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جلنة فنية لدراسة وحتديد أنشطة 
االستثمار في األندية واملنشآت الرياضية

بداح العنزي

أصــدرت وزيرة الدولة 
البلدية ووزيرة  لشــؤون 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفارس قرارا بتشكيل 
جلنة فنية لدراسة شروط 
وإصدار تراخيص االستثمار 
فــي األراضــي واملنشــآت 
الرياضية. وجاء في املادة 
االولــى ان تكون برئاســة 
مدير عــام البلدية م.أحمد 

املنفوحي وعضوية كل من: 
٭ د.صقر غامن املالـ  الهيئة العامة للرياضة.
٭ علــي جابــر املــري ـ اللجنــة األوملبية 

الكويتية.
٭ أحمد عقله العنــزي ـ االحتاد الكويتي 

لكرة القدم.
٭ عبدالعزيز أحمد عاشورـ  النادي العربي 

الرياضي.
٭ مبارك محمد املعصب ـ نادي التضامن 

الرياضي.
٭ املستشار نايف جزاع املطيريـ  اإلدارة 

القانونية ـ بلدية الكويت.
٭ م.فهد عبدالرحمن الفهد ـ املكتب الفني 

ـ بلدية الكويت.
٭ حمود عايض املطيري ـ قطاع التنظيم 

ـ بلدية الكويت.
املادة الثانية: وتختص اللجنة باآلتي:

١ ـ دراسة وحتديد األنشطة املسموح فيها 
باالستثمار في األراضي واملنشآت الرياضية 
اململوكــة للدولة بالهيئــات الرياضية في 

مناطق السكن اخلاص والنموذجي.

٢ ـ حتديد شروط وضوابط 
اصدار تراخيص االستثمار 
فــي االراضــي واملنشــآت 
الرياضيــة اململوكة للدولة 
بالهيئات الرياضية بحسب 
مالءمتها مع الطبيعة اخلاصة 
الســكن اخلــاص  ملناطــق 

والنموذجي.
٣ ـ اقتراح احللول والبدائل 
لالســتثمار فــي االراضــي 
واملنشآت الرياضية اململوكة 
الرياضية  للدولة بالهيئات 
في مناطق الســكن اخلاص 
والنموذجــي وذلــك للحفــاظ علــى الراحة 

والنظافة العامة.
املادة الثالثة: جتتمع اللجنة بناء على 
دعوة رئيســها، وال يكون اجتماع اللجنة 
صحيحا اال بحضور غالبية االعضاء على 
ان يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة 
قراراتها بأغلبية االعضاء احلاضرين، وفي 
حال تساوي االصوات يرجح اجلانب الذي 

فيه الرئيس.
املادة الرابعة: تضع اللجنة النظام الذي تراه 
مناسبا ملباشرة اعمالها، ولها حق االستعانة 
مبقرر، ولها في سبيل اجناز مهامها االستعانة 
ايضا مبن تراه من ذوي اخلبرة واالختصاص 

من داخل بلدية الكويت وخارجها.
املادة اخلامسة: تنهي اللجنة اعمالها خالل 
اسبوعني قابلة للتمديد ملدة مماثلة بعد تقدمي 
طلب رســمي بذلــك، وترفــع تقريرا مفصال 

يتضمن نتيجة اعمالها وتوصياتها.
املادة السادسة: على جميع اجلهات املعنية 
ـ كل فيمــا يخصهـ  تنفيــذ احكام هذا القرار 

اعتبارا من تاريخ صدوره.

د.رنا الفارس

قطع التيار الكهربائي عن ٩١ ورشة 
وكراج سيارات في «الشويخ الصناعية»

محافظ العاصمة: ضبط ١٥ عمالً صناعياً دون ترخيص..و٤٤ مخالفاً لإلقامة

الشيخ طالل اخلالد خالل اجلولة في الشويخ الصناعية

املـراد لـ «األنبـاء»: وقف امللف حلـني مغادرة العمالـة املخالفة

كرمي طارق

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
أن القضــاء علــى جميع أنــواع املخالفات 
مبختلف مناطــق العاصمة جزء ال يتجزأ 
من عمليــات التطوير واإلصالح اجلارية، 
مشيرا الى أن التساهل في تطبيق القوانني 
على املخالفني ضاعف من حجم املخالفات 

بكل مستوياتها.
جاء ذلك خالل احلملة املشــتركة التي 
شنتها عدد من اجلهات احلكومية، بحضور 
وإشــراف محافظ العاصمة الشــيخ طالل 
اخلالد والوكيل املساعد لشؤون املرور اللواء 
جمال الصايغ ومســاعد مدير عام اإلدارة 
العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث 
العميد خالد محمود ومساعد مدير عام املرور 
لشؤون التعليم والتدريب العميد الشيخ 
فواز اخلالد ومساعد املدير العام للشؤون 
الفنية العميد محمد العدواني والعقيد نواف 
أحمد النواف وعدد من القيادات األمنية إلى 
جانب فريق إدارة النظافة في البلدية وممثلي 
وزارتي الكهرباء والتجارة و«القوى العاملة» 

وعدد من اجلهات احلكومية األخرى.
وقال اخلالد على هامش احلملة: نواصل 
العمل بالتعاون مع عدد من ممثلي اجلهات 
احلكومية لوضع حد لهذا الكم الكبير من 
املخالفات التي تعاني منها منطقة الشويخ 
الصناعية، وحقيقة ال ميكن أن يبقى احلال 
كمــا هــو عليــه اآلن، مخالفــات باجلملة 
وجتاوزات مختلفة واســتهتار وتعديات 
تساهم جميعها في عرقلة اخلطط والرؤى 
التي نسعى اليها، لذلك على اجلهات املعنية 
املسارعة بإيجاد احللول املستعجلة للحد 
بل والقضاء على املخالفات السيما األعداد 
الكبيرة مــن الســيارات الثقيلة واملعدات 
وغيرها التي تتسبب في هدم وإتالف البنية 
التحتية والبحــث عن حلول بديلة إلنقاذ 

ما ميكن إنقاذه.
وحول نتائج احلملة، 
أوضح اخلالد أنها أسفرت 
عن كم كبير من املخالفات 
املتنوعة وشملت ضبط ١١ 
مركبة عليها حجز قضائي، 
وسيارة مسروقة وأخرى 
حجز مرور وحترير ٦٤٦ 
مخالفــة والقبــض على 
٤٤ من مخالفــي اإلقامة، 
الــى جانب قطــع التيار 
الكهربائي عن ٩١ ورشــة 
وكراج سيارات و١٥ عمال 
صناعيــا دون ترخيص 
ومخالفة ١٠ مساكن عمال 
من قبــل اجلهات املعنية 
وحترير ٨٣ مخالفة لكراج 
وورش صناعية من قبل 

ممثلي التجارة.
وأضــاف أن البلديــة 

وضعت ٩١٧ من امللصقات إلنذار املركبات 
املهملة والسكراب التي تعوق الطريق العام، 
مؤكدا على حتمل املسؤولية الوطنية جتاه 
هذا التمادي والتعدي على األمالك العامة 
واستغالل األراضي احلكومية، وفرض هيبة 
القانون، داعيا الى ضرورة إيجاد اآلليات 
املناســبة والتعاون بــني مختلف اجلهات 
احلكوميــة لوقف هذا الوضع العشــوائي 
والتجاوزات على أمالك الدولة وعدم التساهل 

في تطبيق القوانني.
وعلى هامش احلملة، قــال مدير إدارة 
التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة 
فهد املــراد لـ «األنبــاء» إنها أســفرت عن 
حتريــر جملة من املخالفــات وضبط عدد 
كبير من العمالة غير القانونية واملخالفة 
لقانوني العمل واإلقامــة، والتي تأتي في 
مقدمتها مخالفة املادة ١٠ من قانون العمل 
واســتخدام عمالة غير مأذون لها بالعمل 

من قبل اجلهات املختصة.
وكشف املراد عن ضبط ٣٥ عامال منزليا 
مخالفا، وحتويلهم إلى مباحث اإلقامة التخاذ 
اإلجراءات القانونية ضدهم، باإلضافة إلى 
ضبط ٧ مخالفني آخريــن من حملة إقامة 
املادة ١٨ لعملهم في غير مراكز العمل احملدد 
لها، مبينا أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب 
العمل حلني مغادرة هذه العمالة املخالفة.

وأوضح أن احلملة التي جاءت مبشاركة 
اجلهات املعنية وضعت يديها على واحدة من 
الظواهر اخلطرة في سوق العمل واملتمثلة 
في تشغيل األحداث، وهو ما يشكل مخالفة 
للمادتــني ١٩ و٢٠ من قانون العمل، مؤكدا 
أن فرق التفتيش لن تدخر جهدا في اتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية ضد كل من يستغل 
األطفال مبا يتنافى مع حقوقهم التي كفلها 
لهم القانون، مشــيرا الى ضــرورة التزام 
أصحاب العمل بقانونــي العمل واإلقامة، 
خاصة فيما يتعلق بتشغيل األحداث، وذلك 

لتجنب الوقوع في املخالفات القانونية.

فعاليات نسائية: ال مساومة على حقوق املرأة ويجب إنصافها

آالء خليفة

أكدت شــخصيات نسائية 
علــى أهميــة دور املــرأة في 
املجتمــع، مبديــات رفضهــن 
للمســاومات السياسية على 
حساب حقوق النساء مطالبات 
بإنصاف املرأة وأنها ليســت 

بحاجة لوصاية من أي أحد.
جاء ذلك خالل الندوة التي 
نظمتهــا اجلمعيــة الثقافيــة 
النســائية مساء  االجتماعية 
امس األول بعنوان «املساومات 
في قضايا املرأة». في البداية، 
قالت الوزيرة والنائبة السابقة 
وأســتاذة العلوم السياســية 
بجامعــة الكويت د.معصومة 
املبارك اننا نعيش في مجتمع 
حر منفتح يرفــض مصادرة 
الرأي اآلخر، رافضة املساومة 
السياسية فيما يتعلق بحقوق 
وحريــة املــرأة، مؤكــدة على 
أهميــة دور جمعيــات النفع 
العام في التصدي لهذه الهجمة.
املبــارك: هناك  وأضافــت 
محــاوالت مســتمرة لتقييــد 
حريــة املجتمــع ويــرون ان 
احللقــة األضعف هــي املرأة، 
وهنــاك الكثيــر من النســاء 
اللواتي وصلن إلى مراكز صنع 
القرار وهن متميزات ومن ميلك 
قرار الترقية غير مؤمن بقدرات 
املرأة على أداء واجبات املنصب 
القيــادي، ولكن متى ما تصل 
املرأة «بشق األنفس» للمنصب 
القيادي تبهر اجلميع بأدائها.

بدورها، أوضحت مؤسسة 

القرار، وخالل األشهر املقبلة 
سنشــهد للمرة األولى دورة 
ألعاب خليجية رياضية جتمع 
اجلنســني، موضحة ان املرأة 
متثل ٥٪ فــي مجال الرياضة 
فيمــا يخــص مجالــس إدارة 
االحتادات واألندية الرياضية 
وطالبنا بتغيير هذا األمر ومتت 
املوافقة في اجلمعية العمومية 
األخيرة في اللجنة األوملبية، 
الفتــة ان االنتخابــات املقبلة 
ستشهد وجود على األقل مقعد 
واحــد للمرأة بجميع الهيئات 
الرياضية. وأشارت حيات إلى 
ان أقل من ٥٪ من الدعم املادي 
الســنوي للرياضــة تصرف 
علــى رياضة املرأة  والشــهر 
املقبل سيشهد وللمرة األولى 
بطولة مالكمة للنســاء وهذا 
تطور ملحــوظ ولكن نحتاج 
لدعم أكبر، مطالبة بزيادة عدد 

وفــي مداخلــة لهــا أثناء 
الندوة، قالت د.ابتهال اخلطيب 
ان هنــاك نســاء مهمشــات 
اجتماعيا وسياســيا ويرون 
أنفسهن أقلية رغم أنهن أغلبية 
عددية، حيث وصل عدد النساء 
العامالت في املنازل بالكويت 
ألكثر من ٧٠ ألفا، الفتة إلى ان 
تلك الفئــة بحاجة الى رعاية 
وتأمــني حقوق كمــا ان هناك 

فئات مهمشة أخرى.
فــي الســياق ذاتــه، قالت 
د.موضي احلمود في مداخلة 
لها ان املجموعات السياسية 
بتنوعهــا تغيب عنهــا املرأة 
القيادية وان وجدت ستكون 
جلنة نســائية تقوم ببعض 
األعمال مثل اللقاءات واألسواق 
اخليرية، موضحة ان املجتمع 
بحاجة الــى التوعية بأهمية 

حقوق املرأة.

الوزيرات والسفيرات ووجود 
املرأة في مجلس األمة.

مــن جهتهــا، لفتت عضو 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية غنيمة الكندري الى 
ان املــرأة تعــي مســؤوليتها 
السياسية واملجتمعية والدينية 
وال حتتاج لوصاية أحد، مبينة 
ان قــرار دخول املرأة اجليش 
طــال انتظاره وأتــى متأخرا، 
مؤكدة ان املرأة نصف املجتمع 
ومــن أهــم عناصــر التنمية 
واإلصالح بالكويت. وتابعت: 
مــن حق الكويتيــة املتزوجة 
مــن غيــر كويتــي ان تعيش 
حيــاة كرمية وآمنة ومن حق 
أبنائها احلصول على اجلنسية 
الكويتية، وأيضا من حق املرأة 
البدون أن تكون حتت حماية 
الدولــة بدال ان تكــون مقيمة 

بصورة غير قانونية.

شددن خالل ندوة اجلمعية الثقافية «املساومات في قضايا املرأة» على التصدي للهجمات املستمرة ضدها

(متني غوزال) د.معصومة املبارك وفارعة السقاف وفاطمة حيات وغنيمة الكندري وأسرار األنصاري خالل الندوة  

ورئيس مجلس إدارة منظمة 
لوياك فارعة السقاف، ان من 
حق املنظمات العاملية املطالبة 
بوضع قوانني حلماية احلقوق 
فــي أي بلــد، والتعــدي على 
حريات اآلخرين أمر مرفوض، 
الفتة الى ان ممارسة األنشطة 
والهوايات الفنية او الرياضية 
حرية شــخصية. وأوضحت 
السقاف ان الشباب يشعرون 
باإلحباط ويرغبون بالهجرة 
للدول احمليطة بسبب محاصرة 
احلريات اخلاصــة مثل الفن 

والرياضة ومنها اليوغا.
من جانبهــا، ذكرت عضو 
مجلس إدارة اللجنة األوليمبية 
الكويتية ومجلس إدارة احتاد 
كــرة القدم فاطمــة حيات، ان 
فــي اآلونــة األخيرة شــهدنا 
تطورا كبيرا في رياضة املرأة 
ووجودهــا في مراكــز صنع 

ــوض ــا مرف ــدي عليه ــخصية والتع ــة ش ــة حري ــة أو الرياضي ــات الفني ــطة والهواي ــة األنش ــقاف: ممارس الس
ــاء ــة للنس ــة مالكم ــرة بطول ــهد ألول م ــل سيش ــهر املقب ــة والش ــال الرياض ــل ٥٪ مبج ــرأة متث ــات: امل حي

ملشاهدة الڤيديو

لولوة املال لـ «األنباء»: الكويت 
زاخرة بالكفاءات النسائية

أشواق املضف مع تطور العمل 
السياسي إلقرار األحزاب السياسية

قالت رئيسة اجلمعية الثقافية النسائية 
لولــوه املــال ان اجلمعية طالبت في ســاحة 
اإلرادة يوم االثنني املاضي بعدم املســاومات 
السياسية في قضايا املرأة، الفتة الى انها قررت 
إقامة فعالية كل يوم اثنني أســبوعيا للحث 
على احترام قضايا املرأة وحريتها. أوضحت 
املال في تصريح لـ «األنباء» ان املرأة مواطنة 
بالدرجة األولى ولها حقوق وعليها واجباتها 
ويجــب أال حترم من حقوقها األساســية في 
املجتمع، مؤكدة ان الكويت زاخرة بالكفاءات 

النسائية ويجب أال نعود الى الوراء.

ذكرت عضو املجلــس األعلى للتخطيط 
والتنمية م.أشواق املضف ان أغلب املجتمع 
الكويتي محافظ ويكون متعاطفا مع بعض 
التيارات وليــس بالضرورة ان يكون متفقا 
معها سياســيا. وأضافت: اعتزلت الســاحة 
السياسية لكن لم أعتزل األنشطة التي تدعم 
متكني الشباب واملرأة، موضحة ان التعبير عن 
الرأي حق مكفول طاملا انه في حدود القانون، 
الفتــة إلى انهــا مع تطور العمل السياســي 
إلنشــاء أحزاب سياسية منظمة وليست في 

السراديب مثل الوضع احلالي. م.أشواق املضفلولوة املال

العقاب: تعاون مثمر بني «حماية البيئة» و«الزراعة»
أكدت اجلمعية الكويتية 
أهميــة  البيئــة  حلمايــة 
املثمر واملســتمر  التعــاون 
مــع الهيئة العامة لشــؤون 
الســمكية  الزراعة والثروة 
في مجاالت حمايــة الغطاء 
الفطرية،  النباتي واحليــاة 
مشيدة بدور الهيئة في إعادة 
املتدهورة  تأهيل األراضــي 
بيئيا وبرامج إكثار النباتات 

الفطرية.
وقالت رئيســة اجلمعية 
د.وجــدان العقاب إن لقاءها 
مبديــر عــام الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية باإلنابــة م.علــي 
الفارســي في مكتبه تناول 
أطر التعاون في العديد من 
البيئية املشــتركة  القضايا 
بــني اجلانبــني واملشــمولة 
في فعالياتهما وأنشــطتهما 
التوعويــة، الفتة إلــى أنها 

الوثائقيــة لتوثيــق احلياة 
الفطرية في الكويت، تقديرا 
جلهــوده فــي دعــم صــور 

التعاون مع اجلمعية.

أو برية.
وذكر الفارســي أن هناك 
تعاونا بيئيا مشتركا يجمع 
اجلهتني كون «الزراعة» من 
الشــركاء االســتراتيجيني 
للجمعيــة في حماية البيئة 
ومن ابرز داعميها لوجستيا 
في إمتــام وإجناز سلســلة 
توثيق احليــاة الفطرية في 
الكويــت، الفتــا إلــى هناك 
توافقا تاما بينهما بخصوص 
تكثيف األنشــطة التوعوية 
والتثقيفية مع التركيز على 
بث ذلك بني الناشئة والشباب، 
مشــيدا بفاعليــة وإجنازات 
اجلمعيــة وحرصهــا علــى 
املشاركة الوطنية من خالل 
فرقها وجلانها التخصصية 
وما حتويه من نخب وكوادر 
كويتية متطوعة في شــتى 
قطاعــات العمــل البيئي في 

البالد.

وأضافت العقاب أن الزيارة 
تناولــت بحث قضايا بيئية 
مشتركة ومدى تأثيرها على 
العديد مــن مكونات احلياة 
الفطرية في البالد خصوصا 
في مجــاالت الغطاء النباتي 
النباتات  واحملافظــة علــى 
الفطرية والكائنات البحرية 
والثروة السمكية في البالد 
عالوة على األنشطة التثقيفية 

والتوعوية للجانبني.
مــن جانبه، ذكــر م.علي 
الفارسي أن الهيئة واجلمعية 
لديهما الرؤية ذاتها لتنمية 
العديد مــن مكونات الغطاء 
النباتــي، خصوصا اجلانب 
الصحراوي والفطري، مبينا 
أن االجتماع تناول القضايا 
البيئيــة واملعنيــة بحماية 
موارد البالد الطبيعية ذات 
العالقة باملوائل البيئية وما 
حتويه من كائنــات بحرية 

أشادت بدور الهيئة في إعادة تأهيل األراضي املتدهورة بيئياً وإكثار النباتات الفطرية

د.وجدان العقاب تهدي م.علي الفارسي «درع املواسم الثقافية التفاعلية»

أهدت الفارسي «درع املواسم 
التي  التفاعليــة»  الثقافيــة 
تقدمهــا اجلمعيــة للجهات 
السلســلة  فــي  املشــاركة 

«األبحاث» ينّظم 
امللتقى الرابع 

لالختراعات
نظم معهد الكويت لألبحاث 
العلمية أمــس امللتقى الرابع 
الختراعــات املعهــد بهــدف 
نشر الوعي في مجال براءات 
االختراع والتسويق التجاري 
وإيجــاد احللــول املبتكــرة 
للمشــكالت أمام املؤسســات 
البحثيــة العامــة أو اخلاصة 
ودفع التعاون بني قطاع البحث 
العلمي. وقال مدير عام املعهد 
د.مانع السديراوي إن امللتقى 
الذي ينظمه قطاع التســويق 
التجاريــة فــي  والعمليــات 
معهد األبحاث يقام بالتعاون 
مع جامعــة الكويــت ومركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
ومؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع وجامعة قطر.

«الدعوة اإللكترونية» أطلقت
برنامج «جذور» لتأهيل التربويني

أمانة األوقاف نّفذت مصرف 
العشيات بالتعاون مع «الوقف»

جلنــة  مديــر  أعلــن 
الدعوة اإللكترونية التابعة 
جلمعية النجــاة اخليرية 
الدوســري، أن  عبــداهللا 
اللجنة أطلقت مشــروعها 
التربــوي املتميز (جذور) 
وسط تفاعل مميز من شتى 
فئــات وشــرائح املجتمع، 
الفعاليــات  حيــث تقــام 
باحلضور املباشر، وكذلك 
التواصــل  عبــر وســائل 
احلديثــة.  االجتماعــي 
وأوضــح الدوســري أنــه 

يحاضــر في أولى فعاليات برنامج «جذور» رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة املربي محمد الدويش، واملشرف العام على 
أكادميية اجليل الصاعد والبناء املنهجي الفكري أحمد السيد، 
والداعية عبداهللا الدوسري مدير جلنة الدعوة اإللكترونية. 
وقال الدوسري: يعد برنامج «جذور» برنامجا بناء معرفيا 
وثقافيا وتربويا لكل املهتمني بتربية ونشأة األجيال الصاعدة.

ليلى الشافعي

صرح رئيــس مجلس 
إدارة اجلمعيــة د.نصــار 
العبداجلليل بــأن مبادرة 
التي  مصــرف العشــيات 
نفذتهــا األمانــة العامــة 
لألوقــاف، بالتعــاون مع 
اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنســاني والتنميــة منذ 
نوفمبر حتى نهاية شــهر 
ينايــر املاضيني من خالل 
هــي  اإلطعــام  مصــرف 

مبــادرة ال تخفــى آثارها على األســر املتعففة، إذ ســاهمت 
األمانــة العامــة لألوقــاف فــي مــد يد العــون واملســاعدة 
لـ ١٠٦٥ أسرة مت صرف كوبونات لها خالل فترة وجيزة. وذكر 
العبداجلليل أنه انطالقا من حرص اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنساني والتنمية من خالل مصرف العشيات فإن اجلمعية 

اعتمدت على قواعد بيانات خاصة باألسر املتعففة لديها.

عبداهللا الدوسري د.نصار العبداجلليل

جانب من احلملة


