
محليات6 alwasat.com.kw3568 األربعاء 23 من ربيع األول 1441 هـ/ 20 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة  -   العددWednesday 20th November 2019 - 13 th year - Issue No.3568

استقبل وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
مهندس هاشم الرفاعي في مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني وفد »قوة خلويا« بدولة 
قطر الشقيقة برئاسة العميد راشد محمد أبو 
شريدة، والذي يضم كال من العقيد الركن محمد 

مسفر الشهواني والعقيد صالح راشد احلميدي، 
واملقدم الركن ماجد شافي املنصوري، واملقدم 
خليفة عبدالله العطية، والرائد يوسف عتيق 

احلمد.
ونقل الفريق الرفاعي إلــى الــوفــد حتيات 

القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلــرس الوطني، 
و الشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الــوطــنــي. وأكــد أهمية زيـــارة الــوفــد الشقيق 
استكماال جلهود تعزيز التعاون بني احلرس 

الوطني وقوات خلويا خاصة في مجال التدريب 
والتعاون األمني والعسكري مبا يسهم في 
خدمة أهداف التطوير لكلتا املؤسستني في ظل 
العالقات األخوية املتميزة بني دولــة الكويت 
وشقيقتها دولــة قطر. وحضر اللقاء املعاون 

للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع 
فالح. كما قام الوفد بزيارة معسكر التحرير 
حيث كان في استقبالهم مدير مديرية اخلدمات 
الفنية العميد مهندس عصام نايف عصام، 
ــدات املشاركة  ــع ــات وامل ــي ــرض اآلل وشــاهــد ع

في خطة األمطار ومساندة أجهزة الدولة في 
ــاالت الــطــوارئ وجتمعات املياه.  مواجهة ح
كما تفقد الوفد مركز الدفاع الكيماوي والرصد 
اإلشعاعي، مشيدا مبا ميلكه من أجهزة حديثة 

لرصد امللوثات ومعاجلتها.

اإلشعاعي والرصد  الكيماوي  الدفاع  ومركز  التحرير  معسكر  زار  القطري  الوفد 

وكيل »احلرس الوطني« بحث مع وفد »قوة خلويا« تعزيز التعاون املشترك

مخلفات  من  أطنان   5 يجمعون  املدارس  طالب 
الوطني« »أمنية  حتدي  في  البالستيك 

أعلن مشروع »أمنية«  
البيئي عن جتميع خمس 
أطــــنــــان مــــن مــخــلــفــات 
البالستيك خالل مسابقة 
حتــدي »أمنية الوطني«، 
ــتــي شــهــدت مشاركة  وال
117 مدرسة حكومية من 
مختلف املناطق التعليمية 
ــن شــهــر من  خـــالل أقـــل م
انطالق املسابقة.  وقالت 
سناء الغمالس الرئيس 
التنفيذي ملشروع »أمنية« 
فــي تصريح صحفي إن 
املسابقة ساهمت خالل 
شــهــر تــقــريــبــا فـــي جمع 
ــارب )4.6 أالف(  ــق ــا ي م
مــن مخلفات البالستيك 
منذ انطالق املسابقة في 
شهر أكتوبر املاضي، مما 
يوفر مساحة تبلغ )47 
مــتــرا مكعبا( فــي مــرادم 
ــى أن  الــنــفــايــات، الفــتــة إل
مسابقة التحدي مستمرة 
منافساتها بــني املــدارس 
إلى شهر أبريل من العام 
القادم. وثمنت الغمالس 
هــذه املــبــادرة البيئية من 
القائمني على البنك الوطني 
ــاون مـــع وزارة  ــع ــت ــال ب
التربية ومصنع مياه اكوا 

جلف، ومساهمة العديد 
من مدارس البنني والبنات، 
ــن املسؤولية  انــطــالقــا م
املجتمعية جتاه احلد من 
مخاطر التلوث واحملافظة 
عــلــى الــصــحــة والــبــيــئــة، 
والعمل على رفع وترسيخ 
الوعي البيئي لدى طالب 
املــــــدارس، مــشــيــرة إلــى 
أن تلك النتائج املثمرة 
املــشــجــعــة ســتــســاهــم في 
حتقيق املزيد من األهداف 
الــوطــنــيــة واملجتمعية 

والــبــيــئــيــة.   مــن جانبها 
قــالــت لطيفه السبيعي 
املمثل املعتمد ألُمنية لدى 
وزارة التربية  إن املسابقة 
شهدت مشاركة وتفاعل 
ومواكبة من كافة املراحل 
ـــة ومبــخــتــلــف  ـــي ـــدراس ال
املناطق التعليمية، مما 
كــان لــه األثـــر الــبــالــغ في 
ــى من  جنــاح املرحلة األول
هذا التحدي البيئي الفريد 
ــن نــوعــه عــلــى النطاق  م

التربوي.

أعــرب رئيس مجلس إدارة جمعية املنابر 
القرآنية د. أحمد الباطني عن سعادته بتقدمي 
النائب محمد الــدالل ثالثة اقتراحات برغبة 
لتوفير فــرص وظيفية تتناسب مع طبيعة 
ــة من  ــاص شــريــحــة ذوى االحــتــيــاجــات اخل
أصحاب الهمم ومبا يحقق أدواًرا إيجابية في 

دمجهم باملجتمع.
وأكد الباطني أن لذوي االحتياجات اخلاصة 
دور في دعم املجتمع والدولة، وأن الدستور 
الكويتي يكفل للجميع كامل حقوقهم على حّد 
سواء، وأن حملة )شركاء لتوظيفهم( جنحت 
في حتقيق املشاركة الفاعلة واإليجابية لتنمية 
املــوارد البشرية من أجل بناء )كويت جديدة 
2035( وذلك من خالل دعم فئة املعاقني وذوي 
االحتياجات اخلاصة والعمل على توفير فرص 
النمو التدريبي والوظيفي أمام القادر والراغب 
من هذه الفئة وذلك من منطلق التطوير والبناء 
وصقل املواهب على الصعيد املهني واملجتمعي 
من أجل دفع عجلة التنمية والتدريب املقترن 
بالتوظيف ألبنائنا من فئة املعاقني في دولة 
الــكــويــت، وذلــك تنفيذاً اللــتــزامــات الكويت 
الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق 
ذوي اإلعاقة وتعزيزها خاصًة بعد انضمام 
ــة الكويت التفاقية األمم املتحدة حول  دول

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضح الباطني أن كال من الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة واحتاد مصارف الكويت 
ــات الــداعــمــة حلملة )شــركــاء  ــه وبــقــيــة اجل
لتوظيفهم( كــان لهم دور ممتاز وإيجابي 
في توفير الفرص الوظيفية املناسبة لذوي 
ــص فــي عدد  ــاألخ االحــتــيــاجــات اخلــاصــة وب
من البنوك واملصارف الكويتية التي ساهم 
بعضها مشكورا ومقدرا في توظيف عدد من 
ذوي اإلعاقة وعلى رأس تلك املصارف البنك 
األهلي املتحد وبنك اخلليج والبنك الوطني 
والبنك الــتــجــاري، وكــانــت جتــربــة ناجحة 
للعديد منهم، ما أسهم في دمج هذه الفئة املهمة 

باملجتمع.
وثّمن الباطني للنائب الــدالل حرصه على 
تلك الفئة املهمة واستثمار جناح اخلطوات 
التي قامت بها الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية املنابر 
القرآنية في هذا االجتاه ما يتطلب معه تعميم 
هذه اخلطوات على جهات أخــرى في الدولة 
والقطاع اخلاص وبذل جهود أكبر لدمج أعداد 
أكبر من ذوى اإلعاقة في قطاعات أخــرى من 

القطاع احلكومي والقطاع اخلاص.
وقــد نــص االقــتــراح األول لــه على قيام 
وزارة الصحة بدعم توظيف ذوي اإلعاقة 
في قطاعات الـــوزارة، وكذلك بتبني ودعم 
اخلطوات التي يقوم بها كل من الهيئة العامة 
ــؤون اإلعــاقــة ومــعــهــد الــبــنــاء البشري  ــش ل
وجمعية املنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية 
في املستشفيات والعيادات واملراكز الصحية 
العاملة في القطاع اخلاص في وظائف وأعمال 
تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة«؛ بينما 

نص االقتراح الثاني على قيام وزارة اإلعالم 
ومن خالل املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب واملكتبة الوطنية )املكتبات العامة( 
فــي املناطق السكنية بدعم اخلــطــوات التي 
يقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة 
ومعهد البناء البشري وجمعية املنابر القرآنية 
لتوفير فــرص وظيفية في املكتبات العامة 
وفي غيرها من الوظائف التي يتولى شؤونها 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
واجلهات التابعة لوزارة اإلعالم وفي وظائف 
وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة إلى 
ذلــك، نص االقــتــراح الثالث على قيام وزارة 
التربية والتعليم بتوظيف ذوي االحتياجات 
اخلاصة في قطاعات الوزارة وكذلك ومن خالل 
املجلس األعلى للجامعات وكذلك قطاع التعليم 
اخلاص بدعم اخلطوات التي يقوم بها كل من 
الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة ومعهد البناء 
البشري وجمعية املنابر القرآنية لتوفير فرص 
وظيفية فــي اجلامعات اخلــاصــة واملـــدارس 
اخلاصة واملراكز التعليمية اخلاصة لتوفير 
فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة شريحة 

ذوي االحتياجات اخلاصة من أصحاب الهمم.
مــن جانبها شــكــرت مــديــرة معهد البناء 
البشري م. عواطف السلمان النائب الــدالل 
على مبادرته الرائعة في دعم حملة )شركاء 
لتوظيفهم(؛ والتي أطلقها معهد البناء البشري 
بوصفه أول معهد تدريب نوعي في الكويت 
غير ربحي يقدم خدماته التدريبية لفئات 
الرعاية االجتماعية واملتواجدة في املقرات 
ــي دور الــرعــايــة االجتماعية  اإليــوائــيــة وف
ومقرات اإلصــالح والعالج والتأهيل، حتت 
مظلة جمعية املنابر القرآنية لتطوير وتنمية 
طاقات تلك الفئات في خدمة املجتمع ومتكينهم 
مــن شغل الــوظــائــف املختلفة ممــا سيكون 
له تأثير كبير وفعال على عمليات التنمية 
الوطنية واالجتماعية والثقافية ، وذلــك في 
ــار التعاون املشترك بــني الهيئة العامة  إط
لشئون ذوي اإلعاقة وقطاع املجتمع املدني 
املتمثل في جمعيات النفع العام؛ حيث جاءت 
هذه املبادرة لتسهم في حتقيق التنمية الشاملة 
وأبعادها املختلفة خلدمة فئة ذوي اإلعاقة 
، وذلــك نظرا لكون التنمية البشرية لذوي 
االحتياجات اخلاصة من أكثر اجلوانب التي 
تتطلب تنسيق اجلهود وتضافرها للوصول 
إلى األهداف املرغوبة في دعم أواصر التعاون 

والتكافل املجتمعي.
 وأكدت السلمان أن من شأن تلك املقترحات 
ـــام املــشــاركــات  ــا أم ــع ــاب واس ــب أن تفتح ال
اإليجابية لتحقيق أهــداف احلملة وتوسيع 
نطاقها مبا يخدم تلك الفئات ويحقق الرعاية 

والدعم لتك اجلهود املباركة.
ودعــت السلمان جميع اجلهات الرسمية 
ــي دعـــم احلملة  ــيــة إلـــى املــســارعــة ف واألهــل
وخصوصا بعد جنــاح البرنامج التدريبي 
األول في تخريج 29 من ذوي اإلعاقة وتوظيف 

16 منهم في املصارف احمللية .

لتوظيفهم« »شركاء  حملة  لدعم  الدالل   النائب   اقتراحات  ثمن 

الباطني: لذوي االحتياجات 
اخلاصة دور في دعم املجتمع 

أكد املدير العام لبلدية الكويت أحمد 
ــع حلول  ــس الــثــالثــاء وض املنفوحي أم
جذرية ملشكالت منطقة جليب الشيوخ 
ــة أشهر  ــالث ــد عــن ث ــزي ـــدة ال ت ـــالل م خ
وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الــوزراء 

للبت فيها.
وقال املنفوحي في تصريح للصحفيني 
عقب جــولــة ميدانية قــام بها الفريق 
احلكومي املكلف في حل مشكلة منطقة 
جليب الشيوخ بحضور وكيل وزارة 
الداخلية عصام النهام إنه بعد انقضاء 

الثالثة أشهر األولى سيتم دراسة النتائج 
وتقييمها ومــن ثــم وضــع خطة لثالثة 
اشهر أخــرى لوضع تصور وحل نهائي 

يقدم لتلك املشاكل.
وأشاد بأداء الفريق احلكومي املشترك، 
إذ استطاع خــالل مــدة قصيرة مــن حل 
الكثير مــن مشاكل النظافة واألســـواق 
العشوائية مبينا أن الفريق أغلق 120 
محال وقطع التيار الكهربائي عن 43 عقار 

مخالف.
ـــر أن الــفــريــق قـــام أيــضــا برفع  وذك

ــواد اإلنشائية  نحو 10 آالف طن من امل
واملهمالت وأزال 223 مظلة جتارية داخل 
املنطقة إلى جانب ضبط نحو 140 بائعا 

جائال وإحالتهم إلى اجلهات املختصة.
وذكــر أن الفريق سيقوم في الثالثة 
أشهر املقبلة بإغالق حوالي 2700 محل 
غلقا إداريـــا متكامال والــتــأكــد مــن عدم 
عودتها ملزاولة نشاطها مرة أخرى الفتا 
الى وجود الكثير من املنازل السكنية التي 
يتم استخدامها النشطة جتارية مخالفة 

مثل املطابخ املركزية واملصانع املختلفة.

وأوضح املنفوحي أن وزارة الكهرباء 
واملـــاء استطاعت التوصل لألشخاص 
الذين يقومون بسرقة كابالت الكهرباء 
من املنازل وسيقومون باتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن الفريق 
يعمل حاليا على وضــع حلول مؤقتة 

ودائمة لتلك املشاكل.
وأعــرب عن شكره جلميع املواطنني 
الذين قاموا بالتعاون مع الفريق من خالل 
مبادرتهم بإزالة املخالفات وتصحيح 

أوضاعهم القانونية.

أشهر  3 عن  التزيد  مدة  خالل 

الشيوخ«  »جليب  ملشكلة  جذرية  حلواًل  تضع  الكويت  بلدية  املنفوحي: 

الفريق هاشم الرفاعي يستقبل وفد »قوة خلويا«

جانب من جتميع البالستيك

م. عواطف السلمان

جانب من زيارة الوفد القطري ملعسكر التحرير

جانب من اجلولة امليدانية في »جليب الشيوخ«

د. أحمد الباطني

محمية  سور  بصيانة  يبدأ  التطوعي  العمل  مركز 
البلدية مع  بالتعاون  األحمد  صباح 

أعــلــن مــركــز العمل التطوعي البدء 
بأعمال الصيانة اجلذرية للسور احمليط 
مبحمية صباح األحمد الطبيعية التابعة 
للمركز والتي تضررت بفعل األمطار التي 
تعرضت لها البالد وذلــك بالتعاون مع 
بلدية الكويت. وقال املركز في بيان صحفي 
لـ )كونا( أمس الثالثاء إن العمل يشمل 
صيانة السور بالكامل البالغ 320 كيلو 
متر والروف حول احملمية الجنراف أجزاء 
منه. وأضــاف أن أعمال الصيانة ستكون 
على مراحل حيث سيتم التركيز في البداية 
على نقاط الضعف وأماكن االختراقات 
املتكررة في ســور احملمية.   ودعــا مركز 
العمل التطوعي أصحاب املخيمات إلى 
االبتعاد مسافة كافية عن أسوار احملمية 
حفاظا عليهم وعــلــى ممتلكاتهم وعــدم 
االقتراب من أسوارها ومحاولة دخولها 

معلنا أنــه يخلي مسؤوليته عن سالمة 
األشخاص الذين يخترقون األسوار.

   وأشار إلى أن احملمية تعد مالذا آمنا 
للطيور والنباتات النادرة واحليوانات 
البرية وتتميز بتنوع نباتي فريد من 
نوعه على مساحة 320 كيلومترا مربعا 
ــوازن والتنوع  ــت ــى حتقيق ال وتــهــدف إل
البيئي واحملافظة على التنوع االحيائي 
ــاث  ــح ـــات واألب ـــدراس ــة الـــى ال ــاف ــاإلض ب
البيئية.    ولفت إلى أن الهدف من أعمال 
الصيانة هو احلفاظ على احلياة الفطرية 
والنباتية بأرض احملمية التي تعد مخزونا 
استراتيجيا للكائنات النباتية واحليوانية 
وتعمل على إعـــادة التنوع البيولوجي 
ــادة توطني احليوانات  باإلضافة إلــى إع
والنباتات املهددة باالنقراض واحملافظة 

على الصفات الطبيعية للبيئة الكويتية.

جانب من أعمال الصيانة


