالًيا ميمُ
الكامل في العمليات اإلنتاجية والتطوير الشامل 
حيث يحتوي املجمع على خمسة ورش رئيسية 
وهى “السيارات، األملنيوم، الكهرباء، النجارة، 

واحلدادة”.

مشروع ورش بصمة خير احلرفية

»املنابر القرآنية« تنجح في تنظيم ورشة 
»خدمة العمالء« التدريبية لذوي اإلعاقة 

أعرب د. أحمد الباطني رئيس مجلس 
إدارة جمعية املنابر القرآنية ورئيس 
اللجنة العليا إلدارة شؤون معهد البناء 
ال��ب��ش��ري ل��ل��ت��دري��ب األه��ل��ي ع��ن شكره 
وتقديره لدعم احتاد املصارف ملبادرات 
املعهد، وتوجه بالشكر ملجموعة سيتي 
املصرفية على دعمها ل��ذوي اإلعاقة في 
دولة الكويت من خال املشاركة في ورشة 
العمل التدريبية التي عقدت ضمن برنامج 
»خ��دم��ة ال��ع��م��اء« ل��ت��دري��ب وتوظيف 
األشخاص من ذوي اإلعاقة وتخصيص 
ي��وم املجتمع العاملي، ال��ذي تعقده كل 
عام في أكثر من 90 دولة حول العالم- 
لتدريب ذوي اإلع��اق��ة على أساسيات 
خدمة العماء واملهارات املطلوبة، ضمن 

حملة »شركاء لتوظيفهم«.
وأكد الباطني أن هذه البرامج والورش 
التدريبية تعد ف��رص��ة مم��ي��زة يقدمها 
البرنامج للقطاع املصرفي من خال إتاحة 

املساهمة في احلملة .

من جانبه علق الرئيس التنفيذي لدى 
سيتي بنك الكويت فاحت عدور قائا: “يعد 
تعاوننا هذا مع الهيئة العامة للمعاقني 
أول تعاون لنا، ونأمل أال يكون األخير 
من نوعه، وق��د أبهرنا حماس املتدربني 
واستطعنا أن نرى طموحهم بأن يصبحوا 
األف��ض��ل ف��ي م��ج��ال خ��دم��ة ال��ع��م��اء  من 
خال األسئلة التي مت طرحها، وتفاعلهم 
اإليجابي مع املتطوعني، وقد جنحنا في 
حتقيق الهدف من ذل��ك النشاط العاملي 
من خال نفل خبراتنا ومعلوماتنا ملنفعة 
املتدربني ومستقبلهم الوظيفي، ونحن 
نتمنى لهم النجاح الدائم«. وأضاف: منذ 
ب��داي��ة االحتفال بيوم املجتمع العاملي 
ف��ي ع��ام 2006 أصبحت ه��ذه امل��ب��ادرة 
م��ن تقاليد مجموعة سيتي املصرفية، 
ويسعدنا أن نستمر في العمل جنبا الى 

جنب مع اجلمعيات واملنظمات احمللية 
بهدف حتسني وتقوية املجتمعات التي 
نعيش ونعمل فيها. ومن اجلدير بالذكر 
أن يوم املجتمع العاملي يعّد حدثا مهما في 
مجموعة سيتي يقوم من خاله موظفو 
البنك بتنظيم فعالية مختلفة كل عام 

بفعل اخلير في املجتمعات احمللية.
من جهتها، أشادت مدير “ معهد البناء 
البشري للتدريب األهلي” م.ع��واط��ف 
ال��س��ل��م��ان ب��ح��رص م��ج��م��وع��ة سيتي 
امل��ص��رف��ي��ة ع��ل��ى إق��ام��ة ورش���ة “خدمة 
العماء” التدريبية لذوي اإلعاقة، وأحملت 
إلى أهمية الشراكة املجتمعية بني )هيئة 
اإلعاقة( من القطاع احلكومي ومؤسسات 
املجتمع امل��دن��ي ممثلة ب��� )معهد البناء 
البشري( والقطاع املصرفي في تسليط 
الضوء وتقدمي اخلدمات لفئة مهمة في 

املجتمع وه��ي فئة ذوي االحتياجات 
اخل���اص���ة، وذل����ك اس��ت��ش��ع��ارا ألهمية 
املسؤولية املجتمعية في خدمة املجتمع 
وحتقيق رؤي��ة استراتيجية تهدف إلى 
تأهيل وت��وظ��ي��ف األش��خ��اص م��ن ذوي 
الهمم ودمجهم ف��ي املجتمع بوصفهم 
أشخاصا فاعلني، وأكدت السلمان حرص 
املعهد على عقد العديد م��ن الشراكات 
املجتمعية ال سيما وأنه املعهد األول من 
نوعه -غير الربحي- في الكويت الذي 
يقوم بتأمني مسار التدريب والتوظيف 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة بعد انقضاء 
فترة التدريب املتفق عليها مع اجلهات 
املعنية، ما يعزز قدرتهم على املشاركة 
في التنمية املجتمعية، ويسهم في دعم 
ممارسات خطة الدولة للتنمية وصوالً 

إلى حتقيق مفهوم األمن املجتمعي .  

جانب من الورشة
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د. أحمد الباطني

تتمات

العبد اجلليل
وأك��د وزراء املالية ال��ع��رب »الدعم 
العربي الكامل حلقوق دول��ة فلسطني 
السياسية واالقتصادية واملالية وضمان 
استقالها ال��س��ي��اس��ي واالق��ت��ص��ادي 

واملالي«.
وأدانوا »القرصنة اإلسرائيلية ألموال 
الشعب الفلسطيني«، داع��ني املجتمع 
ال��دول��ي إل��ى »الضغط على احلكومة 
اإلسرائيلية لوقف القرصنة، وإع��ادة 
ه��ذه األم���وال الفلسطينية كاملة غير 

منقوصة«.

من جانبه فقد أكد وكيل وزارة املالية 
الكويتية املساعد للشؤون االقتصادية 
نبيل العبد اجلليل أم��س دع��م الكويت 
املتواصل واملستمر للقضايا العربية 

كافة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأض��اف في ختام أعمال االجتماع 
ال��ط��ارئ ل���وزراء املالية ال��ع��رب ال��ذي 
بحث كيفية توفير شبكة األم��ان املالية 
لفلسطني لتتمكن من مواجهة املمارسات 
واإلج�������راءات امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

االسرائيلية جتاه االقتصاد الفلسطيني.
وش��دد العبد اجلليل على أن موقف 
الكويت جتاه القضية الفلسطينية كان 

وال ي��زال مبدئا ثابتا »فاننا حريصون 
على تقدمي كل الدعم السياسي واملالي 
لألشقاء في دول��ة فلسطني في احملافل 

اإلقليمية والدولية«.

السعودية
ووفق النظام، ال متنح اإلقامة املميزة 
اجلنسية لألجانب بخاف العديد من 
األنظمة املطبقة عامليا، لكنه يعطيهم احلق 
في متلك العقار واخلروج والدخول للباد 
بدون إذن “كفيل سعودي«. ومينح نظام 
اإلقامة املميزة، احلاصل عليها، اإلقامة مع 

أسرته وإصدار تأشيرات زيارة لألقارب 
وامتاك العقارات ووسائل النقل.

كما مينح احلق في العمل في منشآت 
القطاع اخل��اص، والتنقل بينها وحرية 
اخلروج والعودة من اململكة، واستخدام 
املمرات املخصصة للسعوديني والدخول 

واخلروج من اململكة ومزاولة التجارة.
وك��ان ول��ي العهد ال��س��ع��ودي األمير 
محمد بن سلمان، قال في 2016 إن باده 
تتجه ملنح األج��ان��ب إقامة دائمة شبيه 
بنظام “غرين كارد” األم��ري��ك��ي، ال��ذي 
يعطي املقيمني ف��ي ال��والي��ات املتحدة 

مميزات املواطن.

تتمات


