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بيت الزكاة تسلم 11818 دينارًا
 زكاة جمعية األحمدي التعاونية

العقيل: ندعم مسيرة التعليم
 والتفوق جلميع املراحل مبدارس املنطقة

تس����لم بيت الزكاة زكاة جمعي����ة األحمدي 
التعاونية البالغ )11818 د.ك(. وقد جرى تسليم 
ش����يك باملبلغ أثناء زي����ارة رئيس مجلس إدارة 

اجلمعية عبدالرحمن العتيبي لبيت الزكاة.
وكان في اس����تقباله ل����دى وصوله إلى املقر 
الرئيسي لبيت الزكاة في منطقة جنوب السرة 
كل من مدير عام البيت عبدالقادر العجيل، ونائب 
املدير العام للخدمات االجتماعية خالد احلسيني، 
ونائب املدير العام للموارد واإلعالم محمد العتيبي، 
ومساعد مدير إدارة املشاريع والهيئات احمللية 
للتبرعات العينية محمد العجمي. وقد ش����هدت 
الزيارة ترحيب مس����ؤولي بيت الزكاة برئيس 
اجلمعية الذي أعرب بدوره عن اعتزازه وتقديره 
للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة 
فريضة الزكاة وتفعي����ل دورها في املجتمع من 
خالل عطائه املشهود، داعيا للبيت بدوام التوفيق 
والس����داد. وقال رئيس مجل����س إدارة اجلمعية 
عبدالرحمن العتيبي: إن دعم اجلمعية لبيت الزكاة 

أكد عضو مجلس إدارة تعاونية مشرف 
وممثل اجلمعية لدى االحتاد صالح العقيل 
ان النجاح يني���ر طريق املجد ويرفع الهمة 
والعزة لألبناء املتفوقني علميا، وان ما حققته 
مدارس املنطقة مبختل���ف املراحل العلمية 
يدعو للفخر واالعتزاز، مشيدا بدور اإلدارات 
املدرسية وجهودهم التي ترجمت هذا التفوق 

ألبنائنا الطلبة.
 وقال العقيل خالل حفل تخرج مدرسة 
عبداللطيف العمر في منطقة مش���رف انه 
يسعدنا جميعا هذا النجاح وحصول الطلبة 
على شهادات التفوق في حفل التخرج السنوي 
وان مجلس اإلدارة حريص على دعم جميع 
مدارس املنطقة والطلبة املتفوقني خالل جميع 
األنشطة واملناسبات، كما نحرص على دعم 

يأتي في إطار اجلهود التي تبذلها اجلمعية خلدمة 
الوطن واملواطنني، واملس����اهمة في دفع مسيرة 
التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، جتسيدا لألهداف 
السامية التي تضمنها قانون العمل في اجلمعيات 
التعاونية. ودعا عبدالرحمن العتيبي باقي مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكاة 
جمعياتهم التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة 
العمل اخليري في املجتمع. من جهته، أعرب مدير 
عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل عن بالغ شكره 
وتقديره جلمعية األحمدي التعاونية على دعمها 
للبيت بإخراج زكاتها لبيت الزكاة مما ميّكن البيت 
من حتقيق دوره وأهدافه في رعاية األسر التي 
يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش 
الكرمي لها وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بني 
أفراد املجتمع. وفي خت����ام الزيارة قدم العجيل 
لرئيس مجلس إدارة اجلمعي����ة درعا تذكارية، 
تقديرا لدور اجلمعية ومساهمتها في أداء زكاتها 

لدعم بيت الزكاة ومشاريعه اخليرية.

األنشطة التي تسهم في صقل مواهب الطلبة 
وتنمي قدراتهم.

وأشار العق الى ان دعم الطلبة املتفوقني 
يخلق جيال قادرا على النهوض واملشاركة 
في بناء دولتن���ا احلبيبة الكويت ومواكبة 
العلمي والتطور احلضاري  التقدم  مسيرة 

الذي يشهده العالم حاليا.
وهنأ العقيل أولياء األمور وأهالي الطلبة 
والطالبات املتفوقني، وكذلك اإلدارات املدرسية 
خللق جيل واع وطم���وح قادر على حتمل 
املسؤولية ودعاهم إلى بذل املزيد من اجلهد 
في سبيل الوصول الى أعلى الدرجات العلمية 
ويكون النجاح احلقيقي يوم نرى فيه الثمرة 
ق���د أينعت واجته اخلريج���ون الى ميادين 

العمل خلدمة بلدهم.

مديرة املدرسة تكرم صالح العقيل

مدرسة عبداللطيف العمر احتفلت باخلريجني

حياتها املهني����ة. وتتميز منار 
الرفيعة على  املهنية  بقدراتها 
وضع وتنفيذ إس����تراتيجيات 
وخطط العمل، وتش����مل املهام 
املوكلة إليها في الفندق إجراء 
عمليات البح����وث والتخطيط 
واالتص����ال والتقيي����م جلميع 
األنش����طة واحلمالت املتكاملة 
للعالقات العامة، باإلضافة إلى 
تنفيذ البرامج واألنش����طة من 
جميع اجلوانب. وس����تتوجه 
جهودها نحو تعزيز الصورة 
الذهنية للفندق، وإبراز وترويج 
املجموعة املتكاملة من اخلدمات 

في خطوة تعكس جهوده نحو تعزيز أعماله:

فندق ومنتجع شاطئ النخيل يعني منار 
خميس مديرة للعالقات العامة والتسويق

الت����ي تقدمه����ا. وتلتحق منار 
بالفندق، مستفيدة من قدراتها 
في االتصال الشخصي، ومهاراتها 
اللغوية الفائقة، التي اكتسبتها 
من خالل دراس����تها والتحاقها 
ال����دورات التدريبية  بعدد من 
املتخصصة، مبا يعود بالقيمة 
املضافة إلى الفندق، واملساهمة 
في إحراز املزيد من التقدم نحو 

حتقيق أهدافه.

قام فندق ومنتجع ش����اطئ 
النخيل � الكويت مؤخرا بتعيني 
من����ار خميس مديرة للعالقات 
العامة والتس����ويق، وذلك في 
خطوة تعكس مساعيه احلثيثة 
نحو إبراز التعزيزات التي يقوم 
بها الفندق ملزي����د من االرتقاء 
بقاعدة انتش����اره في الس����وق 
احملل����ي والعامل����ي. تخرجت 
منار خميس، وهي من مواليد 
الكويت، في املدرسة اإلجنليزية 
للبن����ات، وحصلت على درجة 
البكالوري����وس ف����ي العالقات 
العام����ة واإلعالن من جامعة 6 
أكتوبر مبص����ر. ومتتلك منار 
سجال حافال في مجال العالقات 
العامة واالتصاالت في الكويت، 
وتلتحق بالفندق معززة بخبرات 
أكادميي����ة وعملية مكثفة، مما 
يضي����ف قيم����ة إل����ى الهيكل 
املهني للفندق. ومتتد اخلبرة 
العملية ملنار في العالقات العامة 
واالتصاالت لتشمل مجموعة 
متنوعة من املجاالت واملؤسسات 
املرموقة في الكويت، مبا في ذلك 
اجلامعة األميركية في الكويت، 
والبنك األهلي املتحد، باإلضافة 
إلى موقعها الس����ابق في فندق 
منار خميسومنتجع شاطئ النخيل في بداية 

املعتصمون حتدوا البلدية بالبقاء في محالتهم حتى وإن ُهدمت على رؤوسهم

صرخة »األمة« و»البلدي« من أسواق القرين: ارفعوا الظلم
عن مستثمري احملالت بعد أن ورطتموهم بالديون

توعد النائب ناجي العبد الهادي 
وزير البلدية د.فاضل صفر باتخاذ 
موقف حاسم منه ومحاسبته على 
القرار الذي اتخذه بإغالق احملالت 
التجارية في أسواق القرين، وظلم 
الذين تكبدوا اخلسائر  أصحابها 
الفادح����ة عل����ى بن����اء محالتهم 
وجتهيزها ملزاولة نشاط مرخص 
من قبل البلدية، الفتا إلى أن املواطن 
الكويتي يواجه باستمرار حربا مع 
بلدية الكويت ويتحمل بس����ببها 
تبعات االقتراض ليمارس نشاطه 
في أحد املشروعات الصغيرة، حيث 
إن البلدية تخطئ وتسمح باخلطأ 
ثم حتاسب املواطن وتكبح جماحه 
عن النهوض بالبلد وتطويره، وهو 
ما له أمثلة كثيرة كقضية بيوت 

جليب الشيوخ وخيطان.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدل����ى به على هام����ش االعتصام 
الذي قام به أصحاب احملالت في 
أسواق القرين، وذلك على خلفية 
مطالبتهم من قبل بلدية الكويت 
إداريا أو تغيير  بإغالق محالتهم 
نش����اطهم، وذلك بحضور رئيس 
املجلس البلدي زيد عايش العازمي 
ونائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع، وأعضاء املجلس البلدي 
مان����ع العجمي وأحم����د البغيلي 

ومهلهل اخلالد.
وق����ال العبد الهادي: إن جميع 
أصحاب احملال التجارية وغيرها في 
منطقة أسواق القرين إمنا ميارسوا 
نش����اطهم بناء على تراخيص مت 
احلصول عليها، مبديا استعداده 
للوقوف معهم حتى النهاية وأخذ 
حقوقه����م بالكامل، وق����ال: إن لنا 
وقف����ة مع وزي����ر البلدية ألننا ال 
نرضى أن يتحم����ل املواطن خطأ 
البلدية، والذي يجب أن يحاسب فيه 
الوزير وأن يعلن استقالته وفشله 
وليس أن يطالب املواطن بأن يغلق 
محله، متسائال: ملاذا أعطيتموهم 
التراخيص وسمحتم لهم مبزاولة 
العمل؟ الس����يما أن هذه املنطقة 
مقطوعة وليس����ت ضمن أسواق 
جتارية، وقال: إن مركز الفنطاس 
لم يقم حتى اآلن رغم أنه من أهم 

احتياجات املنطقة.
من جانبه، أكد رئيس املجلس 
البلدي زيد عايش العازمي أن قرار 
البلدية بإغالق احملالت قرار جائر، 
الفتا إلى أن����ه مت التقدم باقتراح 
من قبل املجل����س البلدي بإعطاء 
أصحاب احملالت مهلة حتى يثبت 
القضاء حقهم، إال أن ما حصل هو 
أن الوزير أصبح قاضيا، متسائال: 
هل يعقل أن يرخص للناس بالبناء 
وبعد سنة من دفع األموال الطائلة 

يأمرهم بإخالء احملالت.
وتابع بالق����ول: إن القضاء لم 
يحس����م األمر حتى اآلن، مناشدا 
رئيس الوزراء ووزير البلدية بأن 
يعطى أصحاب احملالت مهلة وإال 
كان ذلك تعسفا باملواطنني، وقال: 
إن هناك خس����ائر ستترتب على 
ذلك وليس له احلق في ذلك فهناك 
قانون ومجلس بلدي، ونحن لن 
نسكت حتى يأخذ كل منكم حقه، 
فكي����ف نحمل أصح����اب احملالت 
البلدية؟  مسؤولية خطأ موظفي 
بل إن أي قضية تصل إلى القضاء 
ال يب����ت املجلس البلدي بأي قرار 
بش����أنها، وقال: إن جميع أعضاء 
املجلس البلدي معكم وإن شاء اهلل 
ستحصلون على حقوقكم كاملة.

وتس����اءل: »إذا كنت يا وزير 
البلدية ال متلك القرار فلماذا أنت 
قاعد«؟ وإذا كنت تريد حل املشاكل 
فمن الذي أمر بإغالق احملالت وملاذا 
ال حتاور أصحابها؟ وأضاف أنه إذا 
كان هناك متنفذون ميلون عليك 
القرارات فلماذا ال تقدم استقالتك 
طاملا أنت شجاع؟ وإذا كان مديرك 
العام يخفي بعض املعلومات ويلقي 
بها في القمامة فإن بإمكاننا الوصول 

إلى هذه املعلومات.
أما نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع، فقد قال: إننا قابلنا 
املدير العام للبلدية ملناقشة قضية 
أسواق القرين بصحبة بعض أعضاء 
البلدي، الفتا إلى أن مقترح األعضاء 
بإعطاء مهلة ملدة سنة ثانية إلى أن 
ينظر القضاء في االمر سيؤخذ في 
االعتبار بإذن اهلل، وسنكون لكم 
نصرة السيما أن األمر وصل إلى 
الوزراء، وسنبر بقسمنا  مجلس 

أمام املجلس البلدي.
الش����ايع أن بعض  وأض����اف 
املستثمرين األجانب فوجئوا بكسر 
العظم منذ البداية، ولكننا سنكون 
ذراعكم األمين داخل وخارج املجلس 
البلدي، مطالب����ا رئيس وأعضاء 
مجل����س األمة بالتدخل الس����ريع 
ألن����ه لم يبق إال يومان كمهلة من 
البلدية إلغالق احملالت أو سحب 

التراخيص.
ب����دوره، قال عض����و املجلس 
البلدي مهلهل اخلالد: إننا نشعر 
الذي وق����ع عليكم، وكنا  بالظلم 
نتمنى من البلدية أن تعاملكم أسوة 
بنظرائكم في الصليبية واجلهراء 
كصناعي����ني أو حرفيني خدميني، 
متمنيا عدم تسييس القضية، وقال: 
إن القضاء اص����در أحكاما أولية، 
ومن غير املعقول أن تتجرأ البلدية 

القرين أعلنت عن تأجير األنشطة 
في جميع وسائل اإلعالم املكتوبة 
واملرئية وعل����ى الطرقات ملدة 4 
شهور، متسائلني: يا بلدية الكويت 
أين كنتم خ����الل هذه املدة وأنتم 
ترون هذه اإلعالنات؟ وأين جلانكم 
التي ش����كلتموها لتحل املشكلة؟ 
حيث إنها زادت الطني بلة وأصدرت 
قرارات مخالفة للقوانني واألحكام 
القضائية، حيث إن 10 مستشارين 
مختلفني و20 قاضيا مختلفا أكدوا 
أحقية املس����تأجرين في مزاولة 
األنش����طة املرخصة له����م، وهو 
سابقة في تاريخ الكويت من تعنت 

حكومي ومن وزارة البلدية.
كما قالوا: إن الوزير ال ميلك حق 
إغالق احملالت، فاملعني هو وزارة 
التجارة وليس وزير البلدية، الفتا 
إلى أن األحكام النهائية ستصدر في 
شهر سبتمبر املقبل التي نتمنى أن 

تكون لصالح املستأجرين.
بدوره، طالب سالم الشعشوع 
رئيس جتمع أهالي منطقة القرين 
وزير البلدية بتجديد التراخيص 
ألصح����اب احملالت في أس����واق 
القرين، فهم ليس����وا جتار حلوم 
فاسدة وال أصحاب مصانع السموم، 
مطالبا برفع الظلم عنهم خصوصا 
أن لديهم أحكاما قضائية باس����م 
صاحب الس����مو، مؤكدا أن جتمع 
أهالي القرين دعمهم للمستثمرين 

وسنذهب معهم إلى أبعد مدى.
من جانبه����ا طالب����ت إحدى 
صاحب����ات احمل����الت التجاري����ة 
بإعطاء أس����ماء الشركات التي مت 
إغالق ملفها من قبل وزير البلدية 
بشكل كامل بعدما مت ضبطها وهي 
تبيع اللحوم أو األغذية الفاسدة، 
وقد أكل الشعب تلك السموم، في 
حني يريد إغالق محالت لش����باب 
يريدون أن يخدموا البلد وينهضوا 
به، أما شركات اللحوم فقد أغلقت 

وفتحت بالواسطة.
إلى أن ه����ذه املنطقة  ولفتت 
خففت الزحام وهي تخدم مجموعة 
كبيرة من مناطق الكويت بدءا من 
صباح السالم وحتى أم الهيمان، 
فما الذي مينع وزير البلدية وما 
الذي يضره إذا خدم أهل الكويت؟ 
مطالبة رئيس مجلس الوزراء بحل 
هذه املشكلة بأسرع وقت ممكن أو 
استقالة وزير البلدية، ألنه تسبب 

في دمار الكويت.
أما صاحب مطعم ملك البخاري 
في أسواق القرين، ناصر الدوسري، 
فق����د ذك����ر أن البلدي����ة خدعت 
املس����تأجرين وورطتهم في دفع 
أموال طائلة لتجهيز محالتهم حتى 
يحصلوا على الرخصة، ومن ثم 
قاموا بذلك ومنهم من باع منزله، 
ولكن مع مرور األيام خرجوا علينا 
ليقولوا إن ه����ذه املنطقة حرفية 
وليست جتارية، متسائال: ما ذنبنا؟ 
وقال: إن هذا نصب واحتيال من 
قبل البلدية، وكيف يحدث هذا في 
الكوي����ت؟ وإن لم يحمنا القانون 
فنحن نعرف كيف سنحمي أنفسنا، 
ولن نخرج من محالتنا مهما كلفنا 
ذل����ك من ثمن، ول����و هدمت على 
رؤوسنا، ولو كان هناك وزير فيه 

خير فليخلصنا من مشكلتنا.
محمد راتب  ٭

ف����ي املال العام، الس����يما أن 400 
قضية م����ن قبل أصحاب احملالت 
رفعت على البلدية مت كسبها في 

املداولة األولى.
ونقول للوزير: مس����تعدون 
للتعاون معك حتى تنصف الناس 
حقوقه����م، ولن نرضى بأن تأخذ 
آراء املستهترين لديك في البلدية 
ويتسببوا في هدر املال العام ثم 
يبقى املسؤول في مكانه، كما حمل 
الوزير املسؤولية مطالبا أعضاء 
مجلس األمة مبراقبة عمل وزير 

البلدية.
أما العضو أحمد البغيلي، فقد 
استغرب من الوزير أنه يعلم منذ 
البداية أن أصحاب احملالت تكلفوا 
خسائر وأخذوا تراخيص، الفتا 
إلى أن املتسبب في ذلك هو مدير 
اإلدارة القانونية في البلدية فهو 
الذي ضيع البل����د، متهما الوزير 
بالتعاون مع����ه لتعطيل مصالح 
الناس، وقال: س����يأخذ أصحاب 
احملالت حكما وستخسر البلدية 
كما حدث في سوق الطيور، وذلك 
بسبب تصرف مسؤول في البلدية 
تسبب في إهدار املال العام، الفتا 
إل����ى أن أعض����اء املجلس البلدي 
يرفضوا هذا الوضع لتعطيل أعمال 
أصحاب احملالت وإلهدار املال العام، 
متمنيا م����ن أعضاء مجلس األمة 
الوقوف إلى جانب املواطنني حلل 

مشاكلهم.
توريط الش����باب وق����د أبدى 
املعتصمون اس����تياءهم من قرار 
البلدية اجلائر والذي ال يس����تند 
إلى قانون، مناشدين أعضاء األمة 
وأعضاء املجلس البلدي التحرك 
من أج����ل رفع الظلم عن أصحاب 

احملالت.
وقالوا: إن قرار الوزير أحدث 
مشكلة كبيرة في البلد، فقد أفقد 
املواطن بحكومته، وإذا كان  ثقة 
ه����ذا تصرف وزير يكس����ر حكم 
العادي،  املواطن  القضاء فما بال 
فأول من خال����ف القانون وحكم 
القضاء باسم صاحب السمو كسره 
الوزير، مضيفا أن الكويت حتاول 
التخلص من املديونيات ثم يأتي 
الوزير ويورط الشباب في جملة 
من املديونيات متمنيا من الوزير 
أن ينتب����ه إلى أنه أدخل البلد في 
نفق مظلم ال يعرف نهايته حتى 

اآلن.
وذك����روا أن اخلالف القانوني 
يكمن في أن بلدية الكويت جتاوزت 
اختصاصها مبوجب قرار مجلس 
الوزراء واالختصاصات احملددة لها 
بالقانون، حيث لم تخول الوزير 
للتصرف بهذه الطريقة من املطالبة 
بإغالق احملالت، وهذا احلق موثق 
في سنة 69 لوزير التجارة منفردا، 
وال يحق لوزير البلدية أن يغلق 
أي محل إال ف����ي ثالث حاالت: أن 
يتم بيع مواد غذائية في احملل من 
غير ترخي����ص صحي صادر عن 
البلدية، أو أن يكون اإلعالن غير 
مرخص، أو أن يكون احملل مقلقا 

للراحة في منطقة سكنية.
ولفتوا إلى أن الناس استأجرت 
محالته����ا بناء عل����ى مخططات 
وتراخيص، كما أن األدهى واألمر 
أن الشركات العقارية في أسواق 

وتغلق أي محل لكم، ولو جترأوا 
فمن حقكم املطالبة بالتعويض، 
ونتمنى أن تعطوا مهلة ملدة سنة 

إلى أن يبت القضاء باألمر.
أما عضو املجلس البلدي، مانع 
العجمي، فقد أكد أن أعضاء البلدي 
جاؤوا لنصرة أصحاب احملالت، 
الفتا إلى أن البلدية عودتنا على 
خلق املشاكل في حني أنها خالفت 
البناء اخلاص  نفسها في تشييد 
بها واملوجود في منطقة أس����واق 
القرين، ولو كان لدى الوزير جرأة 
فليهدم البن����اء، حيث إن صاحب 
أس����واق القرين رفع قضية على 
بلدية الكويت وكسبها في املداولة 

األولى ألن هذه األرض ملك له.
وأشار إلى أن البلدية تتخبط، 
حيث إن هذا املشروع يفوق 5 ماليني 
دينار كويتي، متس����ائال: على أي 
أساس بنيتم في موقع مخالف ثم 
تعيدون حساباتكم، كما أن الوزير 
عودنا على كثرة تشكيل اللجان، 
والضحية هو املواطن، في حني أن 
البلدية أودوا بالبلدية  مسؤولي 
النهاية خسرت  إلى احملاكم وفي 
القضايا وخسرت املاليني وقطعت 

أرزاق الناس.
وناشد العجمي رئيس الوزراء 
التعامل بحذر، كما وجه إلى وزيرة 
التجارة النصيحة باحلذر من بلدية 
الكويت ومن الوقوع فيه وقعت به 
وزارة الكهرباء واملاء في ضاحية 
فهد األحمد عندما لم توصل التيار 
الكهربائي، فرفع األهالي القضايا 
ضده����ا وربحوها وس����يأخذون 
تعويضا وكانت الضحية وزارة 
الكهرباء وليست البلدية، واليوم 
نرى في أسواق القرين أن القضايا 
مرفوعة على التجارة، وبعد كسب 
احلكم وتنفيذه س����يأخذ أصحاب 
احمل����الت تعويضا عل����ى وزارة 

التجارة وليس من البلدية.
ووّجه رسالة إلى التجارة بأن 
البلدية تبحث عمن يشاركها في 
صنع الق����رار لتوقعه في اخلطأ 
وحتمله املشكلة، واملثال هو اللحوم 
الفاس����دة التي خلقته����ا البلدية، 
فاللجن����ة الصحي����ة دانت وزير 
التجارة ومسؤوال كبيرا في البلدية، 
متسائال: ملاذا لم يدان وزير البلدية 
وهو املعن����ي؟ وأضاف أننا نقف 
معكم ولن نتخلى عنكم، والكثير 
يلجأ للقضاء ويكس����ب القضايا، 
فأسواق الطيور رفعوا قضايا على 
البلدية وكسبوها، وذلك بسبب 
البلدية وكلف  ف����ي  تصرف فرد 
البلدية التعويض، وأحدث هدرا 

)محمد ماهر( املتحدثون خالل االعتصام 
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