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بيت الزكاة: مساعدات عينية لـ ٥٢٨٣ أسرة
قال بيت الزكاة إن عدد األســر املستفيدة من 
املســاعدات العينية بلغ ٥٢٨٣ أســرة منذ تاريخ 
١ يناير حتى اليوم، وتشــمل املساعدات العينية 
أرز، ودجاج، وحلم، وزيت نباتي، ومتر، وحليب، 
باإلضافة إلى أنها شملت مشروع السلة الرمضانية، 
موضحــا أن إجمالي املســاعدات ٧٠٨٩٦٧ دينارا 
كويتيا، وجزء من هذه املواد تبرع من فاعلي اخلير 
باإلضافة إلى تبرع بعض اجلمعيات التعاونية.

واضاف «البيت» أن الهدف من تقدمي املساعدات 
العينية سد احلاجات األساسية من املواد الغذائية 
االســتهالكية الرئيسية ومســاعدة األفراد على 
جتاوز بعض من صعوبات احلياة وتوفير األمن 
الغذائي والعيش الكــرمي لهم، حيث يتم توزيع 
املســاعدات العينيــة من خالل مركــز التبرعات 
العينية بالساملية طوال أيام العمل الرسمية من 

جانب من تقدمي املساعداتاألحد إلى اخلميس.

مجموعة الشايع تشارك في حملة تنظيف الشواطئ
نظمـــــت مجموعـــــــة 
الشــايع في عدد من الدول 
التــي متارس فيها نشــاطا 
اقتصاديــا، سلســلة مــن 
احلمــالت واألنشــطة التي 
تهــدف إلى حتســني البيئة 
البحريــة واحلفــاظ علــى 
السواحل خالية من القمامة 
والنفايــات، مبناســبة يوم 

التنظيف العاملي.
املبــادرة  وشــارك فــي 
مــن  العديــد  اإلقليميــة 
الذيــن تبنــوا  املتطوعــني 
مبــدأ االســتدامة من خالل 
الشــواطئ ورفع  تنظيــف 
بالتأثير  الوعــي  مســتوى 
الضار للتلوث البالستيكي، 
وأســفرت احلملة عن جمع 
نحــو ٨٠٠٠ كيلوغــرام من 
النفايــات الصلبــة وفرزها 

وإزالتها من الشاطئ.
وفي حديثها عن املبادرة، 
قالت مديرة قسم االستدامة 
في مجموعة الشايع سينيكا 
كوتوم: يســعدنا أن نكون 
جــزءا مــن هــذه املبــادرة 

تغييرا كبيرا مبرور الوقت 
مما يساعدنا على إيجاد بيئة 

أفضل.
وأضافت كوتوم: حترص 
مجموعة الشايع، كجزء من 
مســؤوليتها االجتماعيــة، 
على املشــاركة فــي العديد 

مستقبل أكثر استدامة.
وبدأ يوم التنظيف العاملي 
ألول مــرة عــام ٢٠٠٨ فــي 
إستونيا، حيث احتد خمسون 
ألف شخص لتنظيف البالد 
بأكملها خالل خمس ساعات 

فقط.

املصممــة  احلمــالت  مــن 
الوعــي  مســتوى  لرفــع 
البيئــي وضرورة احملافظة 
البحرية،  الســواحل  علــى 
وتسليط الضوء على املشاكل 
والتهديدات التي تتعرض لها 
البيئــة، والعمل على إعداد 

جانب من احلملةاملشاركون في حملة التنظيف

اجلديرة بالثناء، وأن نقوم 
بدورنــا من أجــل احملافظة 
على البيئة ولقد أدهشــتنا 
استجابة زمالئنا ومشاركتهم 
لنا في جميع أنحاء املنطقة، 
ونؤمن بــأن هــذه اجلهود 
الصغيرة ميكــن أن حتدث 

«صندوق وسمية» يطلق مبادرة لألفراد واملشاريع الصغيرة
التــزم  فــي عامــه األول، 
صندوق وسمية التابع لشبكة 
اإليجابية بهدفه ٢٢x٢٢ من خالل 
تقدمي الدعم لـ ٢٢ فردا وفريقا 
تطوعيا ومشــروعا صغيرا، 
كما نفــذ العديد من احلمالت 
املجتمعية عبر حساباته على 
شبكات التواصل االجتماعي، 
وقــد أطلق الصندوق تقريره 
الســنوي األول بالتزامن مع 
الذكرى األولى لوفاة الفقيدة 
وسمية مناور اجلدعي، التي 
يخلد ذكراها. وبهذه املناسبة، 
أثنى مؤسس الصندوق جراح 
فــارس اجلدعــي، على جهود 
زميالته وزمالئــه املتطوعني 
وأبناء الفقيــدة وكل من قدم 
الدعــم والرعايــة للصندوق، 
وأعلن نيابة عنهم عن إطالق 
التقرير األول ألعمال الصندوق، 
والذي يستعرض أبرز أعماله 
وأنشــطته منذ إنشــائه، مبا 
في ذلك الدعــم املقدم لألفراد 
التطوعيــة  واملجموعــات 

واملشاريع الصغيرة.
وأوضح اجلدعي أن الدعم 

اجلدعي: الصندوق أصدر تقريره السنوي تزامناً مع الذكرى األولى لوفاة وسمية اجلدعي

جراح اجلدعي

الذي قدمه الصندوق جاء من 
خالل عمل التصاميم اخلاصة 
بحســابات هذه اجلهات على 
التواصل االجتماعي  شبكات 
من منشورات، وانفوجرافيك، 
وتصوير ڤيديــوات قصيرة، 
باإلضافة إلى كتابة وحتديث 
مقالــة  محتــوى  وترجمــة 
فــي موســوعة «ويكيبيديا» 
لشــخصية أو جهــة، ورفــع 
الصور أو الشعارات اخلاصة 

بهم. 
ولفت إلى أن التقرير اشتمل 
كذلك علــى بيــان للمبادرات 
التي مت طرحهــا، وانطباعات 
عن «وســمية» كتبها عدد من 
أبناء الفقيدة وشخصيات عامة 

في الدولة.
وأشــار الى أن الصندوق 
طرح مبادرة بدعم من منصة 
تويتــر، لرفــع ڤيديو يتعدى 
الوقــت املســموح لغالبيــة 
احلســابات، وبحيــث يصــل 
إلى ١٠ دقائق، ومتكني حساب 
الصندوق من اســتغالل هذه 
امليزة اخلاصة، وذلك بعد عمل 

العبداجلادر لتحويل «روضة القدس» 
في «الروضة» إلى حديقة عامة

١١ عضوًا يقترحون ترخيص مراكز
لتأهيل ذوي اإلعاقة في املناطق السكنية

قدم عضــو املجلــس البلدي 
فهد العبداجلادر اقتراحا بتحويل 
روضــة القدس مبنطقة الروضة 

قطعة ٢ الى حديقة عامة.
وقال العبداجلادر في اقتراحه: 
نصت املادة الثالثة من القانون رقم 
٢٠١٦/٣٣ في شــأن بلدية الكويت 
على انه مــن ضمن اختصاصات 
البلديــة كمــا تعمل علــى توفير 

اخلدمات البلدية للسكان...
كما نص البند رقم ١٠ من املادة 
٢١ من القانون والتي تتحدث عن 
اختصاصات املجلس البلدي على 

انــه يقوم بـ «تقرير مخططــات املناطق وحتديد 
استعماالت االراضي واستحداث وتنظيم املناطق 
الســكنية واالســتثمارية والتجارية والصناعية 
وغيرهــا، مبا يتفق مــع املخطــط الهيكلي العام 
للدولة». وحيث ان القطعــة املذكورة في منطقة 
الروضة تفتقر الى حديقة عامة اسوة بغيرها من 

القطع وميكن توفير هذه احلديقة 
مــن خالل حتويل روضة القدس 
فــي قطعة ٢ - والتي لم يعد لها 
منفعة عامــة - الى حديقة عامة 

وذلك لألسباب اآلتية:
اوال: ان روضة القدس اصبحت 
مهجورة ووزارة التربية تستغل 
مســاحة صغيــرة منهــا إلدارة 
التقنيات اما باقي املساحة فغير 
مستغل لوجود روضة اخرى في 
قطعة رقم ٣ باسم «صقر الرشود» 
تعمل بالفعل وتخدم اهل املنطقة.

ثانيا: وحيث ان روضة القدس 
مالصقة ملسجد سيد احمد الرفاعي وهذا املسجد 
ليس له طريق مستقل يخدم املسجد وكل املمرات 
املؤدية اليه هي ممرات مشاة، مما يشكل عائقا امام 
كبار السن للوصول الى املسجد، لذا فإن املسجد 
بحاجة الى طريق منظم ومستقل ونقترح ان يكون 
ذلك عن طريق اقتطاع جزء من مساحة احلديقة.

قــدم ١١ عضوا في املجلــس البلدي اقتراحا 
بترخيص مراكز لتأهيل ذوي اإلعاقة في املناطق 
السكنية. وقال األعضاء في اقتراحهم: بناء على 
القرار الوزاري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم 
أعمال البناء واجلداول امللحقة به وباألخص جدول 
رقم ١٥ حيث تناول القرار األشخاص من ذوي 
اإلعاقة احلركية فقط دون التطرق لألشخاص 
مــن ذوي اإلعاقات الذهنية والتوحد ومتالزمة 
داون واإلعاقات الذهنية األخرى التي ال حتتاج 
إلى كراســي متحركة أو أجهــزة تعويضية أو 
املساندة، موضحني ان األفراد من ذوي اإلعاقات 
الذهنية والتوحد ومتالزمة داون هم األقرب إلى 
األشخاص العاديني الذين يستطيعون ممارسة 

حياتهم اليومية واحلركة بشكل مستقل.
واضافــوا: يجب األخذ فــي االعتبار إبعاد فئة 
األفراد ذوي اإلعاقة الذهنية عن مواصفات املباني 
السكنية وتسهيل مهمة ترخيصها لهم لالستفادة 
من اخلدمات املقدمة لهم في بيئة شبيهة لبيئتهم 
املعيشية اليومية ومتكينهم من املشاركة في احلياة 
االجتماعية ودمجهم فيها أسوة بدور احلضانات 
في املناطق الســكنية، مما يساهم ذلك في تنمية 
املجتمع الذي يعيشون فيه وإظهار البيئة بشكل 
حضاري التي يعيشها العالم وتوفير سبل احلياة 
الكرمية، لذا نقترح ترخيص مراكز لتأهيل ذوي 
االعاقة الذهنية في املناطق السكنية لتكون قريبة 

من محل إقاماتهم ومناطقهم السكنية.

فهد العبداجلادر

تخصيص سكن عائلي لإلمام مبسجد مقبرة اجلهراء
بداح العنزي

وافقت جلنة محافظة اجلهراء 
في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امــس برئاســة عبــداهللا العنزي 
طلــب وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية تخصيص موقع سكن 
عائلي لإلمام واملؤذن بجوار مسجد 

مقبرة اجلهراء.
وقال العنزي إن اللجنة أعادت 
طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية 
الزراعية وتسليمها للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الــى اجلهاز التنفيذي، وذلك بناء 
على طلب الهيئة والتنسيق معها 
لتحديــث الــرد ودعــوة املخطط 
الهيكلي، كما أجلت طلب البلدية 
توســعة موقع سوق بيع اخليام 
املخصص بصفة مؤقتة الكائن في 

محافظة اجلهراء.
وأضــاف أن اللجنة أبقت على 
جدول أعمالها طلب الهيئة العامة 
للرياضــة اســتقطاع جــزء مــن 
منطقة األمــان املخصصة لنادي 

الرماية الكويتي كمواقف سيارات 
سطحية خلدمة النادي الواقعة في 
منطقة شمال غرب اجلهراء، مبينا 
أن اللجنــة أحالت كتاب الشــركة 
الكويتية لأللبان بشــأن املوافقة 
بترخيــص مقصف مــواد غذائية 
خلدمــة الشــركة والعاملــني بها 
داخل حدود القســيمة املخصصة 

لهــا مبســاحة ٧٠٠٠٠م٢ مبنطقة 
الصليبيــة الزراعيــة الى اجلهاز 
التنفيــذي إلعداد تقريــر مفصل 

للجنة.
وأبقــت اللجنــة علــى جدول 
أعمالها طلب الهيئة العامة للتعليم 
املوافقــة  التطبيقــي والتدريــب 
على ارتفــاع مباني مجمع كليات 

ومعاهــد ضمــن حــدود محافظة 
اجلهراء بارتفاع أرضي وخمســة 
طوابــق، ورفضــت طلــب الهيئة 
العامة للصناعة توطني القطاعات 
النعــامي  مبنطقــة  الصناعيــة 
الصناعية املنطقة الغربية قطعة 
١، موقــع الصناعــات التحويلية 

وتشكيل املعادن.

عبداهللا العنزي مترئساً اجتماع جلنة اجلهراء

رفع ٤ سيارات مهملة مبنطقة الرقعي
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام إدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ 
جولة ميدانية في منطقة الرقعي لرفع كل 
ما يشوه املنظر اجلمالي ويشغل الطريق 
ويشوه املنظر احلضاري للبالد. وفي هذا 
السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطرق بفرع بلديــة احملافظة 
مشــعل العازمي أن اجلولة امليدانية التي 
مت تنفيذهــا جاءت في إطار االهتمام الذي 
توليه البلدية برفع مســتوى النظافة بكل 

املناطق في جميع احملافظات، مشــيرا إلى 
أنها أسفرت عن رفع ٤ سيارات مهملة ومت 
إرسالهم ملوقع حجز البلدية ووضع ملصق 
إنذار على ســيارات مهملة، وسيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بعد انتهاء فترة اإلنذار.
وأشــار إلى تواصل املفتشــني بجميع 
مراكز النظافة وإشغاالت الطرق ومتابعة 
الباعة اجلائلني باحملافظة جلوالتهم امليدانية 
لرصد ومتابعة املخالفني لألنظمة واللوائح 
املعمول بها في البلدية واتخاذ اإلجراءات 

رفع سيارة مهملةالقانونية حيالهم.

منى الرز: تدريب كوادر املؤسسات 
العامة في مجال حوكمة املياه

مبشاركــــــة خبــــراء 
وأخصائيــني مــن الكويت 
التعــــاون،  ودول مجلس 
امليــاه  جمعيــة  نظمــت 
الكويتيــة بالتعــاون مــع 
«أكادميية الهاي للحوكمة 
احمللية» والسفارة الهولندية 
برنامج «شراكة» إلدارة املياه 
فــي دول مجلس التعاون، 
شــمل دورة تدريبيــة عن 
ُبعد، فضال عن حضور من 
سلطنة ُعمان وهولندا، حيث 
أعلنت األكادميية منح نائب 

رئيــس اجلمعيــة خبيرة امليــاه منى الرز 
شهادة حوكمة وإدارة املياه.

وفي هذا السياق، أكدت منى الرز والتي 
شاركت في البرنامج ممثلة جلمعية املياه، 
أن حوكمة املياه واإلدارة الرشيدة لها ليست 
مألوفة للعديد من العاملني في قطاع املياه، إال 

أنها ضرورة ملحة، إذ ترتبط 
حوكمة إدارة املياه باآلليات 
املؤسسية املنتجة واملوزعة 
واملراقبة للمياه باإلضافة 
اجلهــات  مختلــف  إلــى 
املستفيدة من مجتمع مدني 
وجهات صناعية واقتصادية 

وزراعية.
أن  الــرز  وأوضحــت 
احلوكمــة ليســت غايــة 
في حــد ذاتهــا وال ينبغي 
اعتبارهــا كذلــك، بــل إنها 
وســيلة لصياغــة وتنفيذ 
السياسات املائية التي تعتبر مناسبة وعادلة 
من قبل أولئك الذين تستهدفهم من عاملني 
وإداريني ومسؤولني في قطاع املياه ومن قبل 
املجتمع بشكل عام لتحقيق األمن املائي، إذ 
إن مبادئ احلوكمة يجب تنفيذها بطريقة 

كاملة وشاملة.

املونتــاج اخلــاص بالڤيديو، منى الرز
باإلضافة إلى تقدمي االستشارة 
لتطويــر حســابات اجلهــات 
املستهدفة. وأعلن عن مبادرة 
جديدة للصندوق بالتزامن مع 
الذكرى الســنوية، تتمثل في 
فتح باب طلبات الدعم املجاني 
للفئات املستهدفة لالستفادة 
الصنــدوق،  مبــادرات  مــن 
موضحا أن ذلك يتطلب تعبئة 
منوذج خاص ميكن احلصول 
عليه من املوقــع اإللكتروني 

للصندوق أو حســاباته على 
شبكات التواصل االجتماعي.

جديــر بالذكر أن صندوق 
وســمية يهــدف إلــى إثــراء 
احملتوى العربي على شــبكة 
إبداعية  اإلنترنت، بأســاليب 
تواكب التطــور احلاصل في 
هذا املجال، وقد مت إطالقه في 
اليوم العاملي للمتطوعني عام 
٢٠٢١ بغرض تعزيز احملتوى 
اإليجابي الهادف على شــبكة 

اإلنترنت.


