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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«البلدي» يبحث مقترح ١٢ عضوًا
بتخصيص أرض «غرب القيروان» لـ «السكنية»

بداح العنزي

البلدي  يبحث املجلــس 
في جلســته العادية االثنني 
املقبــل برئاســة عبــداهللا 
اقتــراح ١٢ عضوا  احملــري 
بشأن تخصيص أرض بغرب 
القيروان  للرعاية السكنية.

ويتضمن جدول األعمال 
التالي:

طلب فتح باب املناقشــة 
بشأن احلضانات في السكن 

اخلاص.
الرد على الســؤال املقدم 
من العضو م. منيرة األمير 

بشأن عقود النظافة.
الرد على السؤال املقدم من 
العضو م. شــريفة الشلفان 
بشأن االتفاقية املوقعة بني 
بلدية الكويت والبنك الدولي 
في ٢٠١٨ للدعم الفني إلدارة 

النفايات.
الرد على السؤال املقدم من 
العضو فهد العبداجلادر بشأن 
بعض املالحظات الواردة في 
تقارير ديوان احملاسبة عن 
تنفيذ ميزانية بلدية الكويت.
األوقــاف  طلــب وزارة 

الغربيــة) قطعــة رقــم (١) 
موقع الصناعات التحويلية 

وتشكيل املعادن.
املقدمــني  االقتراحــني 
مــن العضــو فهــد مســاعد 
العبداجلــادر األول بشــأن 
مقترح تصميم وإنشاء جسر 
مشاة في منطقة الصاحلية 
شارع فهد الســالم والثاني 
بشــأن اســتحداث مواقــف 
ســيارات في مدرســة سعد 
بــن عبــادة االبتدائية بنني 

في منطقة العديلية.
االقتراحــني املقدمني من 
العضــو م. منيــرة جاســم 
االمير: االول بشــأن التعاقد 
مع مكتب خبرة عاملي لوضع 
األسس الفنية لعقود النظافة 
وحتديــد معاييــر الرقابــة 
ومستويات التكلفة، والثاني 
بشــأن تصنيــف شــركات 
النظافــة (شــركات اعمــال 
النظافة العاملــة في املدن) 
حســب القدرة واإلمكانيات 

واخلبرات.
االقتراحــني املقدمني من 
العنزي:  العضــو عبــداهللا 
الطريــق  بشــأن  األول، 

الفاصل بني منطقة الصليبية 
وصناعية الصليبية، والثاني 
بشــأن الطريق الفاصل بني 
العبــداهللا  ســعد  مدينــة 
أمغــرة الصناعية  ومنطقة 
(طريــق عبــداهللا صبــاح 
الناصر الصبــاح) االقتراح 
املقدم من العضو ناصر حماد 
الكفيــف بشــأن اســتحداث 
ملنطقــة ضاحيــة  مدخــل 
الســالم، االقتراحني  صباح 
مــن العضــو م.عبداللطيف 
الدعي بشأن مراجعة اللوائح 
بصفة دوريــة وبحد اقصى 
أربع ســنوات وآخر بشــأن 
اصدار الئحة لتنظيم ممرات 
املشــاة والدراجات الهوائية 
بالطــرق واألرصفــة ضمن 

حدود البلدية.
االقتراحــني املقدمني من 
العضو نصار العازمي: األول 
بشأن جسر مشاة يربط مبنى 
املجلس البلــدي اجلديد مع 
مبنى بلدية الكويت (مبنى 
شــؤون املوظفــني، والثاني 
بشــأن تخصيص وإنشــاء 
مستشفى جديد تخدم اهالي 

املنطقة اجلنوبية).

عبداهللا احملري

اإلســالمية  والشــؤون 
تخصيــص موقــع مســجد 
ومواقــف ســيارات ضمــن 
القطعــة رقــم ١٦ مبنطقــة 

الرقعي.
كتاب املقدم مــن مختار 
منطقة العمرية سعد الطشة 
بشأن ضرورة تنظيم الساحة 
الواقعــة شــمال روضة ابن 
حزم وحتويلها إلى مواقف 
منظمــة مرتبــة مبنطقــة 

العمرية قطعة ٥.
القطاعــات  توطــني 
الصناعيــة مبنطقة النعامي 
(املنطقــة  الصناعيــة 

تنفيذ خطي أنابيب لشركة البترول في «األحمدي»
بداح العنزي

أوصــت جلنــة محافظة 
األحمــدي خــالل اجتماعها 
أمس برئاسة ناصر الكفيف 
باملوافقة على تصميم وتنفيذ 
خطــي أنابيــب ٨ بوصــات 
و١٠ بوصات تابعني لشركة 
الكويتية  الوطنية  البترول 
للربط بني مستودع األحمدي 
البتروليــة  للمحروقــات 
ومصفــاة مينــاء األحمدي، 
شــريطة عــدم تعارضه مع 
مسار السكة احلديد واملترو.

وقــال الكفيــف انه متت 
املوافقة على االقتراح املقدم 
من العضو الســابق حمدي 

الشــركات تعديل مشــروع 
تقســيم عقار بالقطعة رقم 
٩ مبنطقــة املهبولة، وأبقت 
على جــدول أعمالهــا طلب 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 

توطــني أنشــطة صناعيــة 
وخدمية للموقع رقم ١١ الذي 
ميثله املوقع رقم ٨٥ مبنطقة 
ميناء عبداهللا ليكون مجمعا 

للصناعات املستدامة.

ناصر الكفيف مترئساً اجتماع جلنة األحمدي

العازمــي، بشــأن زحزحــة 
الساحة املقابلة للمنزل رقم ١
الواقع مبنطقة هدية شارع ٣.

وذكر أن اللجنة أبقت علي 
جدول أعمالهــا طلب إحدى 

برعايٍة سامية..اجلامعة العربية املفتوحة
حتتفل بعامها العشرين ١٣ نوفمبر املقبل

«القوى العاملة» لنظيرتها املصرية: التحقق من سالمة 
التعاقدات وجتاوزات وكاالت التوظيف

برعايــة ســامية مــن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد حتتفل اجلامعة 
العربية املفتوحة في مقرها 
بالكويت يــوم ١٣ نوفمبر 
املقبل بالذكرى العشــرين 
لتأسيســها، وســيصاحب 
حفل ذكرى التأسيس تدشني 
معرض «طالل تاريخ تقرأه 
األجيال» الذي يســتعرض 
تاريــخ مؤســس اجلامعة 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير طالل بن عبدالعزيز، 
رحمــه اهللا. وعبر رئيس 
أمنــاء اجلامعــة  مجلــس 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير عبدالعزيز بن طالل 
بن عبدالعزيز عن تقديره 
وامتنانه لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
لرعايتــه للحفل، وشــكره 
حلكومة الكويت ملا تقدمه 
كدولة املقر من دعم للجامعة 
ورسالتها، مؤكدا أن الرعاية 
األميرية الكرمية تأتي تأكيدا 
وترســيخا لــدور الكويت 
كمنــارة للمعرفة والثقافة 
والتعليــم فــي املنطقــة، 

طلبــت الهيئــة العامــة 
للقوى العاملة من نظيرتها 
في جمهورية مصر العربية 
التحقق من سالمة التعاقدات 
التي تسبق عملية االستقدام 
الى الكويت بالتنســيق مع 
اجلهــات املعنيــة وااللتزام 
بالتشــريعات واألنظمـــــة 
الكويتيــة للحــد مــن أي 
مخالفــات تنتــج عــن عدم 
االلتــزام بها والتــي تنتهي 
العمالــة املخالفة.  بترحيل 
وقــال مديــر عــام الهيئــة 
بالتكليف د.مبارك العازمي 
علــى هامش ترأســه الوفد 
الكويتــي ألعمال الدورة ٤٨

للمؤمتر العربي الذي اختتم 
أعماله أمس في القاهرة إن 
الكويــت دعت وزارة العمل 
املصرية للتركيز على دور 
وكاالت التوظيف واجلهات 
احلكومية فــي مراقبته مبا 
يكفل حماية حقوق العمالة 
قبل سفرها وضمان صحة 
وسالمة اجراءات االستقدام.

وأضاف العازمي أن الوفد 
الكويتي أكد في عدة لقاءات 
مــع وزراء عمل دول عربية 
علــى احلماية التــي تكفلها 
القوانــني الكويتية حلقوق 

فــي عاملنا العربــي، حيث 
ضمت جتربة اجلامعة طالبا 
من مائة وثالثــة وأربعني 
دولة مــن مختلــف أنحاء 
العالم، وشملت أفرادا من كل 
األعمار واخللفيات الثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية، 
وقدمت لهم جتربة تعليمية 
رائــدة دون متييــز، وذلك 
إميانا منها بأهمية التعليم 
في حتســني حيــاة األفراد 
واملجتمعــات ودوره فــي 
حتقيق التنمية املستدامة. 
بدوره، قال رئيس اجلامعة 
املفتوحة د.محمد  العربية 
الزكــري: إن مرور ٢٠ عاما 
على انطالق اجلامعة ميثل 
معلمــا مهما في مســيرتها 
لبناء مجتمع العلم واملعرفة 
في الدول العربية، مبينا أن 
اجلامعة منحت طالبها فرصا 
جديــدة لبناء مســتقبلهم 
واملشاركة اإليجابية الفاعلة 
في مجتمعاتهم من خالل ما 
تقدمه مــن مناهج وبرامج 
أكادمييــة حديثــة تواكب 
احتياجات العصر وحاجة 
ســوق العمل استفاد منها 

العمــل، الفتا إلــى ان الوفد 
ملتــزم بالتصريح في مثل 
هــذه الفعاليات مــن خالل 
القنوات الرسمية املعتمدة، 
كاشــفا  عن توجــه الهيئة 
بتطبيق االختبارات املهنية 
علــى مجموعــة مــن املهن 
اجلديدة بالتعاون مع جمعية 
املهندسني الكويتية لضمان 

مستوى املهارة للعمالة.
ولفــت الــى أن الهيئــة 
اجلهــات  مــع  بالتعــاون 
احلكومية شرعت في تكثيف 
اجلوالت التفتيشية ومراقبة 
عقود العمل ومدى صحتها 
وذلــك للحــد مــن العمالــة 
الهامشية التي ال توجد لها 
مراكز عمــل محددة وتعمل 
خالفا لألذونات املمنوحة لها، 
داعيا دول اإلرســال القيام 
بدورهــا في توعية عمالتها 
من تلك املمارســات حتى ال 
العمالة للمساءلة  تتعرض 
التي تســتوجب  القانونية 

الترحيل عن البالد.
وكان الوفــد الكويتي قد 
عرض خالل املؤمتر تقريرا 
خاصــا بلجنة الصياغة من 
قبــل رئيســها مديــر ادارة 
العالقات الدولية في الهيئة 

أكثر من ٧٠ ألف خريج منذ 
التأســيس. وأكــد الزكري 
أن الكويــت كانــت الداعم 
األكبــر للجامعــة العربية 
املفتوحة كمشــروع علمي 
تنمــوي، وســاهمت فــي 
توطيــده ليمتــد إشــعاعه 
ويصــل إلى ٩ دول عربية، 
موجها شــكره إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، وصاحب الســمو 
امللكــي األميــر عبدالعزيز 
بن طــالل رئيــس مجلس 
أمناء اجلامعة، وكل أعضاء 
مجلس األمناء، ومنسوبي 
وقيادات فروع اجلامعة في 
الدول العربية. وكان صاحب 
الســمو امللكي األمير طالل 
بن عبدالعزيز أعلن في عام 
١٩٩٦ عن مبادرته إلنشــاء 
اجلامعــة ككيــان أكادميي 
تعليمــي غيــر تقليــدي، 
وخرجت املبادرة إلى النور 
في ٢٠٠٢ حتت مظلة برنامج 
اخلليــج العربــي للتنمية 
«أجفنــد»، وحتولــت إلــى 
مؤسســة أكادميية بفروع 

في ٩ دول عربية.

العلي، حيث اعتمدت  جابر 
مجموعة مــن القرارات كان 
مــن أهمهــا دعــم التوجــه 
نحــو حصــول فلســطني 
الكاملــة  علــى العضويــة 
الدوليــة  العمــل  ملنظمــة 
وادانة ممارســات ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي جتاه 
عمال وشعب فلسطني، وأكد 
الوفد خالل لقائه وزير العمل 
الفلسطيني نصري ابوجيش 
دعم الكويت الكامل للقضية 
العمال  الفلســطينية وحق 
الفلســطينيني فــي احملافل 
العربية والدولية في مجال 
العمل، وجرى االتفاق على 
تعزيــز التعــاون في مجال 
استقدام العمالة الفلسطينية 
أصحاب املهــارة واملؤهالت 
العلمية التي تسهم في تنمية 

سوق العمل الكويتي.
كمــا التقى الوفــد وزير 
القوى العاملة املصري حسن 
شحاتة، وجرى تبادل احلديث 
حول العالقات الثنائية ودور 
الكويــت في توفير احلماية 
للعمالــة واملطلــوب نحــو 
التي  التجــاوزات  مكافحــة 
تقوم بها وكاالت التوظيف 

بحق العمال اجلدد.

عبدالعزيز بن طالل: رسالتنا وصلت إلى ١٤٣ دولة حول العالم

العازمي: لم نصرح لوسائل اإلعالم عن ربط إلكتروني الستقدام العمالة من اخلارج

صاحــب الســمو امللكــي األمير 
عبدالعزيز بن طالل

د.مبارك العازمي

وحرص قيادتها على دعم 
كل ما يخدم التنمية والتقدم 
العربية.  فــي املجتمعــات 
وقال صاحب السمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن طالل 
ان اجلامعــة جنحــت على 
مدى عقدين منذ انطالقتها 
في حتقيق رؤية مؤسسها 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير طالل بن عبدالعزيز 
«رحمه اهللا»، بتقدمي جتربة 
أكادمييــة مرنة  تعليميــة 
تنتمي إلى عالم املســتقبل 
وتستبق احتياجات التنمية 

العمال من مختلف اجلنسيات 
مــع التركيــز علــى أهمية 
الــذي تلعبــه الدول  الدور 
املرسلة للعمالة في مراقبة 
وكاالت التوظيف وااللتزام 

باشتراطات االستقدام.
ونفــى أن يكــون الوفد 
الكويتي قد صرح لوسائل 
اإلعــالم في مصــر أو وفود 
العمل األخرى املشاركة في 
أعمــال املؤمتــر حــول نية 
تفعيل الربط االلكتروني مع 
مصــر أو غيرهــا من الدول 
بشأن آلية استقدام العمالة، 
مؤكــدا ان هنــاك قوانــني 
وأنظمــة محلية معمول بها 
وتنظم عملية إصدار اذونات 

«تعاونية أبوحليفة» تعلن عودة تسيير 
رحالت العمرة ملساهميها

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أبو حليفة 
التعاونية عبداهللا العجمي عن حصول جمعية 
أبوحليفة عن موافقة الوزارة على تســيير 

رحلة العمرة للمساهمني.
وأوضح العجمي أن عودة تسيير رحالت 
العمرة للمساهمني له أهمية كبيرة من حيث 
توفير األجواء الروحانية واألسرية للمساهمني، 

الفتا إلى انه مت احلصول على موافقة «الشؤون» 
لدعوة شركات السياحة املتخصصة في هذا 
املجال لتسلم كراسة الشروط وفق االشتراطات 
التي أقرتها الوزارة، مشيرا إلى أنه ستتم بعد 
الترسية على الشركة السياحية اإلعالن للبدء 
في تسجيل املساهمني الراغبني في االشتراك 

برحلة العمرة وفق شروط الوزارة.
عبداهللا العجمي

«النجاة اخليرية»: نفذنا مشاريع 
دعوية داخل الكويت وخارجها

«مناء اخليرية»: ١٢ ألف مستفيد 
من السالل الغذائية في الصومال

قالــت رئيســة القطاع 
النســائي بجمعيــة النجاة 
اخليرية وضحة البليس إن 
القطاع النسائي مستمر في 
تنفيذ األنشــطة واملشاريع 
التي تخدم شريحة  الرائدة 
كبيرة من املستفيدين داخل 
الكويت وخارجها ومنها كفالة 
٦٠ مؤذنــا في كل من الهند 
وبنغالديــش، و٥ دعاة في 

اململكة املتحدة.
وأضافت البليس: نختار 
املؤذنني مــن خريجي كلية 

الشريعة ونشجعهم ليقوموا بدورهم الدعوي الرائد جتاه نشر 
الثقافة اإلسالمية وشحذ الوازع الديني للمسلمني وإقامة حلقات 

القرآن الكرمي واحلديث والفقه والسيرة.
وحول الدور الدعوي الذي قام به القطاع النســائي داخل 
الكويت، قالت: مت تقدمي سلسلة من احملاضرات منها محاضرة 

د.وداد العيسى بعنوان «لقد خلقنا اإلنسان في كبد».

في إطار تواصل حملة 
«جفــاف ومجاعــة» التي 
أطلقتها «منــاء اخليرية» 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
إلغاثة املتضررين باجلفاف، 
بدأ وفد يضم كال من مدير 
إدارة التسويق عبدالعزيز 
إدارة  اإلبراهيم، ومشرف 
العمليات والتمكني محمد 
اخلراز، بزيارة للصومال 
ملعاينة آثار موجة اجلفاف 
التي يتعرض لها الصومال. 
وتضمن برنامج اليوم الثاني 

زيارة مخيمات النازحني، وتوزيع سالل غذائية، وقام الوفد 
بتوزيع السالل الغذائية لألسر األكثر تضررا باجلفاف الذين 
يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتضمنت السالل 
املواد التموينية التي تكفي األســر مدة شــهر، وبلغ عدد 
املستفيدين ٤٠٠ أســرة نحو ٢٠٠٠ مستفيد، باإلضافة إلى 
توزيع تناكر للمياه استفاد منها أكثر من ١٠ آالف مستفيد.

أنشطة خاصة للفتيات الصغار محمد اخلراز

اتفاقيات مع فلسطني لرفد سوق العمل الكويتي بالتخصصات واخلبرات املطلوبة

تطبيق االختبارات املهنية بالتعاون مع «املهندسني»..وتكثيف اجلوالت وترحيل املخالفني


