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أكد رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لرعاية املسنني )حتت اإلشهار( إبراهيم البغلي 
أن الدور االجتماعي الذي يؤديه القطاع اخلاص 
واألهلي ملساندة القطاع احلكومي جتاه قضايا 
املسنني يش���كل حجر زاوية في تفعيل دور 
مؤسسات املجتمع املدني في الدولة، الفتا إلى 
ضرورة إعطاء التسهيالت إلشهار اجلمعيات 
األهلية التي حتمل على عاتقها تقدمي خدمات 
النفع الع���ام ألبناء املجتم���ع والتي تنطلق 
من اس���تراتيجيات واضحة وأهداف محددة 
تتفق مع دستورنا وتراعي عاداتنا الكويتية 

األصيلة.
وناشد البغلي مجلس الوزراء اإلسراع في 
إشهار اجلمعية الكويتية لرعاية املسنني ملا 
حتمله من أهداف نبيلة أهمها تشجيع األبناء 
على البر بوالديهم وتوطيد العالقات األسرية، 
باإلضافة إلى توعية املجتمع باحتياجات املسنني 

املختلف���ة وتفعيل دور اإلعالم جتاه قضايا هذه الفئة الغالية على 
قلوبنا.

وكش���ف البغلي عن نيته إنشاء مستش���فى تخصصي لرعاية 
املس���نني، وفق أحدث األجهزة الطبية مع تزويده بأفضل العناصر 
الطبية والتمريضية، وس���يكون ذلك املستش���فى تابعا للجمعية 
الكويتية لرعاية املسنني، وسيكون مجهزا للتعامل مع احتياجات 

كبار السن.
وأضاف أنه سيعمل على إنشاء منتجع خاص لهذه الفئة يوفر لهم 

اجلو النقي والهدوء املطلوب، وتوفير األنشطة 
املختلفة التي يحبها كبار الس���ن، ليتمكنوا 
من ممارسة هواياتهم احملببة، ويجدوا اجلو 

املمتع الذي يتمنون ان نوفره لهم.
وتطرق البغلي إل���ى احلديث عن جائزة 
البغلي لالبن البار، مبينا أنها حققت جناحا 
كبيرا خالل األع���وام الثالثة املاضية، مجددا 
دعوت���ه إلى جميع املواطنني للمش���اركة في 
اجلائزة، أو في مسابقتي التصوير الفوتوغرافي 
والقصة القصيرة اللتني تركزان على فضيلة 
البر بالوالدي���ن، مؤكدا حرصه على بذل كل 
جهوده لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي ينبع 

من شريعتنا اإلسالمية وعاداتنا األصيلة.
وأعل���ن س���ابقا أن مس���ابقة التصوي���ر 
الفوتوغراف���ي تنظمها اجلائزة بالتعاون مع 
جمعية الصحافيني، وتش���مل اختيار أفضل 
الصور الطبيعية امللتقطة في مناسبات مختلفة 
أو التي يت���م إخراجها من قبل املصور للتركي���ز على قضية البر 

بالوالدين في املجتمع.
أما مسابقة القصة القصيرة فتقام بالتعاون مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب واملشاركة فيها متاحة جلميع الفئات من 
املواطنني واملقيمني فوق سن 18 سنة بحيث ال تقل القصة عن ألف 
كلمة وال تزيد على ألف وخمس���مائة كلمة. أما اجلوائز فسيحصل 
األول عل���ى 750 دين���ارا والثاني 500 دينار والثال���ث 350 دينارا 

والرابع 250 دينارا.

عادل العتيبي
كش���ف رئيس مجلس ادارة 
جمعية الدسمة وبنيد القار محمد 
عاشور ان اجلمعيات التعاونية 
املهرجانات  ادت دوره���ا عب���ر 
الرمضانية وتخفيضات االسعار 
التي ش���ملت الكثير من السلع 
والتي اصبح���ت اما بالتكلفة او 
اقل منها وذلك بدعم من اجلمعية 
الهدية  الى  التعاونية باالضافة 

الرمضانية.
من جانب آخر استنكر عاشور 
تصريح احد املسؤولني في وزارة 
التجارة بان مهرجانات اجلمعيات 

التعاونية التي تقام لعب في لعب حيث اعتبر عاشور هذا التصريح 
عاريا من الصحة.

واثنى في الوقت ذاته على تصريح وزير التجارة احمد الهارون 
الذي اشاد بدور اجلمعيات التعاونية الكبير في خدمة املواطن واملقيم 

واحملافظة على االسعار.

إبراهيم البغلي

محمد عاشور 

عاشور: المهرجانات الرمضانية
أدت دورها في تخفيض األسعار

باني: إنشاء غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي
في »المهندسين« يعزز اإلسراع في تنفيذ برامج التنمية الحكومية

أك���د مدي���ر ع���ام جمعية 
املهندس���ني م.صال���ح بان���ي 
املطي���ري ان توقيع اجلمعية 
الكويت  اتفاقية إلنشاء غرفة 
الدولي  للوس���اطة والتحكيم 
يه���دف ال���ى مواكب���ة خطط 
وبرامج عمل احلكومة للتنمية، 
موضحا ان هذه الغرفة ستساهم 
بشكل مباشر في دفع مسيرة 
مشاريع التنمية من خالل حل 
اي خالفات تنش���أ بني املالك 
واملنفذين لهذه املشاريع بطرق 
التحكيم القضائي الذي ميتاز 
بسرعة البت في أي خالفات او 
مشاكل قد تنشأ بني األطراف 

ذات العالقة بهذه املشاريع.
وقال ان هذه املبادرة متثل 
إحدى اآلليات التي تقوم على 
رؤية مستقبلية لتعزيز دور 

املهندس الكويتي في مساندة 
اخلطة اإلمنائية مبا ورد فيها 
م��ن سياس��ات دعم وتوسي��ع 
دور القط��اع اخلاص وشراكت��ه 
التنمي��ة املس���تدام��ة،  ف���ي 
التحكي���م بات  ان  مضيف�����ا 
مطلبا ملحا في ظل االتفاقيات 
التجاري���ة العاملية للخدمات، 
والتي تش���مل االستش���ارات 
الهندس���ية بعد ان وضع���ت 
العاملي���ة قواع���د  املنظم�����ة 
خاص���ة للتحكيم وتسوي��ة 
اخلالف��ات واملنازع��ات خاصة 
مع دخول ش���رك��ات عاملي��ة 
للمش���ارك��ة ف��ي تنفيذ خطة 
التنمية، كون قطاعي الهندسة 
واإلنشاءات يستأثران مبعظم 
اخلالفات واملنازعات، وأهمية 
هذين القطاعني في النش���اط 

االقتص���ادي، م���ا يس���تدعي 
توفير أرضية مؤهلة حلل هذه 
اخلالفات املتوقعة وفق أسس 

ومعايير قانونية وعلمية.
وأكد مدير ع���ام اجلمعية 

ان هذه االتفاقية ستساهم في 
دعم نظم إقرار العدالة وسيادة 
القانون ف���ي املجتمع في ظل 
االحت���رام الكامل للدس���تور، 
املوازي���ة  النظ���م  وتطوي���ر 
التحكيم  للتقاضي مثل نظام 
لسرعة البت في القضايا، ومبا 
ال يخل مببدأ سيادة القانون، 
الغرف��ة  مضيف���ا ان إنش���اء 
يهدف ال�����ى القي�ام بتنظي��م 
املنازعات في  أعمال تسوي��ة 
إطار العمل الهندسي بأشكالها 
املختلف���ة واملس���اهم��ة ف��ي 
زي�����ادة وع��ي املهندس���ي��ن 
م��ن خالل إعداد خط��ة سنوية 
للتدري���ب ذات منه��ج علمي 
مدروس، ورفع كفاءة احملكمني 
واخلبراء في املجال الهندسي 
وإدارة العقود الهندسية وزيادة 

أعدادهم، وكذلك رفع مستواهم 
الهندسية  العقود  في صياغة 
الهندسية،  وإدارة املش���اريع 
وتب���ادل اخلب���رات من خالل 
التع���اون م���ع املتخصصني 
الكفاءات واخلبرات  من ذوي 
العلمية والعملية ومع اجلهات 
الرسمية املعنية واجلهات ذات 

العالقة.
وأوضح بان���ي ان جمعية 
املهندسني انفردت منذ سنوات 
خل���ت بطرح قواع���د خاصة 
للوساط��ة بش���كل مؤسسي 
الس���لمية  الوس���ائل  كإحدى 
ف���ي إطار  املنازع���ات  حل���ل 
أهداف اجلمعي���ة في التركيز 
على اجلانب البشري وخدم��ة 
أعضائها، ورغبة من اجلمعية 
في االس���تفادة م���ن جتارب 

الناجحني والبدء من حيث انتهى 
اآلخرون، فق���د اجتهت عندما 
الغرفة  أرادت تأس���يس هذه 
نحو إحدى مؤسسات التحكيم 
العربية ومقرها باريس والتي 
لها باع طويل في مجال التحكيم 
واملزج بني التقاليد الش���رقية 
والغربية وهي الهيئة العربية 

للتحكيم الدولي.
وأك���د مدير ع���ام جمعية 
املهندسني في ختام تصريحه 
ان هذه االتفاقية ستفتح آفاقا 
واس���عة للتحكيم الهندس���ي 
في الكوي���ت عموما من خالل 
اجلمعية التي توفر قاعدة كبيرة 
من بيانات احملكمني املتخصصني 
من جمي���ع فئات احملكمني في 
مختلف املشاريع ذات العالقة 

بالشأن الهندسي.

أكد توافر كوادر بشرية كويتية قادرة على تلبية احتياجات الشركات العالمية

صالح باني املطيري

البغلي يناشد مجلس الوزراء اإلسراع
في إشهار الجمعية الكويتية لرعاية المسنين

كشف عن نيته إنشاء مستشفى ومنتجع لهذه الفئة

جائزة البغلي لالبن البار حققت نجاحًا كبيرًا في األعوام الثالثة الماضية

يس���تقب��ل دي��وان الشيخ دعيج املالك الصباح 
وإخوان��ه املهنئي��ن بش���ه��ر رمض��ان املبارك في 
ديوانهم الكائ���ن مبنطقة اجلابري��ة غدا الثالثاء 17 
اجلاري بعد ص���الة التراويح، وكل يوم ثالثاء من 

كل أسبوع.

دعيج الخليفة وإخوانه يستقبلون المهنئين 
غدًا الثالثاء بديوانهم في الجابرية

يستقبل مطلق القراوي 
املباركني بالشهر الفضيل 
بعد صالة التراويح مساء 
اليوم بالدسمة ق1 ش17 

منزل4.

ديوان القراوي 
يستقبل المهنئين 

اليوم االثنين

مطلق القراوي

الشيخ فيصل املالكالشيخ دعيج املالك


