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وزيرة الشؤون: تعيني ٥٦ من ذوي اإلعاقة عبر «شركاء لتوظيفهم»
ثامر السليم

أعربت وزيرة الشــؤون 
االجتماعيـــــة والتنميـــــة 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
املــرأة والطفولة  لشــؤون 
م.مــي البغلي عن اعتزازها 
بالشراكة االستراتيجية مع 
منظومــة البناء البشــري، 
الذيــن عملــوا بــكل صدق 
ووطنية وعزم للمشــاركة 
في تنمية الوطن وفق رؤية 
٢٠٣٥، مســاهمني في تنفيذ 
الدولية  الكويــت  التزامات 
والدستورية في مجال حماية 
حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وتعزيزها خاصة 
بعد انضمام الكويت التفاقية 
األمم املتحــدة حول حقوق 
دمج وتشــغيل األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
وقالــت البغلــي خــالل 
احلفــل الــذي اقيــم صباح 
أمــس لإلعالن عــن انطالق 
الرابعــة  الدفعــة  برنامــج 
ملبادرة «شركاء لتوظيفهم» 
انها فخورة بهذه الشــراكة 
التي اســفرت عــن تدريب 
٨٤ مــن األشــخاص ذوي 
االعاقــة وتوظيف ٥٦ منهم 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
واخلــاص عبــر ٣ دفعــات 
متواصلة، الفتة إلى أن ذلك 
دليل على الهمة واإلصرار من 
قبل املنظمــني على حتقيق 
النجاح والوصول بهذه الفئة 
إلــى أعلى درجات النهوض 

املهارية واملهنية.
وأضافــت: ال يســعنا إال 
العامــة  الهيئــة  أن نشــكر 
لشــؤون ذوي اإلعاقة على 
جهودهم الدؤوبة في رعاية 
أبنائنا ونأمل منهم مواصلة 
املشاركة الفاعلة لدفع مسيرة 
التقدم خلدمة وطننا الغالي، 
كما أشــكر أبنائــي وأولياء 
امورهــم على مــا بذلوه من 
جهود مشكورة من أجل رفع 
مستوياتهم املهنية ورغبتهم 
الصادقة في التدريب والتأهيل 
والدخول في معترك احلياة 
الوظيفية، والشكر اجلزيل 

وبرامــج وأولويــات ذوى 
اإلعاقة، مشيرا الى ان احلملة 
التحضيرية مع  واألنشطة 
التوظيف والرعاة  شــركاء 
قــد ســاهمت فــي تغييــر 
شــامل بثقافة املؤسســات، 
ولقد قامــت بعض اجلهات 
املستقبلة للموظفني بتطوير 
أنظمتهــا الداخلية من اجل 
جذب وتوظيف واســتبقاء 
وترقيــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقة في قوة العمل.
وبني الشــيخ أن احلملة 
والبرنامــج والقائمني عليه 
هم بكل اقتدار فرسان قائد 
اإلنسانية «طيب اهللا ثراه» 
وأمنــاء علــى توجيهــات 

خاصة ومكثفــة على أيدي 
متخصصــني قادريــن على 
تأهيل األفراد لالعتماد على 
أنفســهم في احلياة، معلنا 
عــن دعم «مناء» مببلغ ١٥٠

ألف دينار لتدريب هذه الفئة 
الغالية على قلوبنا.

ومــن ناحيتهــا، قالــت 
لنــادي  الفخــري  الرئيــس 
الكويــت للمعاقني الشــيخة 
شيخة العبداهللا إن الكويت 
والدة باملبدعــني والعاملــني 
وهذا مــا مت خــالل توظيف 
أبنائنــا وإحلاقهــم بالعمــل 
واستكمال مســيرة العطاء، 
مشــيرة إلــى أن هــذا العمل 
يعود على كافة املؤسســات 
بالنفع  احلكومية واخلاصة 
من خالل توظيفهم وتأهيلهم 

ودمجهم.
العبــــداهللا:  وأضــــافت 
نشهد وجــــود جنمتني في 
حفلنــا هــذا مت اختيارهمــا 
مــن قبل املجلس واحلكومة 
وهما في قمة العطاء وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
الدولة  املجتمعية ووزيــرة 
لشؤون املرأة والطفولة م.مي 
البغلي والنائبة عالية اخلالد، 
فلهما كل الشكر والتقدير على 
حضورهما وتواجدهما معنا 

في هذه الفعالية.

صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد، وســيكتب ذلك 
بحروف من نور في سجالت 
التاريخ حلكومة الكويت على 
تيسيرها مثل تلك املبادرات 
برعايــة وزيــرة الشــؤون 
ووزيره الدولة لشؤون املرأة 

والطفل.
من جهته، لفت الرئيس 
التنفيذي في «مناء اخليرية» 
ســعد العتيبي إلى ان اهللا 
ميز هذه الفئة بقدراتها في 
كويتنا الغالية، فقد حظيت 
باهتمام وحرص اجلمعيات 
اخليرية واإلنسانية واجلهات 
الرســمية إميانا منها بأنهم 
قدرات فاعلة تتطلب رعاية 

خالل اإلعالن عن انطالق الدفعة الرابعة من املبادرة مبشاركة عدة جهات

(أحمد علي) م.مي البغلي وعالية اخلالد والشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح وعدد من احلضور خالل االحتفال  

اخلالص ملعهد البناء البشري 
صاحب هذه املبادرة السامية 
ومؤسسة مناء اخليرية على 
دعمها لتكلفة التدريب وقطاع 
املصــارف والقطاع اخلاص 
علــى توظيفهم األشــخاص 

ذوي اإلعاقة.
مــن جانبه، قــال ممثل 
األمني العام لــألمم املتحدة 
املنسق املقيم د.طارق الشيخ 
ان األمم املتحــدة تعاونــت 
مع األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
والهيئــة العامــة لشــؤون 
ذوى اإلعاقــة فــي برنامج 
للتعاون الفني لدعم جهود 
الدولــة في تطويــر خطط 

مهدي: إطالق أسبوع التنمية املستدامة ٢٠ اجلاري
ثامر السليم

أعلنــت األمانــة العامــة 
للمجلــس األعلى للتخطيط 
والتنمية عن إطالق أسبوع 
التنمية املستدامة خالل الفترة 
مــن ٢٠ إلــى ٢٤ اجلاري من 
خالل مجموعــة من الورش 
التــي تســتهدف مختلــف 

القطاعات في الكويت.
العــام  األمــني  وقــال 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي على 
هامــش املؤمتــر الصحافي 
الذي نظمته األمانة لإلعالن 
عن إطالق أســبوع التنمية 
األســبوع  إن  املســتدامة، 
ســيكون في الفترة من ٢٠

إلــى ٢٤ اجلاري وسيشــهد 
عقد مجموعة من الورش مع 
جميع األطراف والشركاء في 
التنمية، الفتــا الى أن هذه 
الورش سيقدمها نخبة من 
اخلبــراء واملختصــني فــي 
مجــال التنمية املســتدامة، 
وستكون هناك ٥ ورش خالل 
٥ أيام، منها ورشتان للقطاع 
احلكومــي وواحدة لكل من 
املدني  اجلامعات واملجتمع 
والقطاع اخلــاص، وتهدف 
الى التعريف بأهمية التنمية 
إلى  املســتدامة، باإلضافــة 
تبادل املعلومات واخلبرات.

وبني مهدي أن ورشــتي 

املســتدامة والذي ســيطلق 
يوليــو ٢٠٢٣ فــي منتــدى 
سياسي رفيع املستوى حتت 
شــعار «تسريع التعافي من 
ڤيــروس كورونــا وإعــادة 
البناء بشكل أفضل»، مشيرا 
الــى اجلهود التــي تقوم بها 
األمانة العامة إلطالق التقرير 
من خالل عقد اجتماع اللجنة 
الوطنية التوجيهية الدائمة 
لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ ألهداف 
التنميــة املســتدامة ودعوة 
اجلهــات ذات العالقــة فــي 

مختلف القطاعات.
وأوضح أن األمانة العامة 
وجهت الدعوة جلميع جهات 
الدول املعنيــة في القطاعني 
العــام واخلــاص واملجتمع 

األساســية. والهدف احلادي 
عشر: مدن ومجتمعات محلية 
مستدامة، باإلضافة إلى الهدف 
السابع عشر: الشراكات من 

أجل األهداف.
قالــت  جانبهــا،  مــن 
لقطــاع  املســاعد  الوكيــل 
العمل اإلحصائي في اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء م.منية 
القبنــدي، إن اإلدارة مرجــع 
أصلــي رســمي للدولة وفق 
قانون اإلحصــاء في توفير 
البيانات اإلحصائية، مشيرة 
اإلدارة  دور  تعاظــم  الــى 
لتحقيق رؤية ٢٠٣٥ وأهداف 
الرؤية االستراتيجية ورسم 
السياسات والبرامج التنموية 
التــي تضمنتهــا اخلطــط 
السنوية وتزايد الطلب محليا 
وإقليميــا وعامليا خاصة مع 
جائحــة كورونا على توفير 

بيانات جديدة.
وأشارت القبندي الى ان 
إطالق األمم املتحدة مســبقا 
التنمية املســتدامة  األهداف 
األجهــزة  والتــزام   ٢٠٣٠
اإلحصائية بتنفيذ مشاريع 
اللجنــة اإلحصائيــة باألمم 
املتحدة وغيرها يستوجبان 
بناء قاعــدة بيانات متكاملة 
في الدولة تغطي املتغيرات 
التي  واألهداف واملؤشــرات 
تتطلبها خطط التنمية ووفق 
املعايير واملتطلبات الدولية.

املدني لتعبئة استمارة التقرير 
الثانــي اخلــاص  الطوعــي 
بأهداف التنمية املســتدامة، 
باإلضافة إلى إرسال تقارير 
التنمية املســتدامة اخلاصة 
بهــا، مبينا أن األمانة العامة 
قامت بعمل اجتماع افتراضي 
للتعريف بكيفية تعبئة هذه 
االستمارة، مؤكدا ان التقرير 
سيركز على أهداف التنمية 
املســتدامة التي مت اعتمادها 
مــن قبــل اجلمعيــة العامة 
لــألمم املتحدة وهــي الهدف 
النظيفــة  امليــاه  الســادس: 
والنظافة الصحية. والهدف 
السابع: طاقة نظيفة بأسعار 
معقولــة. والهدف التاســع: 
الصناعة واالبتكار والهياكل 

أعلن عن جاهزية التقرير الطوعي الثاني للكويت لقياس التقدم بأهداف التنمية املستدامة في يوليو ٢٠٢٣

(أحمد علي) د.خالد مهدي خالل املؤمتر الصحافي  

القطاع احلكومي ســتقامان 
علــى مــدار يومــي ٢٠ و٢١

اجلاري، فيما ستقام الورشة 
اخلاصــة باجلامعات في ٢٢
منــه بالكليــة األســترالية، 
كما ستقام الورشة اخلاصة 
باملجتمــع املدنــي يــوم ٢٣
نوفمبــر باجلمعية الثقافية 
االجتماعيــة النســائية، أما 
الورشــة اخلاصــة بالقطاع 
اخلاص فستقام يوم ٢٤ منه 

بغرفة التجارة والصناعة.
وأضاف أن األمانة العامة 
للمجلــس األعلى للتخطيط 
والتنميــة في طــور اإلعداد 
الثانــي  الطوعــي  للتقريــر 
للكويــت في قيــاس التقدم 
احملرز فــي أهــداف التنمية 

«الفروانية» أّجلت توسعة شارع املزين بخيطان

٦ إنذارات لعقارات مخالفة في «صباح السالم»

أبقــت جلنة محافظة الفروانية خالل 
اجتماعهــا امس برئاســة خالد املطيري 
اقتراح توسعة شارع سالم املزين مبنطقة 
خيطان على جدول أعمالها، وذلك لدعوة 

اإلدارة العامة للمرور.
وقال املطيري إن اللجنة أحالت طلب 
وزارة الدفــاع تخصيص طريق بعرض 
٤٠م مــع حاراتــه التخزينية، ومتضمنا 
نفقــا بطــول ٥٠٠ متر بدءا مــن الطريق 
الدائري ٦٫٥ السريع وصوال إلى مشروع 
قاعــدة عبداهللا املبارك اجلويــة الكائنة 

ضمن حدود موقع مطار الكويت الدولي 
إلــى اجلهاز التنفيذي لتحديث الرد، كما 
أبقت على جدول أعمالها االقتراح املقدم 
من نائــب رئيس املجلــس البلدي خالد 
املطيري، بشــأن تطوير طريق ارشــيد 
القفيدي وطريق حمــود الصباح، وذلك 

حلني دعوة الهيئة العامة للطرق.
وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة 
الشــؤون االجتماعية تغيير نشاط فرع 
الغاز القدمي مبركز ضاحية إشبيلية قطعة 

رقم ٣ الى مخزن.

في إطــار احلملة التي أطلقتها البلدية 
بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام في جميع 
احملافظات للكشف على السراديب املستغلة 
جتاريا كمخازن باملخالفة للوائح والقوانني 
وعدم السماح باستغالل البناء ألي غرض 
غير الغرض املرخص من أجله خلطورته 
على األرواح واملمتلكات، وفي إطار تواصل 
اجلوالت التفتيشية املكثفة للفرق الرقابية 
فــي البلدية، قــام الفريــق الرقابي بإدارة 
التدقيق واملتابعة الهندســية بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولة ميدانية 
مبنطقة صباح الســالم للتأكد من التزام 
أصحاب العقارات بالشــروط والضوابط 
البلديــة بالئحــة البناء، وعدم اســتخدام 
السراديب وأسطح املنازل في غير الغرض 

املرخصة من أجله.

وفي هذا الســياق، كشــف مدير إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية بالوكالة بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير علي الشمري 
أن اجلولة التفتيشية التي نفذها الفريق 
الرقابي على الســراديب املخالفة مبنطقة 
صباح السالم أسفرت عن توجيه ٦ إنذارات 
هندسية لعقارات مخالفة، فضال عن عمل ٦

بلوكات. ولفت الشمري إلى تواصل الفريق 
الرقابي جلوالته التفتيشــية بكل مناطق 
احملافظة لرصد السراديب املخالفة والتأكد 
مــن التزام أصحــاب العقــارات بالقوانني 
واللوائح البلدية، مبينا عدم تهاون الفريق 
الرقابي في اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
املخالفــني بالغلق وتوجيه إنذارات بإزالة 
أسباب املخالفة باإلخالء طواعية أو وضع 

بلوك على العقار.

خالد املطيري مترئساً اجتماع جلنة الفروانية

حترير أحد اإلنذارات خالل اجلولة

حسن كمال يقترح تخصيص أراٍض 
للتخزين في جميع احملافظات

قــدم عضــو املجلس 
البلــدي د.حســن كمــال 
بتخصيــص  اقتراحــا 
أراض للتخزين في جميع 

احملافظات.
وقال كمال في اقتراحه: 
نظرا للطلب املتزايد على 
مساحات خاصة لتوفير 
فــي  التخزيــن  خدمــة 
الكويــت، نتيجة الزيادة 
فــي األنشــطة التجارية 
للشــباب  وتشــجيعا 
في املشــاريع الصغيرة 

واملتوســطة وغيرها، فإن احلاجة باتت 
ضرورية على توفير أراض إضافية وفي 
مواقع متعددة جغرافيا، حيث سينعكس 
ذلــك إيجابا علــى نزول أســعار املواقع 
التخزينية بعد أن ارتفعت بشــكل كبير 

خالل السنوات املاضية.
لذا، أقترح: تخصيص 
أراض للتخزيــن لتوفير 
مخازن مفتوحة ومغلقة 
متعــددة  مواقــع  فــي 
لزيــادة  باحملافظــات، 
املعروض منها وبأسعار 
ألصحــاب  مناســبة 
املشــاريع، وذلــك بعــد 
وزارة  مــع  التنســيق 
والصناعــة  التجــارة 
والهيئة العامة للصناعة 
الوطنــي  والصنــدوق 
لرعايــة وتنمية املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة واجلهات احلكومية األخرى 
ذات العالقة. وطالب بضــرورة االلتزام 
باملدة القانونية لدراسة اقتراحات أعضاء 

املجلس البلدي.

د.حسن كمال

«الشؤون» و«اخلارجية» بحثا التزام الكويت 
جتاه اتفاقيات املرأة والطفل

بحثــت وزيرة الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي مع مســاعد 
وزير اخلارجية لشــؤون حقوق اإلنسان 
الوزيــر املفوض طــالل املطيري قضايا 
تتعلق باستحقاقات والتزامات الكويت جتاه 
الصكوك واالتفاقيات الدولية ذات الصلة 

باملرأة والطفل وذوي اإلعاقة.
جاء ذلك خالل لقاء الوزيرة البغلي في 
مكتبها مساعد وزير اخلارجية املطيري، حيث 
بحث الطرفان سبل تعزيز املشاركات الفعالة 
للكويت في أعمال املؤمترات واالجتماعات 
اإلقليمية والدولية ذات الصلة واحلرص على 
متثيل الكويت بالصورة املشرفة املطلوبة.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


