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األمير هنأ رؤساء باكستان والهند والكونغو

وأمير ليختنشتاين بذكرى االستقالل والعيد الوطني
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
عارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل 
بالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عارف 
علــوي رئيــس جمهوريــة باكســتان 
اإلسالمية الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل 
بالده، راجيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبــارك ببرقية 

تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل بالده، 

متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث 
كوفند رئيس جمهورية الهند الصديقة 
عبــر فيها ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناسبة ذكرى استقالل بالده، راجيا 

سموه له موفور الصحة والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبــارك ببرقية 

تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية 
الكونغو الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس 
ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية.

كمــا بعــث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبــارك ببرقية 

تهنئة مماثلة.
كمــا بعث صاحــب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
صاحب السمو األمير هانز آدم الثاني 
أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا لســموه 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب 
السمو األمير هانز آدم الثاني أمير إمارة 
ليختنشتاين الصديقة، عبر فيها سموه 
عــن خالص تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا لســموه موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبــارك ببرقية 

تهنئة مماثلة.

الشعلة: تسريع التجهيزات الالزمة لتفعيل 
عقود النظافة اجلديدة قبل أكتوبر املقبل

جلنة فنية بني »األوقاف« وجمعية املياه الكويتية 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق شركات 
اإلعالنات املخالفة لآلداب العامة على الطرق

األوقــاف  وزيــر  قــام 
والشؤون اإلسالمية ووزير 
البلديــة  الدولــة لشــؤون 
فهد الشــعلة بجولة تفقدية 
بحضور مدير عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي ملبنى فرع 
بلديــة محافظــة األحمــدي 
لالطــالع على ســير العمل 
بإدارات الســالمة والتدقيق 
ومتابعــة خدمــات البلديــة 
والتدقيق واملتابعة الهندسية 
العامة وإشغاالت  والنظافة 
الطــرق واالطــالع عن كثب 
التراخيص  آلية عمــل  على 
اإللكترونيــة فــي احملافظة 
متابعــة شــكاوى  ومــدى 
املواطنــن مبدينــة صبــاح 
األحمد وتوافر اخلدمات التي 
تقدمهــا البلديــة إلى جانب 
تذليــل كل املعوقــات التــي 
تواجه توفير هذه اخلدمات 
بهــدف االرتقاء باملســتوى 

اخلدمي باملنطقة.
الشــعلة ضرورة  وأكــد 
فرض هيبــة القانون بإزالة 
التشوينات املخالفة وتيسير 
اإلجراءات في ســبيل إجناز 
املعامالت للمواطنن بأقصى 
سرعة وذلك خالل اطالعه على 
ســير العمل بإدارة السالمة 
التراسل اإللكتروني  ونظام 
اخلاص مبعامالت تراخيص 
البناء بإدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية كما تفقد »كاونتر« 
استقبال املراجعن للوقوف 
على الطريقة املتبعة من قبل 
املوظفن في حتويل املعامالت 

إلى اإلدارات املختصة.
وشــدد الشــعلة علــى 
ضــرورة معاجلــة قلة عدد 
املفتشــن الصحيــن بإدارة 
التدقيــق ومتابعــة خدمات 
البلديــة وذلــك مــن خــالل 

أعرب رئيس جمعية املياه 
الكويتية د.صالح املزيني عن 
تقدير اجلمعية حلرص وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على تعزيز وتنمية التعاون 
مع اجلمعية، مبينا أنه انطالقا 
مــن اتفاقية التعاون املوقعة 
ما بن الوزارة واجلمعية في 
مجاالت املشــاريع املشتركة 
املتعلقــة باســتدامة امليــاه، 
التقى وزير األوقاف والشؤون 
الدولــة  اإلســالمية ووزيــر 
لشؤون البلدية فهد الشعلة في 
مكتبه وفدا من اجلمعية ضم 
إلى جانبه نخبة من خبرائها 
وكوادرهــا الوطنيــة. وقــال 
د.املزيني في تصريح صحافي 
إن وزير األوقــاف ناقش مع 
الوفــد مقترحــات املشــاريع 
املقدمة من اجلمعية لتنفيذها 
بالتعاون مع قطاع املســاجد 
وإدارة الشــؤون الهندســية 

بداح العنزي

حــذر وزير األوقاف ووزيــر الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة من نشر اي 
إعالن مخالف للشريعة اإلسالمية واآلداب 
العامة على الطرق، مؤكدا اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق شركات الدعاية واإلعالن 
املخالفة. وقال الشعلة في تعميم أصدره 
امــس انــه ملقتضيات املصلحــة العامة 
وتطبيقا ألحكام املرسوم بقانون رقم ١٩ 
لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية الوحدة الوطنية 
وأحكام القرار الوزاري رقم ١7٢ لســنة 

٢٠٠٦ بشأن الئحة اإلعالنات وتعديالته، 
على مدير عام البلدية ورؤساء القطاعات 
املعنية ومدراء اإلدارات املختصة - كال 
فيما يخصه - متابعة التزام الشــركات 
واملؤسســات العاملة في مجال الدعاية 
واإلعــالن بعدم إقامة اي اعالن يتضمن 
فــي مادته ما يتنافى وأحكام الشــريعة 
اإلســالمية او النظــام العــام او اآلداب 
العامة او ميس الوحدة الوطنية، سواء 
كانت تلك الشركات واملؤسسات متعاقدة 
مــع البلدية او مع غيرهــا من الوزارات 
والهيئات واملؤسسات احلكومية بالدولة 

او اجلهات اخلاصة وسرعة اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونيــة واإلدارية الالزمة 
املقررة بهذا الشــأن وفقا ملا ينص عليه 
القانــون واللوائح املنظمــة لإلعالنات 
بالبلدية حيال تلك الشركات واملؤسسات 

في حال وضعها اعالنات مخالفة.
وكذلك تطبيق الشــروط التعاقدية 
بالنسبة للشركات املتعاقدة مع البلدية.
واضاف: على كافــة اجلهات املعنية 
املبادرة الى العمل بهذا التعميم وااللتزام 
مبا جاء به من احكام اعتبارا من تاريخ 

صدوره تفاديا للمساءلة التأديبية.

األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشئون البلدية 
في احملافظات الســت. وأكد 
انعكاســات  املنفوحــي أن 
التعامل اإللكتروني قد قلص 
الذين  75% مــن املراجعــن 
يستخرجون شهادات أوصاف 
البناء التي تصدر الكترونيا 
دون احلاجة ملراجعة البلدية 
بعــد عملية الربط اآللي بن 
بلدية الكويت ووزارة العدل 
واملكاتب الهندسية واملقاولن، 

بن الوزارة واجلمعية لتقوم 
مبتابعة تنفيذ تلك املشاريع 
املشــتركة، الفتا إلى انه »في 
نهاية االجتماع شــكر رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة املياه 
الكويتية اهتمام معالي الوزير 
فــي دعم سياســة الدولة في 

وهذا دليل على جناح التعامل 
اإللكتروني.

وأشــار املنفوحي إلى أن 
البلديــة ســتقوم مبتابعــة 
العقــود غيــر امللتزمــة من 
بداية شهر ســبتمبر املقبل 
تزامنا مع بدء العمل في تنفيذ 
العقود اجلديدة، مؤكدا على 
القضائية  تفعيل الضبطية 
اخلاصــة بعقــود النظافــة 
إلظهــار مســتوى النظافــة 

الالئق للكويت.

موضــوع اســتدامة املــوارد 
املائية ملا لــه من أثر جتاري 
واقتصــادي واجتماعي على 
الدولــة«، مضيفــا ان وفــد 
اجلمعيــة ثمــن دور الوزير 
وخبراتــه الواســعة في هذا 

مجال االستدامة. 

تفقد بلدية األحمدي ودعا إلى االستعانة مبفتشني من إدارة النظافة لسد النقص في املفتشني الصحيني

وزير األوقاف التقى وفداً من اجلمعية ملتابعة املشاريع املشتركة

فهد الشعلة وم.أحمد املنفوحي خالل اجلولة في مبنى بلدية األحمدي 

جانب من اجلولة 

الوزير فهد الشعلة خالل استقباله د.صالح املزيني ووفد اجلمعية 

االستعانة مبفتشن من إدارة 
النظافة لسد النقص.

وطالب الشعلة بتسريع 
التجهيــزات الالزمة لتفعيل 
عقود النظافة اجلديدة قبل 
موعــد العمل بها في أكتوبر 

املقبل.
من جانبــه أوضح مدير 
عام بلديــة الكويت م.أحمد 
املنفوحــي أن هــذه اجلولة 
التفقدية تأتي ضمن الزيارات 
املجدولة التي يقوم بها وزير 

بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزير 
أبدى دعمــه التــام ملثل هذه 
املشاريع التي حتقق الرؤية 
األميرية ٢٠35 ورؤية الدولة 
في اســتدامة املوارد املائية. 
وأضاف أن وزير األوقاف وجه 
بتشكيل جلنة فنية مشتركة 

وزير الصحة يشارك في أعمال املنتدى العربي ـ الصيني
بكن - كونا: وصل وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الــى العاصمــة  الصبــاح 
الصينية بكن لترؤس وفد 
الكويت في أعمال االجتماع 
العربي-  الثاني للمنتــدى 
الصينــي في مجال الصحة 
واملقرر عقــده خالل الفترة 

من ١٦ إلى ١8اجلاري.
وكان في استقبال الوزير 
الشيخ د.باسل الصباح على 
أرض املطــار ســفيرنا لدى 
جمهورية الصن الشــعبية 
حيــات  جوهــر  ســميح 
والســكرتير أول بالسفارة 
بــدر العدوانــي إضافة الى 
امللحق الديبلوماسي سعود 

الشاهن.
ومــن املقــرر أن يبحث 

املجال الصحي والسياسات 
الصحية والتعاون في مجال 
الصحة العامة بن اجلانبن 
وسبل االبتكار في الصناعة 

الصحية والتقنيات الطبية 
إلى جانب التعاون في مجالي 
التقليدي )الشعبي(  الطب 

وإدارة املستشفيات.

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لدى وصوله إلى بكني وفي استقباله السفير سميح جوهر حيات

العربــي الصيني  املنتــدى 
بكــن(  )إعــالن  إطــالق 
بــن  بالتعــاون  واملتعلــق 
الــدول العربية والصن في 

املنفوحي: 75% من شهادات أوصاف البناء تصدر إلكترونياً

محافظة الفروانية جتاوبت
مع شكوى أهالي خيطان بشأن سكن العزاب

كشف مدير إدراة التنسيق واملتابعة 
مبحافظــة الفروانية ســعد الهدبة عن 
توجيه احملافظ الشــيخ فيصل احلمود 
دعوته للجهات املنوطة بسرعة التجاوب 
مع شكوى أهالي منطقة خيطان بشأن 
تأجير السكن اخلاص لعدد من العمالة 
اآلسيوية. وأكد الهدبة اهتمام احملافظة 

بجميع الشــكاوى الواردة إليها، مشيرا 
إلى أن احملافظ ال يألو جهدا في محاربة 
مشــكلة ســكن العزاب مبناطق السكن 
اخلــاص والنموذجي في جميع مناطق 
احملافظة بالتنسيق مع اجلهات املنوطة 
منذ فترة كبيرة، ملا لها من آثار اجتماعية 

وأمنية.
الشيخ فيصل احلمود 

السفير الهندي: تعزيز العالقات الكويتية - الهندية 
وزخم متجدد على اجلبهة التجارية الثنائية

محمد راتب 

أكد سفير الهند لدى البالد 
ك. جيفا ساغار أن العالقات 
الثنائية بن الهند والكويت 
تواصل تعزيزها مع زيادة 
الثنائيــة،  الزيــارات  عــدد 
مشيرا إلى زخم متجدد على 
اجلبهة التجاريــة الثنائية 
مع زيادة التبادالت التجارية 

واالستثمارية.
جاء ذلك خالل حفل رفع 
العلم في سفارة جمهورية 
الهند مبناسبة يوم االستقالل 
7٢ بحضور السفير الهندي 
ك.جيفــا ســاغار وفريــق 
السفارة وجمع من املسؤولن 
والسفراء والديبلوماسيون 
وأبناء اجلالية، حيث تخلل 
املناسبة قيام بعض األطفال 

بتقدمي اغنيات وطنية. 
وأعــرب عــن تقديــره 
العميقن لقيادة  وامتنانــه 
وشــعب وحكومة الكويت، 
اللتزامهم الراسخ باستمرار 
العالقــات الوثيقة والودية 
البلديــن، مؤكــدا ان  بــن 
حكومة الهنــد تبادل باملثل 
هذا االلتزام، وحترص على 
مواصلة تعزيز وتوسيع هذه 
العالقة التي تثري الطرفن.

وقال ساغار ان العالقات 
القويــة املتعددة  الثنائيــة 
األوجه بن البلدين متجذرة 
في التاريخ، وتغذيها الروابط 
احلضاريــة والتقــارب بن 

الكويــت. ورأى أن روابــط 
الشــعبن هي التي تشــكل 
حجر األساس لهذه العالقة 
القوية والدائمة، حيث يشكل 
الهنــود أكبر جالية أجنبية 
في الكويت، وهم متواجدون 
في جميع قطاعات االقتصاد 
الكويتي تقريبا، وكل شخص 
من أعضاء اجلالية الهندية 
فــي الكويــت هــو ســفير 
نوايا حسنة للهند ويلعب 
وجودهــم دورا مهمــا فــي 
التطور االيجابي لعالقاتنا 

الثنائية.
ان  ســاغار  وأضــاف 
اجلالية الهندية تتمتع بثقة 
الشــعب الكويتي، بســبب 
طبيعــة اجلاليــة امللتزمــة 

ولطبيعتهــا  بالقانــون، 
السلمية وألخالقيات العمل 
الثقافي، ومن  والنسجامها 
أن  جميعــا  مســؤوليتنا 
نرد باملثل علــى هذه الثقة 
التي ابدتها حكومة وشعب 
الكويت الصديقة من خالل 
االلتزام بالقيم واملبادئ التي 

نؤيدها كأمة فخورة.
وقال إن األولوية القصوى 
للســفارة رفاهية اجلالية، 
الســلطات  بالتعــاون مــع 
الكويتية، وستسعى ملعاجلة 
القضايــا والقيــام  جميــع 
بضمان رفاهية ابناء اجلالية، 
حتى يتمكنوا من االستمرار 
في تقدمي دفعة قوية لتعزيز 
العالقات الهندية - الكويتية.
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الشعبن، الفتا إلى ان وجود 
عــدد كبيــر مــن املواطنن 
الهنــود فــي الكويــت هذه 
األمة الصديقة احملبة للسالم 
واملفعمــة باحليويــة، لهو 
شــاهد علــى روح التعاون 
القائــم  الدائــم والتفاهــم 
بــن البلديــن وشــعبيهما، 
وإنني على ثقة تامة من ان 
املواطنن الهنود في الكويت 
سيواصلون التمسك باملثل 
العليــا والقيــم واملعاييــر 
القائمــة هنــا فــي الكويت، 
وااللتــزام كذلــك بقوانينها 
وأنظمتهــا، وبــذل قصارى 
جهودهم، من أجل املساهمة 
فــي التنميــة االقتصاديــة 
لهذا البلد الصديق املضيف 

ملشاهدة الڤيديو


