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«الهالل األحمر»: الكويت تولي 
اهتمامًا كبيرًا لذوي االحتياجات

أكدت جمعية الهالل األحمر االهتمام الكبير الذي توليه الكويت 
لــذوي االحتياجات اخلاصــة وجعلت أســمى غاياتها رعايتهم 

وصون وحماية حقوقهم.
وقالــت مديــرة إدارة املســاعدات احملليــة باجلمعيــة مرمي 
العدســاني لـ (كونا) على هامش توزيع هدايا ومساعدات على 
ذوي االحتياجات اخلاصة مبناســبة إحياء يومهم العاملي الذي 
يصــادف اليــوم اجلمعة، إن «الهالل األحمــر» تدعم كل اجلهود 
اإلنسانية للمحتاجني واملتضررين وال تتوانى في تقدمي العون 

لذوي االحتياجات اخلاصة داخل البالد وخارجها.
وأضافت العدســاني أن هذه االحتفالية وتوزيع الهدايا على 
ذوي االحتياجات اخلاصة يؤكدان حرص اجلمعية على مساندة 
وتأهيل هذه الفئة اإلنسانية وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، الفتة 
إلى مشاركة متطوعي اجلمعية في مثل هذه الفعاليات تعبيرا عن 
تضامنهم اإلنساني مع هذه الفئة الغالية وتقدمي الدعم والعون 
الالزم لهم والســيما نفســيا. وذكرت أن اجلمعية بدورها تولي 
اهتماما كبيرا بذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعتبرون جزءا 
ال يتجزأ من املجتمع وتوفير كل اإلمكانات التعليمية والصحية 
واإلغاثية لهم، وهذا الدعم ساهم كثيرا في التخفيف عليهم وعلى 
أهاليهم. ولفتت إلى أهمية متكني ذوي االحتياجات اخلاصة في 
املجتمع ومساندتهم وتقدمي الدعم اللوجستي واملعنوي الالزم 
لهم وتوفيــر أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية واالجتماعية 

وتوفير فرص عمل مناسبه لهم.
ودعت العدساني إلى تضافر جهود جميع املؤسسات العامة 
واخلاصة في البالد لدعم ورعاية هذه الفئة الغالية على قلوب 
اجلميع آملة ترسيخ النهج الشامل وتعزيز دمج ذوي االحتياجات 
اخلاصة في املجتمع مبا يتماشى مع برنامج املسؤولية املجتمعية.

ويصادف الثالث من ديســمبر كل عــام اليوم العاملي لذوي 
االحتياجات اخلاصة الذي خصصته األمم املتحدة منذ عام ١٩٩٢ 
لدعــم ذوي االحتياجات اخلاصة وزيــادة الفهم لقضايا اإلعاقة 

وضمان حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.

توزيع الهدايا واملساعدات على ذوي االحتياجات اخلاصة

«البلدية»: إضافة أنشطة جديدة إلى الئحة 
احملالت العامة واملقلقة للراحة واملضرة بالصحة

اجلوعان: مواصلة اجلهود لتجاوز «كورونا» 
مبا يتسق مع حتقيق أهداف التنمية

أصــدر مدير عــام البلدية 
م.أحمــد املنفوحي قرارا إداريا 
بإضافة أنشطة جديدة الى الئحة 
احملالت العامة واملقلقة للراحة 

واملضرة بالصحة.
وجاء في القرار:

مادة أولى
تعتمد مســميات االنشطة 
وزارة  مــن  املستحدثـــــــــة 
التجــارة وتوطني كل نشــاط 
دولــي باملناطق املســموح بها 
حســب النظــم واللوائح بناء 

على التصنيف الدولي لألمم املتحدة لالنشــطة 
االقتصادية، وذلك على النحو التالي:

٭ التعاقد مــع الفنيني واملمرضات - مكتب في 
االبنية التجارية

٭ البيع بالتجزئة للحيوانات املنزلية - محل في 
املناطــق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية
٭ البيع بالتجزئة ملستلزمات احليوانات وأطعمتها 
- محل في املناطق اخلدمية (الشويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حســب اشتراطات إدارة 

التنظيم
٭ مكتب غســيل وتلميع الســيارات في مواقف 
املجمعات التجارية - مكتب في األبنية التجارية

٭ تركيب أنظمة ومعدات مكافحة احلريق - مكتب 
في األبنية التجارية

٭ تركيب إنارة الطوارئ واملخارج - مكتب في 
األبنية التجارية

٭ تركيــب أنظمة ومعــدات التهوية وتصريف 
الدخان - مكتب في األبنية التجارية.

٭ مقاوالت أعمال مواد سد الفراغات للمباني - 
مكتب في األبنية التجارية.

٭ تركيــب أبواب مقاومــة احلريق - مكتب في 
األبنية التجارية.

٭ تركيب املصاعد والســاللم املتحركة - مكتب 
في األبنية التجارية.

البيــع ألنظمــة ومعــدات  ٭ 
إنذار احلريق وإدارة الطوارئ 
واملخــارج - محل في املناطق 
اخلدمية (الشــويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حسب 

اشتراطات إدارة التنظيم.
٭ البيع ألنظمة ومعدات مكافحة 
احلريــق - مكتب فــي األبنية 
التجاريــة محــل فــي املناطق 
اخلدمية (الشــويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حسب 
اشتراطات إدارة التنظيم محل 
في البلوكات التجارية الواقعة 

في املناطق السكنية واالستثمارية والتجارية.
٭ البيــع ألنظمــة ومعدات التهويــة وتصريف 
الدخان - محل في املناطق اخلدمية (الشويخ - 
الري - الفحيحيل - األحمدي) حسب اشتراطات 

إدارة التنظيم.
٭ البيع ملواد ســد الفراغات للمباني - محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل 

- األحمدي).
٭ البيــع لألبواب املقاومــة للحريق - محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل 

- األحمدي).
٭ الدعاية واإلعالن - مكتب في األبنية التجارية 
محل في املناطق اخلدمية (الشــويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حســب اشتراطات إدارة 

التنظيم.
مادة ثانية

يعتمد تعديل توطني االنشطة والتجارية في 
املناطق املسموح بها في التصنيف الدولي حسب 

النظم واللوائح على النحو التالي:
٭ محل في البلوكات التجارية الواقعة في املناطق 

السكنية واالستثمارية والتجارية.
٭ تأجيــر قوارب مع الطاقم - مكتب في األبنية 
التجارية شريطة عدم عرض القوارب في الساحة 

األمامية للمكتب.

آالء خليفة

شاركت رئيسة معهد املرأة 
للتنميــة والســالم احملامية 
كوثــر اجلوعان فــي الندوة 
االفتراضيــة التــي نظمتهــا 
البحريــن  جمعيــة وطنــي 
بعنوان «املرأة البحرينية في 
التنمية الوطنية» مبشاركة كل 
من احملامية د.هنادي اجلودر 
ومستشــار شــؤون اإلعــالم 
االعالميــة د.لولــوة بودالمة 
والكاتبة واإلعالمية ســماح 

القائد، والتي أدارتها االعالمية نورة املنصوري.
وقالت اجلوعان فــي كلمتها خالل الندوة، 
ان املرأة البحرينية أصبحت شــريكة في بناء 
الوطن ولها في عمق التاريخ صوالت وجوالت 
وريادات في املنطقة بأكملها ومع تطور الدولة 

املدنية احلديثة ووفق ثوابتها. 
واستطردت اجلوعان قائلة: ال يسعني وأنا 
أشــارككن احتفالية يوم املرأة إال أن أزف أرفع 
التهاني إلى صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة بهذه املناسبة والعتمادها 

موضوع يوم املرأة البحرينية 
(في التنمية الوطنية) مسيرة 
ارتقاء في وطن يعطي أبناءه 
الكثيــر والكثيــر، وصاحبة 
الفضل فــي اختيار األول من 

ديسمبر يوما للمرأة.
وأعربــت عــن املهــا في 
املزيــد من التألــق والطموح 
املتجــدد والتطلعــات للمرأة 
وهــي تشــارك فــي التنمية 
لوطنها احلبيــب واملزيد من 
التمكني لرفد مســيرة التقدم 
األشمل للمرأة لتواصل البناء 
بإضاءاتهــا املمتدة ألخواتها فــي دول املنطقة 
وبطموحاتها وتطلعاتها نحو السالم واالستقرار 

العربي والعاملي.
وقالــت: ال يفوتني أن ألفــت إلى أن العالم 
اليــوم الذي مير بظــروف أجبــر عليها وهي 
استمرار جائحة كورنا والتي تستوجب جهودا 
أكثر ومتابعات ومواصلة كل ما يلزم لتجاوز 
هــذه الظروف االســتثنائية ومبا يتســق مع 
االستراتيجيات الدولية وبرامج عمل احلكومات 

نحو حتقيق أهداف التنمية.

شاركت في ندوة افتراضية نظمتها جمعية وطني البحرين

م.أحمد املنفوحي

كوثر اجلوعان

الهاجري لـ «األنباء»: ٢٣ مركزًا لتسويق أعمال األسر املنتجة

بشرى شعبان

كشــفت الوكيل املســاعد 
لقطــاع التنميــة االجتماعية 
الشــؤون هنــاء  فــي وزارة 
الهاجري عن توســع الوزارة 
في تســويق منتجات االســر 
املنتجة املستفيدة من خدمات 
ادارة تنميــة املجتمــع عبــر 
مراكزها الـ ٢٣ املنتشــرة في 
كل املناطــق الكويتية، ضمن 
اخلطة التنموية املعتمدة عبر 
فتح قنوات تسويقية وتوسيع 
التســويق بشكل أكبر محليا 
ودوليــا ألصحاب املشــاريع 

الصغيرة واألسر املنتجة.

القيــم اإليجابيــة املســاندة 
لرؤية الدولة مثل قيمة العمل 
واجلــدارة واإلبــداع خاصــة 
بني األســر املنتجة وأصحاب 
املشــاريع الصغيــرة، وروح 
املبادرة وحتويل األفكار إلى 
مشروعات اقتصادية منتجة.

وعن اخلدمات التي تقدمها 
الــوزارة ممثلــة فــي «تنمية 
املجتمــع»، قالت انها تشــمل 
تدريب وتأهيل وتثقيف الفتاة 
واملرأة الكويتية بكيفية إدارة 
مشــاريعها وتســويقها عبر 
تنظيــم الــدورات التدريبية 
والــورش الفنيــة املجانيــة، 
ومتكــني الفئــات املســتهدفة 

ولفتت إلى قيــام الوزارة 
مــع  بروتوكــول  بتوقيــع 
العامــة للحــرس  الرئاســة 
الوطنــي لتســويق منتجات 
االســر املنتجــة فــي جمعية 
احلرس الوطنــي، الى جانب 
فتح قنوات تسويقية محليا 
مثــل معارض تســويقية في 
التجاريــة مثــل  املجمعــات 
األڤنيــوز، ســوق الســاملية، 
بوليفارد، وداخل مراكز التنمية 
االجتماعيــة، وفــي املعارض 
التسويقية بأرض املعارض، 
التعاونية،  وفي اجلمعيــات 
وفتح قنوات تسويقية لألسر 

املنتجة دوليا.

«األسرة املنتجة» من احلصول 
علــى فرص اكتســاب الدخل 
في مجاالت إنتاجية حقيقية 
وضمان استدامتها، باإلضافة 
الى تشــجيع ودعــم الكوادر 
الوطنيــة في مجــال اإلنتاج 
احلرفي واالقتصادي مبا يعزز 
ويوسع أطر مشــاركتهم في 
عجلــة التنميــة االقتصادية 

للدولة.
وحول ابرز االنشطة التي 
تقدمها االدارة املعنية، اشارت 
الى انهــا متنوعــة ومتعددة 
ومنهــا إقامة الــورش الفنية 
وتنظيم الــدورات التدريبية 

باملجان على مدار العام.

أكدت التوسع في فتح قنوات تسويقية محلية ودولية لتصريف منتجاتها

هناء الهاجري

فــي  الهاجــري  ولفتــت 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» 
إلى ضــرورة تعزيز ونشــر 

ر املشاريع الرئيسية الثالثة في «املطالع» خزانات الترشيح تؤخِّ

إشهار جمعية غرب عبداهللا املبارك التعاونية

عادل الشنان

كشــف التقريــر الشــهري ألعمــال 
مشــاريع املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية حتى نهاية شهر أكتوبر املاضي، 
عــن وجود تأخيــر في نســب اإلجناز 
التعاقديــة في بند خزانات الترشــيح 
للعقود الرئيسية الثالثة مبشروع مدينة 
املطالع السكنية، وهي عقد إنشاء وإجناز 
وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى 
التحتيــة لعــدد ١٨٥١٩ قســيمة موزعة 
على ٨ ضــواح، باالضافة الى محطات 
الكهربــاء الفرعية، حيث بلغت نســبة 
االجنــاز الفعلية ٨٨٫٤٨٪ ، في حني انها 

مــن املفترض تعاقديــا ان تكون  ٪ ١٠٠ 
وكان من املفترض التســليم االبتدائي 

في شهر مارس ٢٠٢١.
كما كشف التقرير عن تأخر مشروع 
انشــاء وإجناز وصيانــة أعمال الطرق 
وشبكات البنية التحتية لعدد (٤٩٩٩) 
قسيمة في الضاحيتني (n١-n٤) باإلضافة 
الى محطات الكهرباء الفرعية، حيث بلغت 
نسب االجناز الفعلية ٧٨٫٤٢٪، وكان من 
املفترض ان تكون تعاقديا   ١٠٠٪ ويتم 
تسليم االعمال مبدئيا في مارس ٢٠٢٠ 
، وايضا تأخير مشروع انشاء واجناز 
وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية 
التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لعدد 

 ،(n٣-n٢) (٤٧٧٠) قسيمة في الضاحيتني
حيث بلغت نسبة االجناز فعليا   ٩٨٫٤٠٪ 
رغم انها من املفترض تعاقديا ان تكون 
    ١٠٠٪ ويتم تســليم االعمال بتاريخ ٨ 

ديسمبر ٢٠٢٠ املاضي .
وبني التقرير ان التأخير طال مشروع 
انشــاء واجناز وصيانة املباني العامة 
بالضاحيــة N١٠، حيــث بلغت نســبة 
االجناز الفعليــة   ٦٥٫٣١٪، في حني أنها 
مــن املفترض ان تكــون تعاقديا   ١٠٠٪ 
ويتم تسليم األعمال حسب العقد املبرم 

في فبراير ٢٠٢٢.
 كما كشــف تأخر مشــروع انشــاء 
وإجنــاز وصيانــة املبانــي العامة في 

الضاحيتــني N٨-N٧ واعمــال خدمات 
البنى التحتية واملباني العامة في املركز 
الرئيســي للضاحيــة N٨، حيث بلغت 
نســبة اجناز االعمال فعليــا  ٥٦٫٦٤ ٪، 
ومن املفترض ان تكون تعاقديا   ٧٣٫٧٧٪ 
وتســلم األعمال في شــهر ابريل ٢٠٢٢ 
، وأيضا تأخر مشــروع انشاء وإجناز 
 Nوصيانة املباني العامة في الضاحية ١١
وأعمال خدمات البنى التحتية واملباني 
العامــة في املركز الرئيســي للضاحية 
N١١، حيث بلغت نســبة اجناز االعمال 
فعليا   ٥٧٫٣٨٪، ومن املفترض ان تكون 
تعاقديا   ٧٦٫٢٤٪ وتسلم األعمال في ابريل 

٢٠٢٢ أيضا.

أصدر وزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية د.مشعان العتيبي 
قرارا بإشهار جمعية غرب عبداهللا املبارك 
التعاونية. وجاء في النظام األساســي 
للجمعية املكون من ٦٩ مادة، أن يكون 
مقرها منطقة غرب عبداهللا املبارك قطعة 
٥ مركز الضاحية ونطاق عملها منطقة 

غرب عبداهللا املبارك قطعة ٣ و٥، كما 
أن عدد األعضاء غير محدد ويشترط أن 
جتمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم 
أو عملهــم أو مهنتهم، وباب العضوية 
مفتوح لكل من تنطبق عليه شــروط 
العضوية من اجلنسني ويصبح العضو 
املنتســب عضوا عامال ببلوغه ٢١ عاما 
ويحق لــه حضور اجلمعية العمومية 

والتصويت فيها وعلى مجلس اإلدارة 
قيد اسمه في كشوف األعضاء العاملني 
وتسقط العضوية عن املساهم اذا فقد 

شرطا من الشروط الالزمة لذلك.
وتضمن النظام األساســي أن يدير 
اجلمعيــة مجلــس إدارة يتكون من ٩ 
أعضاء تنتخبهم اجلمعيــة العمومية 
باالقتراع السري، ويشترط في عضو 

مجلس االدارة أن يكون بالغا من العمر 
٣٠ عامــا وحاصال على مؤهل دراســي 
ال يقل عن دبلوم سنتني بعد الثانوية 
العامة مع التطرق الى أســباب سقوط 
العضوية واستقالة األعضاء وظروف 
انعقاد اجلمعية العمومية ورأس املال 
واألسهم واألحوال التي يجوز فيها لوزير 

الشؤون حل اجلمعية.

مصدر لـ «األنباء»: إبعاد ٤٣٣٠ مخالفًا 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر

منوذج إلكتروني خاص لشهادة 
الراتب بهيئة العمل قريبًا

بشرى شعبان 

علمت «األنباء» من مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة عن قيام الفرق 
التفتيشية بتكثيف احلمالت مبختلف املناطق لضبط العمالة املخالفة لقانون االقامة، 
مؤكدا ان ادارة التفتيش املركزية وضعت خطة عمل لفرق التفتيش اخلاصة باإلدارة 
او عبر اللجنة املشــتركة مع اجلهات احلكوميــة املعنية. وأعلن املصدر انه مت خالل 
شهري أكتوبر ونوفمبر إبعاد ٤٣٣٠ مخالفا، والنسبة الكبرى منهم من مخالفي قانون 

االقامة بنحو ٩٠٠ عامل، باإلضافة الى ٢٠٩ عمال متغيبني و٢١٠ باعة متجولني.

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى 
العاملــة ان الهيئة تعمل على اعــداد منوذج الكتروني خاص 
بشــهادة الراتب سيتم العمل به فور اعتماده واضافته ضمن 

خدمات الهيئة االلكترونية.
وبينت املصادر ان الهيئة مستمرة في العمل بنموذج التعهد 

بالرواتب املدرج حاليا ضمن اخلدمات االلكترونية.
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