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شيخة العبداهللا: أبناؤنا املعاقون لديهم بصمة كبيرة وجناحات متتالية في كثير من البطوالت على جميع املستويات
سهيلة الصباح: مثل هذه الفعاليات مهمة جدًا لدمج املعاقني باملجتمع ونتمنى دائمًا املزيد منها ملا فيه خدمتهم

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

«العاصمة» أقّرت موقعًا لبيت الزكاة باخلالدية

أوصــت جلنة محافظــة العاصمة 
خــالل اجتماعها امس، برئاســة فهد 
العبداجلــادر، باملوافقــة علــى طلب 
وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى 
مختبر األغذية املركزي لفحص األغذية 
ومبنى األغذية املستوردة من البلدية 
إلــى الهيئة العامة للغــذاء والتغذية 
مبنطقة الشــويخ الصناعية األولى. 
وقال العبداجلــادر إن اللجنة وافقت 
علــى تخصيص موقع لبيــت الزكاة 
ضمن حــدود مركز ضاحيــة منطقة 
اخلالدية، وإبقاء طلب الهيئة العامة 
للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر 
الشويخ سابقا مبنطقة الشويخ الثالثة 
ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة لها 

على جدول أعمالها.
وذكــر أن اللجنــة أحالــت الكتاب 

املقدم من األعضاء فهد العبداجلادر، 
وناصــر الكفيــف، وخالــد املطيري، 
وناصر اجلدعان، وعبداهللا العنزي، 
بشــأن حريق املباركية إلــى اجلهاز 
التنفيذي إلعداد تقرير للجنة، مشيرا 
إلى أنها أبقت على جدول أعمالها: طلب 
وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
زحزحــة مواقــف وتخصيص موقع 
ســكن عائلي لإلمام واملؤذن ملســجد 
خليل الصالح مبنطقة الدوحة السكنية 
قطعة رقــم ١، وطلــب البلدية قطاع 
املشاريع تخصيص مطاعم ومقاه من 
دون شيشــة مبنطقة أســواق الري، 
وطلــب وزارة األوقــاف تخصيــص 
موقع إلقامة مصلى ومواقف سيارات 
مبنطقة الشــويخ الصناعية بجانب 

دوار شهرزاد.

وافقت على نقل ملكية مبنى مختبر األغذية من البلدية لهيئة الغذاء

فهد العبداجلادر مترئسا اجتماع جلنة محافظة العاصمة

الشلفان تقترح إعداد الئحة لتفكيك املباني
وتأهيل مقاولني للتعامل مع املواد املستخرجة

قدمت عضو املجلس 
البلدي شــريفة الشلفان 
اقتراحــا إلعــداد الئحــة 
لتفكيــك املباني معتمدة 
على دراسة ميدانية ألنواع 
مواد البناء املســتخرجة 
والســوق احمللي. وقالت 
الشــلفان: يعتبــر هــدم 
املباني بعد بلوغها عمرا 
معينا الوســيلة املعتادة 
للتعامــل معهــا، علــى 
الرغم ممــا يصاحب ذلك 
من تلوث للبيئة بســبب 

الغبــار الناجت عن عملية الهــدم، وإزعاج 
أصحاب املباني املجــاورة، وغير ذلك من 
اخلســائر االقتصادية، وعلى العكس من 
عملية الهدم، فإن العالم يتجه حاليا نحو 
عملية تفكيك املباني لفوائدها الكبيرة، فهي 
تساهم في تعزيز مفهوم االستدامة واحلد 
من النفايات الصلبة اإلنشائية واستغالل 
األراضــي ملرادم النفايــات، كما تؤدي إلى 
تعزيز مفهــوم وثقافة إعادة االســتخدام 
وإعادة التدوير في املجتمع وما ينتج عن 
ذلك من آثار إيجابية على البيئة واالقتصاد، 
إضافــة إلى دور عمليــة التفكيك في احلد 
من تلوث البيئة واحملافظة على مواردها 
الطبيعية. وأضافت: لذا نقترح إجراء دراسة 
ميدانية حتدد أنواع مواد البناء املستخرجة 
ومعاينة السوق احمللي في التعامل معها 

من خالل ما يلي:
٭ حتديد املواد التي ميكن إعادة استخدامها، 

كاألبواب والشبابيك واألدوات الصحية.
٭ حتديد املواد التي ميكن إعادة تدويرها 

كاحلديد والزجاج والطابوق.
٭ حتديــد اجلهــات والشــركات املعنيــة 
باســتقبال واســتخدام املواد الناجتة عن 

التفكيك إلعادة استخدامها.
٭ حتديــد اجلهــات والشــركات املعنيــة 
باســتقبال واســتخدام املواد الناجتة عن 

التفكيك إلعادة تدويرها.
مقاولــني  تأهيــل  ٭ 
متخصصــني فــي مجال 
تفكيــك املباني والتعامل 

مع املواد املستخرجة.
وبناء على ذلك يتم إعداد 
الئحــة لتنظيــم عمليــة 
تفكيــك املبانــي بدال من 
هدمها، مبا يتماشــى مع 
مفهوم التنمية املستدامة 
والتقليل من كمية النفايات 
اإلنشائية الصلبة، على أن 
حتدد الالئحة املواد التي 
ميكن إعادة استخدامها واملواد التي ميكن 
إعادة تدويرها والنفايات املتبقية بعد ذلك.

كما تتضمن الالئحة اآلتي:
٭ تعريف املفردات املهمة مثل تفكيك املبنى، 
مقاول تفكيك مؤهل، إعادة استخدام، إعادة 

تدوير، تقرير املعاينة.
٭ حتديد املباني التي تنطبق عليها الالئحة.
٭ ســبل معاينــة املباني املــراد تفكيكها 

الستخراج تقارير املعاينة.
٭ حتديد جهة املعاينة لتحديد املواد التي 
ميكن إعادة استخدامها واملواد التي ميكن 
إعادة تدويرها، والنفايات املتبقية من املبنى.
٭ حتديــد فئات مــواد إعادة االســتخدام 

وإعادة التدوير.
٭ ضمــان احملافظــة على املــواد التي مت 
تفكيكهــا لإلبقاء على قيمتهــا من ناحية 

التعامل معها ونقلها.
٭ كيفيــة التعامــل مــع املــواد اخلطــرة 

كاألسيستوس وغيرها.
٭ حتديــد آليــة للحــد من إرســال املواد 
املخصصة إلعادة االســتخدام أو التدوير 

إلى املرادم.
٭ احلفــاظ علــى حقــوق املالــك كحرية 

االستفادة أو بيع املواد.
٭ إصدار رخصة الهدم وفقا لهذه الالئحة.
٭ حتديد العقوبات في حال مخالفة الالئحة.

تتضمن حتديد املواد املمكن إعادة استخدامها مثل األبواب والشبابيك

شريفه الشلفان

«العصا البيضاء».. صورة مليئة بالتحدي لذوي اإلعاقة البصرية

ندى أبونصر

الفخرية  الرئيســة  أكدت 
الكويتــي للمعاقني  للنــادي 
الشيخة شيخة العبداهللا أنها 
سعيدة جدا مبشــاركتها في 
مسيرة اليوم العاملي للعصا 
البيضاء التي ترمز الى السالم 

والتعاون.
وفــي تصريــح صحافي 
على هامش مســيرة نظمتها 
جمعية املكفوفــني بالتعاون 
العامة لشــؤون  الهيئــة  مع 
ذوي اإلعاقة، يوم أمس األول، 
مبناسبة اليوم العاملي للعصا 
البيضاء الذي يصادف ١٥ من 
أكتوبر من كل عام تزامنا مع 
احتفاء اجلمعية بالذكرى الـ 
٥٠ لتأسيسها، قالت العبداهللا: 
واجب على اجلميع املشاركة 
في مثل هذا اليوم مع أبنائنا 
املعاقني الذيــن لديهم بصمة 
كبيرة وجناحات متتالية من 
خالل مشاركاتهم العديدة على 
جميع املستويات والبطوالت 
التــي حققوهــا ونتمنى من 
اجلميع تشجيعهم ومشاركتهم 
ألنهم يستحقون الدعم الدائم.
بدورهــا، قالت الرئيســة 
اإلرادة  لنــادي  الفخريــة 
الرياضي للمعاقني ورئيسة 
فريق أصدقاء املعاقني الشيخة 
ســهيلة الصبــاح: فرحتــي 
كبيرة مبشاركة أبنائي ذوي 
اإلعاقة واملهتمني واملتطوعني 
باحتفالية اليوم العاملي للعصا 
البيضاء والذكرى اخلمسني 
لتأســيس جمعية املكفوفني، 
موضحة أن مثل هذه الفعاليات 
مهمة جدا لدمج أبنائنا املعاقني 
باملجتمع ونتمنى دائما املزيد 
من هذه الفعاليات واألنشطة.

رمزية العصا

من جانبــه، قــال رئيس 
مجلس إدارة جمعية املكفوفني 

وأمني سر اجلمعية منصور 
العنزي إن العالم أجمع يحتفل 
العامليــة للعصــا  بالذكــرى 
البيضاء، موجها الشــكر إلى 
القيــادة السياســية وجميع 
مؤسســات الدولــة كل على 
دعمهــا ورعايتهــم ألبنائهم 

ذوي اإلعاقة البصرية.
االحتفــال  ان  وأضــاف 
مميز هذا العــام لتزامنه مع 
اليوبيل الذهبي للجمعية وهذه 
املســيرة انطالقــة املهرجان 
الذي ســيكون على مدار عام 
وســيتخلله ملتقــى عربــي 
للمكفوفــني العــرب والعديد 
من الفعاليات املتميزة، منها 
افتتاح صالة الشــيخ صباح 
األحمد الرياضية وهو معلم 
جديد سيقام برعاية أبوية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد، حفظه اهللا.
مــن جهته، قــال الرئيس 
الفخري جلمعيــة املكفوفني 

اعتمــاد فاقــدي البصر على 
انفســهم من خالل استخدام 

العصا البيضاء.
وقــال العنــزي إن أهمية 
البيضاء  العصــا  اســتخدام 
تكمــن فــي تذليــل العقبات 
التي تواجه أصحاب الشأن، 
الســيما فــي جانــب التنقل 
بحريــة واســتقاللية إضافة 
إلى انعكاس صورة مشــرقة 
مليئة بالعزم والتحدي لذوي 

الهمم االستثنائية.
اجلمعيــة  أن  وأوضــح 
بصدد تنظيم فعاليات مقبلة 
تكــرس دور منتســبيها في 
املجتمع وتبرز احتياجاتهم، 
معربــا فــي الوقــت ذاته عن 
شــكره للجهات املشاركة من 
جمعيات النفع العام وممثلي 
وزارتي الشؤون االجتماعية 
واخلدمة املجتمعية والهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 

ووزارة التربية.

الكويتية فهد صياح أبوشيبة 
إنــه في اليوم العاملي للعصا 
البيضاء نحتفــل به كل عام 
داخل الكويــت في هذا اليوم 
العاملي للعصا البيضاء وان 
املســيرة بــدأت في الســاعة 
٤٫٣٠ مــن مطعــم بابــل على 
اخلليج حتى صالة ســلوى 
الصبــاح، والكويــت تفتخر 
بهذا النشاط اإلنساني لدمج 
إخواننا املكفوفني مع املجتمع.

وأشــار إلى أن الهدف من 
هذه املســيرة تعريف العالم 
بالعصــا البيضــاء وإيصال 
رســالة لالهتمــام املجتمعي 

والتطوعي بهذه الفئة.
تذليل العقبات

وأكد رئيس جلنة العالقات 
العامــة فــي اجلمعيــة فهــد 
العنزي على هامش الفعالية 
أن الرسالة املرجوة من املسيرة 
تهدف إلى توعية املجتمع حول 

مسيرة نّظمتها جمعية املكفوفني بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة باالحتفال باليوم العاملي للعصا البيضاء

الشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح وفايز العازمي وفهد أبوشيبة يتقدمون املشاركني في مسيرة العصا البيضاء  (متني غوزال)

الكويتيــة فايــز العازمي إن 
العالم يحتفل في شهر أكتوبر 
من كل عام بهذا اليوم، والعصا 
يســتفيد منها املكفوف ألنها 
تسهل عليه التنقل واحلركة 
من مكان إلى آخر، وهذه جهة 
عاملية لــألمم املتحدة حتتفل 
بجميع املكفوفني في كل العالم.

وبني أن الهدف من املسيرة 
تعريف املجتمع باليوم العاملي 
للعصــا البيضاء ومشــاركة 
املكفوفــني مــع إخوانهم في 
كل أطيــاف املجتمع في هذه 
املناســبة مبشــاركة جمعية 
املكفوفني الكويتية وجمعية 
الهالل األحمر ومجموعة من 
اجلمعيــات املتخصصــة في 
مجال األشخاص ذوي اإلعاقة 
ووزارة  الشــؤون  ووزارة 
الداخلية وكافــة اجلهات في 

الدولة.
الرئيــس  قــال  بــدوره، 
التنفيــذي للجنــة اإلعالمية 

«عمار يا كويت» نظمت احلملة الوطنية «سمعًا وطاعة»

عبداهللا الراكان

برعايــة الرئيس الفخري 
حلملــة «عمــار يــا كويــت» 
الشيخة امل احلمود مت تنظيم 
احلملة الوطنية «سمعا وطاعة 
يا سمو األمير ويا سمو ولي 
العهد» مساء أول من أمس في 
مركز القادة باخلالدية، بحضور 
مدير الهيئة العامة للرياضة 
باإلنابــة محمود أبــل وحامد 
الهزمي ومشــاركة شخصيات 

اعالمية وفنية.  وفي البداية، 
هنأت الشــيخة أمــل احلمود 
صاحب السمو األمير مبناسبة 
الذكرى الثانية لتولي سموه 
مقاليــد احلكــم، كمــا تقدمت 
بالتهنئة إلى سمو ولي العهد 
قائلة: كم نحن سعداء لالحتفال 
معا حتت شعار «سمعا وطاعة 
يا سمو األمير ويا سمو ولي 
العهــد»، ومــن هنا نبــدأ معا 
للعمــل علــى حفــظ الكويت 
واهلها وخدمتها كل في موقعه. 

وشكرت احلمود الهيئة العامة 
الرياضة إلتاحتهم الفرصة لنا 
إلقامة هذه الفعالية، داعية اهللا 
ان يحفــظ الكويــت وقيادتها 

وأهلها من كل سوء. 
بدوره، هنأ رئيس مجلس 
ادارة حملــة «عمار يا كويت» 
ناصر املهلهل صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد، قائال: 
كم نحن سعداء باالنتماء لهذا 
الوطن ولهذه ألسرة الكرمية 
آل الصبــاح، وندعو اهللا عز 

وجل ان يحفظهــم ويجعلهم 
لنا ذخرا وفخرا. 

وأضاف املهلهــل: باألمس 
القريب كان خطاب سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
الــذي ألقاه نيابة عن صاحب 
الســمو األمير مبثابة رسالة 
حتثنا على التماسك والتعاون 
وان نضع الكويت بني اعيننا 
ونبتعد عن اخلالفات من أجلها، 
لذا يجب ان نلبي النداء ونحقق 
رؤية القيادة السياسية على 

ارض الواقــع ونحــث ابنــاء 
العمل ونغرس  الوطن علــى 
فيهــم الــوالء وحــب الكويت 

وأهلها وحماية أمنها. 
وأضــاف املهلهــل ان نداء 
الســمع والطاعة يجب يأخذ 
حيزا اكبر ونعمل معا جلعل 
الكويــت بلــد األمــن واألمان 
ونعيدها لؤلــؤة اخلليج كما 
كانــت فــي الســابق، متقدما 
بالشــكر لــكل من ســاهم في 

إجناح الفعالية.

أمل احلمود: لنساهم جميعاً في احلفاظ على الكويت وأهلها وخدمتها كل في موقعه

الشيخة أمل احلمود مكّرمة أحد املشاركني الشيخة أمل احلمود وناصر املهلهل خالل افتتاح احلملة  (قاسم باشا)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

احتاد الصحافيني العرب يناقش سبل مواجهة 
اآلثار السلبية على الصحافة العربية والعاملية

القاهرة - هناء السيد

يشــارك رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة الصحافيني 
الكويتيــة ونائــب رئيس 
احتــاد الصحافيني العرب 
الراشــد  الزميــل عدنــان 
فــي املؤمتر الرابع عشــر 
الحتاد الصحافيني العرب، 
الذي سيعقد حتت رعاية 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي، وذلك في املقر 
الدائــم لالحتــاد بالقاهرة 
أكتوبــر  و١٩   ١٨ خــالل 
اجلاري، مبشاركة وفود من 
١٩ نقابــة وهيئة وجمعية 
للصحافيني ميثلون ١٨ دولة 

عربية.
ومن املقــرر أن يناقش 

العام لالحتاد ينعقد كل ٤
ســنوات، بحضور أعضاء 
الوفود املشاركة إضافة إلى 
أعضاء األمانــة العامة الـ 
١٥، وقد تأسس االحتاد في 
القاهرة عام ١٩٦٤، تعبيرا 
عن رغبة الصحافيني العرب 
في توحيــد كلمتهم داخل 
كيان قوي يستطيع الدفاع 
عــن قضاياهــم وقضايــا 

وطننا العربي.
وسيشــارك في املؤمتر 
وفد من جمعية الصحافيني 
الكويتية برئاســة الزميل 
الراشــد، إضافــة  عدنــان 
إلــى أمــني ســر اجلمعية 
الزميل جاسم كمال، وأمني 
الصندوق الزميل دهيران 

أبا اخليل.

العربية  علــى الصحافــة 
والعاملية والتي ســببتها 
أزمــة كورونــا واحلــرب 
الروســية - األوكرانيــة، 
الســيما أن االحتــاد يقوم 
بــدوره الفاعــل دفاعا عن 

حرية وقضايا الصحافيني 
والصحافة وكذلك مختلف 
القضايا العربية في مواجهة 
األكاذيب والشائعات التي 

حتيط بوطننا العربي.
اجلدير بالذكر أن املؤمتر 

سيعقد في القاهرة حتت رعاية الرئيس السيسي مبشاركة الزميل عدنان الراشد

الزميل دهيران أبا اخليلالزميل جاسم كمالالزميل عدنان الراشد

املؤمتر خطة عمل االحتاد 
للســنوات األربع القادمة، 
كما سيشهد اختيار أمانة 
عامة جديــدة، إضافة إلى 
مواجهــة  كيفيــة  بحــث 
اآلثــار شــديدة الســلبية 

متكني الصيدلي الكويتي من ممارسة 
عمله في القطاع اخلاص

استقبل وكيل وزارة التجارة والصناعة 
محمــد العنزي أعضاء اجلمعيــة الصيدلية 
الكويتيــة وأعضــاء جلنة القطــاع اخلاص 
للتباحــث في توجــه الوزارة فيمــا يتعلق 
بقطاع الصيدليــات األهلية وتنظيم عملها. 
ومت تأكيد حرص الوزارة على متكني الصيدلي 
الكويتي بكل ما يلزمه من أدوات وإجراءات في 
سبيل إدارته لصيدليته اخلاصة وممارسته 
عمله في القطاع اخلاص، كما مت التأكيد على 
اهتمام «التجارة» وســعيها في دعم توطني 
الصناعات الدوائية بغية حتقيق األمن الدوائي 
في الكويت.  وأوضح الوكيل العنزي حرص 
الوزارة على ضبط كافة املمارسات وتطبيق 

القانون خاصــة على الصيدليــات املخالفة 
للقوانني، وضمن تعاون بناء مع أعضاء اللجنة 
الرباعية، مشددا على ضرورة منع املمارسات 
التي يتم من خاللها احتكار الدواء وضرورة 
أن يكون الدواء متوافرا وفي متناول املريض 
واملستهلك عموما مع أهمية تطبيق القوانني 
املتعلقة مبكافحة االحتكار وحماية املنافسة. 
وتطرقت اجلمعية الصيدلية الكويتية إلى 
ضرورة فتح نشاط املكاتب العلمية للشركات 
العاملية وإنشــاء الكيان القانوني املناســب 
لهــا، حيث أبدت وزارة التجــارة دعمها لهذا 
الشأن وأنها بانتظار توصيات اللجان املعنية 
واملخاطبات الرسمية من قبل وزارة الصحة.

وكيل «التجارة» استقبل أعضاء «الصيدلية الكويتية»

محمد العنزي خالل لقائه أعضاء اجلمعية الصيدلية الكويتية


