
محليات
اجلمعة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩

05

»الشؤون« تستحدث إدارة للرقابة على احلضانات اخلاصة
وتوقف منح التراخيص اجلديدة مؤقتاً

الهيفي: انطالق مهرجان القرطاسية في »تعاونية الفروانية« 29 اجلاري

»املواصالت« تعلن القضاء على تكدس الطرود البريدية متاماً

بشرى شعبان

أصدر وزير الشؤون سعد 
اخلراز قرارا باستحداث إدارة 
جديدة للرقابة على احلضانات 
اخلاصــة في قطــاع التنمية 

االجتماعية.
وأوضحــت وكيــل وزارة 
الشؤون باإلنابة هناء الهاجري 
في تصريح صحافي ان الهدف 
من استحداث اإلدارة اجلديدة 
هو مواكبة التوسع احلاصل 
في احلضانات اخلاصة التي 
جتــاوزت أعدادهــا الـــ ٦٠٠ 
حضانــة فضال عــن انه من 
املتوقع أن يحــدث مزيد من 

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الفروانية التعاونية 
فالح محمد الهيفي، عن قرب 
انطــالق مهرجان قرطاســية 
الفروانية والعودة إلى املدارس 
خالل األيام املقبلة، إضافة إلى 
تنظيم رحلة الشاليهات األولى 
بالتعاون مــع منتزه خليفة 

السياحي ٢٩ اجلاري.
وأضاف فــي تصريح له 
أن موعد مهرجان القرطاسية 
سيجري حتديده قريبا، بعد 

عادل الشنان - بشرى شعبان 

أعلنــت وزارة املواصــالت 
عن القضاء على مشكلة تكدس 
الطرود البريدية نهائيا بفضل 
جهود قيادي وموظفي الوزارة 
الذين عملوا حتى خالل إجازة 
عيد األضحى املبارك املاضية، 
حيــث تفاعــل قطــاع البريــد 
فــي معاجلــة األمر بالســرعة 
املمكنة وكانــت حصيلة عمل 
هذا األســبوع هو االنتهاء من 
كل التكــدس نهائيــا بجهــود 
أكثــر مــن ٢5 موظفــا عملــوا 

الطلبات اجلديدة لترخيص 
احلضانــات اخلاصــة حتى 
يكتمل إنشاء اإلدارة اجلديدة 
والتي تتبــع تنظيميا قطاع 
التنمية االجتماعية ويتبعها 
عدد من الوحدات هي مراقبة 
رقابــة احلضانــات اخلاصة 
التــي تشــرف علــى أربعــة 
أقســام هي قســم تراخيص 
احلضانات اخلاصة وقســم 
تفتيش احلضانات اخلاصة 
وقســم  املالــي  والقســـــم 

الشكاوى والتظلمات.
انــه  الهاجــري  وذكــرت 
وفقا للقرار الوزاري اجلديد 
بشأن استحداث إدارة الرقابة 

االنتهاء من التنسيق واالتفاق 
مع الشركات املتخصصة في 
القرطاســية واملســتلزمات 
املدرســية لتوفير منتجاتها 
بأقل األسعار وتقدمي العروض 
املراحــل  املناســبة جلميــع 

الدراسية.
وأشــار إلى أنه من املقرر 
أن تكون مدة املهرجان شهرا 
كامــال فــي اخليمــة بجانب 
الفــرع رقم ١ قطعة ٢، بحيث 
تكــون هناك مســاحة كبيرة 
الســتيعاب العدد الكبير من 
الشركات وإفساح املجال أمام 

منذ ثالث ايــام عيد األضحى، 
حيث عــادت احلركة البريدية 
لوضعها الطبيعي متاما. وفي 
هذا السياق، أفادت مديرة إدارة 
احلركة البريدية بقطاع البريد 
صديقة خاجة ان تقرير حصيلة 
العمــل في مركز الفرز وتبادل 
اإلرساليات مبطار الكويت يؤكد 
انتهــاء أزمــة تكــدس الطرود 
البريديــة وذلــك بالرغــم من 
اإلمكانيات البسيطة، الفتة إلى 
أن اإلدارة عاجلت مشكلة تأخر 
البريد املسجل والطرود والبريد 
املمتاز وال يوجد اي تكدس في 

املــرأة والطفولة  من مراقبة 
مثــل متابعــة تلقــي طلبات 
إصــدار التراخيص إلنشــاء 
دور احلضانة اخلاصة واتخاذ 
الالزم بشأنها بالتنسيق مع 

اإلدارة واجلهات املختصة.
وأشــارت إلى انه ســيتم 
أيضــا مبوجب صــدور قرار 
إنشاء اإلدارة اجلديدة للرقابة 
على احلضانات اخلاصة إلغاء 
قسم رقابة احلضانات اخلاصة 
التابع ملراقبة املرأة والطفولة 
بإدارة املرأة والطفولة بقطاع 
التنمية االجتماعية وتوزيع 
اختصاصاته على إدارة الرقابة 

على احلضانات اخلاصة.

حريص على تقــدمي اخلدمة 
األمثــل لعمــوم املســاهمني، 
حيث جرى متكني املساهمني 
مــن حجــز ملعــب مدرســة 
املثنى االبتدائية بالتعاون مع 
الهيئة العامة لوزارة الشباب 
والرياضة مقابل دينارين فقط 
عن طريــق موقع »مباراتنا« 
اإللكترونــي، مشــيرا إلى أن 
القادم سيكون أجمل بجهود 
األعضــاء فــي كل املجــاالت، 
جميــع  نســتقبل  ونحــن 
االقتراحــات لتطويــر العمل 
والنهوض باخلدمات املقدمة.

احلكومية مقابل اخلدمات العامة 
على ضــوء القوانني واللوائح 
املعمول بها مبا يحقق تطبيق 
القانون.  وثمنت العوضي اهتمام 
وزارة املواصالت باألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، مبينــة أن هــذا 
القرار أتى بعد عقد العديد من 
االجتماعات املكثفة بني الهيئة 
العامــة لشــئون ذوي اإلعاقة 
الشــؤون  إدارة  فــي  ممثلــة 
القانونية وبني املســؤولني في 
وزارة املواصالت متهيدا العتماد 
الصيغة النهائية لقرار اإلعفاء 

من الرسوم احلكومية.

علــى احلضانــات اخلاصــة 
ســيتم استبدال االختصاص 
التنظيمــي مــن إدارة املــرأة 
والطفولــة مــن خــالل دور 
احلضانــات ونوادي األطفال 
ليصبح من خالل دور نوادي 
األطفال، كما سيتم إلغاء بعض 
االختصاصات من إدارة املرأة 
والطفولة منها تلقي طلبات 
إصــدار التراخيص بإنشــاء 
دور احلضانات اخلاصة طبقا 
ألحكام الئحة دور احلضانة 
التراخيــص  وإصــدار هــذه 
وجتديدهــا بالتنســيق مــع 
اجلهات املختصة، فضال عن 
إلغاء بعــض االختصاصات 

املتســوقني للحصــول على 
التي  املنتجــات واألصنــاف 

يرغبون فيها.
وفيمــا يتعلــق برحلــة 
شاليهات خليفة ذكر الهيفي 
انه سيتم فتح باب التسجيل 
األحــد ٢5 اجلــاري مــن ٩ 
صباحا حتى ٢ ظهرا في قسم 
املساهمني وذلك حتى اكتمال 
العدد، على أن تكون االنطالقة 
٢٩ اجلاري حتى ٣١ منه، داعيا 
املســاهمني إلى املسارعة في 

التسجيل.
وأوضح أن مجلس اإلدارة 

مركز الفرز وتبادل اإلرساليات 
مبطار الكويت.

من جهة اخرى، أشادت مدير 
عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة د.شفيقة العوضي بقرار 
وكيل وزارة املواصالت م.خلود 
شهاب بتفعيل مواد القانون رقم 
8 لســنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضحــت فــي تصريــح 
صحافــي أن وزارة املواصالت 
شــكلت فريــق عمــل لتفعيل 
نــص املــادة اخلاصــة بإعفاء 
ذوي اإلعاقة من دفع الرســوم 

بعد توسعها وجتاوز أعدادها 600 حضانة

يستمر ملدة 3 أيام لتوفير أفضل املنتجات بأقل األسعار .. وبدء التسجيل لـ»شاليهات خليفة« األحد املقبل

هيئة اإلعاقة تشيد بقرار املواصالت إعفاء ذوي اإلعاقة من دفع الرسوم احلكومية

هناء الهاجري

فالح الهيفي  

صديقة خاجة 

التوسع فيها مستقبال.
الهاجــــري  وكشفـــــت 
انــه ســيتم وقف اســتقبال 

حسن: 160 متطوعاً يرعون املسنني في »الفروانية« األحد املقبل
بشرى شعبان

نظمت مبرة إبراهيم طاهر 
البغلــي لالبــن البــار ممثلة 
بجائــزة البغلي لالبــن البار 
دورة تدريبيــة للمتطوعــني 
واملتطوعــات الذيــن ســوف 
يشــاركون فــي فعاليات يوم 
العمــل التطوعي الثامن الذي 
ســيقام حتــت رعايــة وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
وذلك في الساعة العاشرة من 

صباح يوم األحد املقبل.
نظمت الدورة بالتنســيق 
مع معهد الرائد للتدريب حتت 
عنوان »مهــارات التعامل مع 
كبار السن« حتت رعاية رئيس 
مجلــس ادارة مبــرة ابراهيم 
طاهر البغلي لالبن البار والذي 

وأوضــح حســن أن هناك 
عدة أهداف إلقامة يوم العمل 
التطوعي ومنها تشجيع األبناء 
على بر والديهم وكبار السن 
العالقات  وتوطيــد وتقويــة 

مــن املتطوعــني واملتطوعات 
بــني ١٣٠  املؤهلــني يتــراوح 
و ١٦٠ متطوعــا ومتطوعــة، 
حيث يتم التنســيق مع عدد 
من املتطوعني لرعاية وخدمة 
املرضى من املسنني وغيرهم من 
الذين يتلقون الرعاية الصحية 
في املستشفيات التخصصية. 
وأوضح انه سيتم تخصيص 
متطــوع او أكثر لقضاء جزء 
من الوقت مع املســن في يوم 
عمل كامل اعتبارا من الساعة 
العاشرة صباحا حتى السادسة 
مساء في مستشفى الفروانية 
وذلــك بهدف دعم ومســاعدة 
اجلهــاز الوظيفــي العامل في 
تقــدمي مختلف انواع الرعاية 
واخلدمــة والتأهيل للمرضى 

الذين يتلقون الرعاية.

االســرية وتوعيــة املجتمــع 
الســن  كبــار  باحتياجــات 
املختلفة، وتفعيل دور اإلعالم 
جتاه قضايا بر الوالدين وكبار 
الســن ودمجهم مع املجتمع، 
الفائزيــن  واالســتفادة مــن 
باجلائــزة كمصــدر للتوعية 
والتشجيع على العمل التطوعي 
مع كبار السن وتعزيز السلوك 
اإليجابي لــدى األبناء وجتاه 
الوالديــن وكبــار الســن الى 
القواعد التي حددها الشــرع 
االسالمي والدستور والعادات 
والتقاليد. وكشف حسن أن من 
فعاليات يوم العمل التطوعي 
الثامن سيتضمن زيارة املرضى 
ودعم اجلهاز الوظيفي العامل 
في املستشفيات، حيث يشارك 
فــي فعاليات هــذا اليوم عدد 

مبرة البغلي نظمت دورة تدريبية للمشاركني

تكرمي أحد املشاركني في تقدمي الدورة التدريبية

اناب عنه رئيس اللجنة العليا 
جلائزة البغلي لالبن البار علي 
حسن وشارك فيها ١٦٠ متطوعا 
ومتطوعة ميثلون ١٣ مجموعة 

تطوعية.

الغريب لـ »األنباء«: بدء تأثيث السوق املركزي 
لتعاونية العقيلة مبساحة 3700م2

الظفيري: انطالق تخفيضات البطاقة العائلية 
في تعاونية سعد العبداهلل

بلدية حولي: قطع الكهرباء 
عن 19 عقاراً لسكن العزاب

محمد راتب

قال أمني السر في جمعية 
التعاونيــة حمــد  العقيلــة 
مرزوق الغريب في تصريح 
لـــ »األنبــاء« انــه مت البدء 
بتنفيذ تأثيث السوق املركزي 
مبســاحة ٣7٠٠م٢ تقريبــا، 
مشــيرا إلى أنه ســوف يتم 
االنتهاء من األعمال خالل 4 
اشهر حسب مدة العقد املتفق 

عليه مع الشركة. 
وذكر أننا نسعى جاهدين 

بالتنسيق والعمل مع الشركة املنفذة للتسليم 

قبــل املدة املتفــق عليها في 
العقــد، ليتم االفتتــاح بعد 
ذلك، موضحا انه سيتزامن 
مــع عمليــة التأثيــث طرح 
األنشطة املتبقية من احملال 

اخلدمية واملستثمرة.
وتابع ان مجلس اإلدارة 
حريص علــى اإلجناز وفق 
الزمنيــة وتقدمي  اجلــداول 
اخلدمــة األفضــل لعمــوم 
املستهلكني واملساهمني ورواد 
التعاونية،  العقيلة  جمعية 
مؤكدا أن القادم سيكون افضل 

مع التنوع في األنشطة واخلدمات.

محمد راتب

جلنــة  رئيــس  أعلــن 
املشــتريات في جمعية سعد 
العبــداهلل التعاونية مرشــد  
الظفيري انطالق تخفيضات 
البطاقة العائلية في األسواق 
املركزية لـ ٢4 صنفا وحتديد 
السعر والكمية املخصصة لكل 

بطاقة عائلية.
وقال في تصريح صحافي 
التخفيضــات ســتنطلق  ان 
انطلقت امس اخلميس وملدة 

٣ أيام، حيث ان العرض سيكون حلاملي البطاقة 
العائلية فقط، ومتوافر في االســواق املركزية 

٢ و5 و8 و١٠.
وأضاف ان هناك كميات محددة سيتم صرفها 

حلاملي البطاقة العائلية من 
املساهمني، بحيث يتم احتساب 
أسعار األصناف حسب الكميات 
املخصصة لكل بطاقة وأي كمية 
إضافية سيتم احتسابها على 

األسعار العادية.
ان  الظفيــري  وأوضــح 
األصناف مت حتديدها حسب 
حاجة املســاهمني مــن املواد 
الغذائيـــة األساســية إضافة 
الــى بعض املنظفــات، مؤكدا 
ان هناك العديد من العروض 
واملهرجانــــات اخلاصـــــــة 
للمســاهمني وحلاملي البطاقة العائلية خالل 
الفترة القليلة املقبلة، داعيا جميع املساهمني 
ممــن لم يصدر البطاقة العائلية الى إصدارها 

للحصول على التخفيضات اخلاصة بهم.

كشــفت إدارة العالقــات 
العامة في البلدية عن حتقيق 
العديد من اإلجنازات إلدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية 
بفرع بلدية محافظة حولي 
خالل شــهر يوليو املاضي، 
مشيرة إلى انه قد مت إصدار 
٣8٠ معاملة. وفي هذا السياق، 
أوضح مديــر إدارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية م.مبارك 
اإلدارة قامــت  أن  العجمــي 
بإصدار ١٠٢ شهادة أوصاف 
إلكترونية، 77 معاملة إنهاء 

إشــراف إلكتروني، ١٢8 معاملة للمحالت، 7 
معامالت إيصــال تيار كهربائي، ٢٣ معاملة 
إيصال تيار كهربائي الكتروني، ١٢ معاملة إنهاء 

إشراف، شــهادة واحدة ملن 
يهمه األمر، ١٩ معاملة لقطع 
التيار الكهربائي عن ســكن 
العزاب، ٣ معامالت ترخيص 
وجتديد )احلضانات/ املعاهد/ 
فرع البنك( إلى جانب طلب 
عــدد 8 معامــالت إليصــال 

هاتف.
العالقــات  إدارة  ودعــت 
العامــة اجلمهــور فــي حال 
وجــود أي شــكوى تتعلق 
بالبلديــة إلــى عــدم التردد 
باالتصال على اخلط املباشر 
١٣٩ أو التواصل عبر حساب البلدية مبواقع 
التواصل االجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ 

اإلجراءات حيالها على الفور.

االنتهاء من األعمال خالل 4 أشهر

تشمل 24 صنفاً وتتوافر في األسواق املركزية 2 و5 و8 و10

أصدرت 380 معاملة هندسية عن طريق إدارة التدقيق واملتابعة خالل يوليو

حمد الغريب

مرشد الظفيري

م.مبارك العجمي 

ماكينزي زار القوة البحرية املسؤولة عن تأمني مياه اخلليج

قام قائد القيادة املركزية األميركية اجلنرال كينيث ماكينزي 
بزيارة قيادة قوة البحرية املشتركة ١5٢ املسؤولة عن تأمني 
ميــاه اخلليــج. والتقى ماكينــزي العاملني بالقــوة وناقش 

العمليات احلالية مع العقيد مبارك العلي الصباح.

قائد القيادة املركزية األميركية ناقش العمليات احلالية مع مبارك الصباح

العقيد مبارك العلي الصباح واجلنرال كينيث ماكينزي مع عدد من ضباط قوة البحرية املشتركة ١٥٢

العقيد مبارك العلي الصباح متوســطا اجلنرال كينيــث ماكينزي وأحد 
العسكريني األميركيني


