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الشمري لـ «األنباء»: ٤٧٫٣٪ نسبة اإلجناز في ٥ مراكز 
للتراخيص التجارية بتكلفة ٢٫٣ مليون دينار

عاطف رمضان

تنفذ وزارة األشغال حاليا 
مشــروع هــدم وإعــادة بناء 
وصيانــة ٥ مراكــز خارجية 
التجارية تابعة  للتراخيص 
التجــارة والصناعة  لوزارة 

(اجلهة املستفيدة).
وقالت مهندسة املشروع 
فــي وزارة األشــغال م.إلهام 
الشــمري فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» إن املشــروع سيتم 
تسليمه الى اجلهة املستفيدة 
على مراحل، وسيتم في البداية 
تسليم مباني مشروع مركزي 
«الظهــر وحولي» الى اجلهة 
املســتفيدة، وفيما بعد بقية 
مباني املشروع «املنصورية 

والعيون وخيطان».
ان  الشــمري  وأضافــت 
نسبة اإلجناز حتى تاريخ ١٥ 
أكتوبر ٢٠٢١ ملشــروع الظهر 
٩١٪ ومشــروع حولي ٨٨٪، 
وأن نســبة اإلجناز إلجمالي 
املشــاريع اخلمســة ٤٧٫٣٪، 
موضحــة ان أعمــال احلفــر 
والتدعيم جارية لبقية مباني 

املشروع.
وأشــارت إلــى ان الهدف 
من إجنــاز ٥ مبــان حتتوي 
علــى مكاتب ملوظفــي إدارة 
التراخيص التجارية التابعة 
التجــارة والصناعة  لوزارة 
خلدمــة املواطنني عبر زيادة 
نسبة مساحة البناء العمودية 
لــكل مبنى مقارنــة باملباني 
القدميــة التــي مت هدمها مما 
يســاعد علــى زيــادة كفاءة 
اخلدمــات واســتيعاب عدد 
أكثر من املراجعني واملوظفني.
التكلفــة  بــأن  وأفــادت 
اإلجمالية لـ ٥ مشــاريع ٢٫٣ 
ماليــني دينــار وأن إجمالــي 
مســاحة املواقــع ١٩٥٠ مترا 
مربعا وتبلغ مســاحة البناء 

اإلجمالية ٥٨٥١ مترا مربعا.
وعن واجهــة املباني من 

واجهات املباني الذي يجعلها 
تكتسب احلرارة في الشتاء وال 
تكتسبها في فصل الصيف مما 
يزيد من كفاءة حفظ الطاقة 
للمبانــي، كمــا مت تصميــم 
املباني باســتخدام  واجهات 
نظــام الزجــاج الهيكلي ذي 
اجلــودة الــذي يعمــل على 
مقاومــة قوة اجلر والضغط 
والقص واحلركة املســتمرة 

الطقــس وتغيرات  وظروف 
درجة احلرارة.

ولفتت الشــمري إلى انه 
مت استخدام العزل احلراري 
حلفــظ الطاقــة فــي املبنى، 
املبنــى  حيويــة  ولزيــادة 
متت إضافة النور اخلارجي 
لالستفادة من اإلضاءة نهارا 
والتدفئة شتاء والذي يساهم 
الطاقــة  بتقليــل اســتهالك 
الكهربائية للمبنى واستخدام 
مواد صديقة للبيئة وبالوقت 
نفســه يحافظ علــى حرارة 
املبنى شتاء وتهويته صيفا.
ان نــوع  إلــى  وأشــارت 
مــع  يتوافــق  املصابيــح 
مواصفات حفظ الطاقة لتقليل 
نسبة استهالك الكهرباء من 
ناحية وتقليل انبعاث احلرارة 
والغــازات، كمــا مت اختيــار 
التكييف مبواصفات  معدات 
قياســية تقلــل مــن التلوث 
البيئي وبالتحديد على طبقة 
األوزون، وذلك باستخدام غاز 
التبريد الذي يساهم في تقليل 
الغــازات وامللوثات  انبعاث 
املسببة لالنبعاثات الكربونية 
والتي تســتنزف الكثير من 

الطاقة الكهربائية.

تنفذها «األشغال» وتسليمها سيتم على مراحل بداية مبركزي الظهر وحولي

م.إلهام الشمري

مركز التراخيص التجارية في «حولي»

الناحيــة اجلماليــة، أفــادت 
الشــمري بوجــود شــعار 
وزارة التجــارة والصناعــة 
الذي يعكس التراث الكويتي، 
وانه مت تصميم املباني على 
أعلــى معايير بيئية جتعلها 
أكثر اســتدامة وأنها صديقة 
للبيئة مع عــدم التقليل من 
كفاءة املباني وخصائصها، كما 
انه أخذ بعني االعتبار تصميم 

معلمون وافدون لـ «األنباء»: «غير الئق طبيًا» صدمتنا! 
ونناشد وزير التربية التدخل لتمديد سمة الدخول

الرشيدي: «اإلغاثة اإلنسانية» أجنزت «تسبيل املياه» 

عبدالعزيز الفضلي

ناشد مجموعة من املعلمني 
الذين كانوا عالقني وعادوا إلى 
البالد وزارة التربية التدخل 
والتنسيق مع اجلهات املعنية 
إلنصافهــم بعدمــا تكبــدوا 
خسائر مادية كبيرة بسبب 
املخالفات اليومية السيما أنهم 
دخلوا بسمات دخول وزاولوا 

عملهم في املدارس.
وقــال عــدد مــن هــؤالء 
املعلمــني لـ «األنبــاء»: نحن 
انتهــت  مجموعــة معلمــني 
إقامتهم خــارج الكويت ولم 
يتم التجديد أونالين ثم دخلنا 
بسمات دخول وزاولنا عملنا 
في مدارسنا، مشيرين إلى انه 
طلب منا إجراء فحص طبي 
وقدر اهللا وما شاء فعل وكانت 
نتيجة الكشــف «غير الئق» 
بسبب وجود أجسام مضادة.

وأضافــوا: بســبب تأخر 
وصــول التقريــر ثــم إعادة 
الفحص التي وصلت إلى ٤٠ 
يوما ومدة سمة الدخول شهر 
واحد فقط أصبحنا مخالفني 
وعن كل يوم ١٠ دنانير الفتني 

أعلنــت جمعيــة اإلغاثة 
اإلنســانية عن توزيع أكثر 
من ٨٠ ألف عبوة مياه داخل 
الكويــت تضمنــت توزيــع 
٦٠٠٠٠ عبــوة ميــاه لـ ١٨٦١ 
مسجدا في محافظات الكويت 
الست، كما مت توزيع ٢٠٠٠٠ 
الكويت  عبــوة فــي مركــز 
للتطعيــم مبشــرف، ضمن 
مصرف تسبيل املياه وذلك 
بالشــراكة االســتراتيجية 
تنفيذا التفاقية التعاون في 

األمانة العامة لألوقاف.
وفي هذا الصدد، قال أمني 
سر اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
اإلنسانية خالد عيد الرشيدي 
ان مشــروع «تسبيل املياه» 
يعد نقلــة نوعية في العمل 
اخليري واإلنســاني والذي 
تقيمــه اجلمعيــة بالتعاون 
مع األمانــة العامة لألوقاف 
والتي ال تألو جهدا في دعم 

ومتديد سمات الدخول حلني 
االنتهــاء مــن اإلجــراءات، 
املســؤولني  ان  موضحــني 
ابلغونا بــأن نحجز تذاكرنا 
ونسافر ونترك «توكيال» ألي 
زميل ملتابعة إجراءات إنهاء 

التعاقد.
وذكروا أنه يوجد بالعقد 

واملشاريع اخليرية، ليعود 
نفعها وخيرها واستفادتها 
علــى أكبــر عدد ممكــن من 

شرائح املجتمع.
وأثنــى الرشــيدي علــى 
الشــراكة االستراتيجية بني 
«اإلغاثة اإلنســانية» وإدارة 

املبرم بيننا أنه في حال إنهاء 
العقد يجب على الطرفني إبالغ 
كل منها في مده ثالثة أشهر 
وحتى ال تكون استقالة فورية 
ويخصم ربع مكافأة اخلدمة، 
معربني عن أملهم في أن يتم 
منحهم إقامــة مؤقتة إلى أن 

تنتهي إجراءاتهم الرسمية.

املصارف اخلاصة في األمانة 
العامــة لألوقــاف، الفتا الى 
ان اجلمعيــة حرصــت على 
توزيعها في أماكن التجمعات 
في املســاجد واملستشفيات 
الكويــت للتطعيم  ومركــز 
مبشرف لكثرة اإلقبال عليهم.

مخالفات اإلقامة تتراكم عليهم يومياً بانتظار الفحص الثاني

املشروع تضمن توزيع ٦٠٠٠٠ عبوة مياه على ١٨٦١ مسجداخالد عيد الرشيدي

إلى أن هناك من جتاوزت قيمة 
مخالفاته مبالغ كبيرة، خاصة 
أن املجلس الطبي لم يعتمد 
تقريرنا والذي وصل إلى أكثر 

من ١٠ أيام.
وقالــوا نأمــل مــن وزير 
التربية د.علي املضف والوكيل 
د.علي اليعقوب إنهاء معاناتنا 

األنشطة واجلهود اخليرية 
والتطوعية التــي تقوم بها 
اجلمعيــة الكويتية لإلغاثة 
اإلنســانية خلدمــة املجتمع 
الكويتي، مشــيدا بجهودها 
في تسهيل كل السبل إلجناح 
هــذه األنشــطة واحلمــالت 

«البابطني» أصدرت «فهرس املخطوطات األصلية»
أصدرت مكتبة البابطني املركزية للشعر 
العربي القسم الثاني من «فهرس املخطوطات 
األصلية» التي تضمها مكتبة البابطني، وكانت 
املكتبة قد اصدرت القسم األول عام ٢٠١٣ في 
خمسة مجلدات، حيث يضم ١٦٦٥ مخطوطة 

في شتى أنواع العلوم والفنون واآلداب.
ومن بني هذه املخطوطات التي احتوتها 
مجلدات القسم األول: مجموعة مخطوطات 
من مكتبة د.يوســف فرحان الدوخي، وقد 
جاوز عدد املخطوطات األصلية في مكتبته 
٢٠٠ مخطوطة، ومجموعة من مخطوطات 
املؤرخ عبداهللا بن الغمالس، ومنها أصدرت 

املكتبة كتاب «الدوائر التاريخية في أخبار 
فضالء البرية» البن الغمالس، وذلك تسهيال 
على الباحثــني الراغبني فــي االطالع على 
نص املخطوطة. كما ضم القسم األول أيضا 
مجموعة من مخطوطات مكتبة الشيخ محمد 
الدمنهوري ومن بينها نسخة نادرة لكتاب 
«مسند اإلمام الشافعي» الذي اصدرته املكتبة 
في شكل مطبوع، كما ضم القسم األول نسخة 
نادرة من مخطوطة «تالقي األرب في مراقي 
األدب» وهي عبارة عن ديوان عبدالرحمن 
الصفتي الشــرقاوي وهي كتبت في حياة 
مؤلفها، وقد أصدرته مكتبة البابطني أيضا 

في كتاب مطبوع عام ٢٠١٩.
أمــا القســم الثانــي من الفهــرس الذي 
صدر مؤخرا فيضم خمسة مجلدات أخرى 
حتتوي على ١٦٨٢ مخطوطة في شتى انواع 
الفنون والعلوم واآلداب، ومن املجموعات 
النــادرة التــي يضمهــا القســم الثاني من 
الفهــرس مجموعة لألديــب اللغوي جمال 
الدين بن هشام (توفي ٧٦١هـ)، ومجموعة 
من املخطوطات لشــيخ اإلسالم زين الدين 
زكريا األنصاري (توفي ٩٢٦ هـ)، ومجموعة 
من مخطوطات األديب الشــاعر حسني بن 

عبداجلليل برادة.

املرافعات
املرافعــة عنصــرا  تعتبــر 
أساسيا وجوهريا من عناصر 
أصــول احملاكمــات فاملرافعــة 
تعني الدفاع شــفاهة أو كتابة 
عن رأي أو قضية معينة سواء 
متت بواســطة صاحب العالقة 
ذاته أو بواسطة شخص يتولى 
الدفــاع عنــه، واملرافعــة بلغة 
القانون غالبا ما تتم بواســطة 
محام يتولى الدفاع عن صاحب 

العالقة.
املرافعــة شــفاهة أو كتابة 
هي الوســيلة التي يعرض بها 
اخلصوم في الدعوى أسانيدهم 
ودفاعهم ودفوعهم فيما يدعونه 
مــن حــق أو مراكــز قانونيــة 
وتكفل املرافعــة مبدأ املواجهة 
بــني اخلصــوم وهو أحــد أهم 

ضمانات الدفاع.
إلــى  املرافعــة  وتهــدف 
الدفاع عــن وجهة نظر محددة 
واإلقناع بحقيقــة معينة وفي 
حقــل احملاكمــات يوجــد دوما 
خصمــان يتمســك كل منهمــا 
بحقيقة تختلف عن األخرى إذ 
غالبــا ما تتعــدد املرافعات في 
احملاكمة الواحدة بتعدد اخلصوم 
ذوي املصالح املتعارضة فتظهر 
تلك املرافعــات كآراء ووجهات 
نظر متناقضة ومتعاكســة في 
القضية الواحــدة وعندها فإن 
ما مييز مرافعة عن غيرها هو 
حتصينها بالقواعد األصولية 

واملنطق السليم.
الطالب: محمد ضاحي الشمري
املادة مرافعات ١

مشاركة طالبية

نسب إجناز مبنى الظهر ٩١٪ ومشروع حولي ٨٨٪ وأعمال احلفر والتدعيم جارية لبقية مباني املشاريع

مساحة موقع املبنى الواحد ١٩٥٠ مترًا مربعًا وتبلغ مساحة البناء على املوقع بالكامل ٥٨٥١ مترًا مربعًا

٥ آالف متقدم للعمل بوظيفة عمال نظافة 
عبدالعزيز الفضلي

تقدم للتسجيل ما يقارب ٥ آالف شخص للعمل في وزارة التربية بوظيفة عامل 
نظافة لسد النقص الذي تعاني منه الوزارة مبختلف قطاعاتها ومدارسها.

وبدأت جلنة املقابالت أعمالها أمس برئاســة مدير إدارة اخلدمات العامة السابق 
في التربية ومدير الشؤون اإلدارية مبنطقة الفروانية التعليمية حاليا فهد احليان 
ومراقب اخلدمات في منطقة األحمدي التعليمية أحمد املطيري نائبا للرئيس ملقابالت 
اإلناث، بينما أســندت جلنة مقابالت الذكور إلــى مدير إدارة اخلدمات العامة فراس 

كرتش رئيسا ومراقب اخلدمات بالتربية سعد العالطي نائبا للرئيس.
وكشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن أن العدد املســموح به للتعاقد 
٢١٠٠ عامل وعاملة وذلك حسب الدرجات املتوافرة من ديوان اخلدمة املدنية، مشيرة 
إلى ان عمل اللجنة يستمر حتى شهر مارس املقبل. وأوضحت املصادر ان االختيار 
يقع على مستوفي الشروط التي وضعتها الوزارة، مشيرة الى انه لن يقبل بدخول 

خدم املنازل املقابالت حتى وان أحضروا تنازالت من الكفالء.


