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تشكيل ٤ جلان لتقصي احلقائق حول مخالفات 
النظافة واإلعالنات والتعديات والعربات املتنقلة

الدولة  أعلنــت وزيــرة 
لشــؤون البلديــة وزيــرة 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس أمس عن تشكيل ٤ 
جلان تقصــي حقائق حول 
تتعلق بعمل  لوائح  مخالفات 
البلديــة. وقالت الفارس في 
بيان صحافي إنه مت التنسيق 
مع مديــر عام بلدية الكويت 
م.أحمد املنفوحي لتشــكيل 
اللجان اخلاصة مبخالفة الئحة 

تنظيم أعمــال البناء وجلنة لتقصي احلقائق 
حول مخالفة الئحة اإلعالنات، وتقصي احلقائق 
بخصوص مخالفة الئحة تراخيص إشغاالت 
الطرق العامة وامليادين واألرصفة والساحات 
العامة والتــي تتضمن كذلك العربات املتنقلة 
عالوة على جلنة لتقصي احلقائق بخصوص 

مخالفة الئحة النظافة ونقل النفايات.
وبينت أن تلك اللجان ستختص على حدة 

القرارات  مبراجعة نصوص 
املتعلقة بشــأن  الوزاريــة 
القرارات  اللوائح وكافة  تلك 
والتعاميم املتعلقة بكل نشاط 
وبحث ما إذا كان هناك قصور 
في هذه القرارات وبيان كيفية 

معاجلتها.
وأشــارت إلى أن اللجان 
بالتحقيق في أي  ســتقوم 
من أوجــه القصور التي قد 
تكشفها أثناء أداء مهامها على 
أن يتم رفع التوصيات املتعلقة 
باإلجراءات اإلدارية والقانونية الواجب اتخاذها 
جتاه املتسبب في أي قصور والتي تتناسب 

مع املخالفات املرصودة، إن وجدت.
ولفتت إلى أن اللجنة ستقوم بتقدمي احللول 
التي تضمن سير العمل دون معوقات أو حتديات 
خالل التنفيذ على أن تنهي هذه اللجان عملها 
خالل ٣ أشــهر برفع تقرير يتضمن أعمالها 

وتوصياتها.

الفارس: تختص مبراجعة القرارات الوزارية والتعاميم لكل نشاط

د.رنا الفارس

رفع ١٢ سيارة مهملة في «صناعية اجلهراء»
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة اجلهراء بجولة ميدانية في مناطق 
احملافظة لرفع كل ما يعوق الطريق ويشــوه 
املنظر العام في إطار االرتقاء مبستوى النظافة.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة 
العامة واشــغاالت الطرق مبحافظة اجلهراء 
فهــد القريفة أن اجلوالت تهدف الى االرتقاء 
مبستوى النظافة في جميع مناطق احملافظة، 
الفتا الى ان مشرفي املراكز يقومون وبصفة 
دورية مبتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق 
احملافظــة من خالل رفع كل مــا يعمل على 
إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام، مؤكدا عدم 
تهاون الفريق الرقابــي في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال املخالفني لالئحة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق. وأوضح أن اجلولة امليدانية 

التي مت تنفيذها من قبل الفريق الرقابي مبنطقة 
صناعية اجلهراء أسفرت عن رفع ١٢ سيارة 

مهملة وإرسالها الى موقع حجز السيارات.

رفع إحدى السيارات املهملة

«الُقّصر» نّظمت «كويتنا جنتنا» احتفاًال باألعياد الوطنية

«التجارية» تتكفل بتجديد أذونات عمل موظفيها فوق ٦٠ عامًا
من منطلــق ريادتها الفعالــة جتاه تطبيق 
سياســتها نحو املســؤولية املجتمعية وحتت 
شــعار «نحن نهتم» قررت الشــركة التجارية 
العقارية أن تتحمــل كل التكاليف التي نصت 
عليها اللوائح احلكوميــة بخصوص التعميم 
الــذي أصدرتــه الهيئة العامة للقــوى العاملة 
مؤخرا حول جتديد أذونات العمل للمقيمني ملن 
بلغ الســتني عاما فما فوق من حملة الشــهادة 

الثانوية فما دون.
وتعزيزا لــروح الوالء واالنتماء ونظرا ألن 

عدد ســنوات العمل واكتساب اخلبرات وتبادل املعلومات بني أفراد 
الفريق ينتج عنها تطوير وجناح بيئة العمل، جاء هذا الدعم ليعزز 
مبدأ حوكمة الشركات ومن إميان الشركة التجارية العقارية بدورها 

املهم في خدمة املجتمع وخصوصا عائلتها. 

وأكد رئيس مجلس اإلدارة عبدالفتاح معرفي 
أن «التجارية» تســعى جاهدة للمحافظة على 
موظفيها ذوي اخلبرات واملخلصني في عملهم 
على مدى الســنوات املاضيــة، وأن من واجب 
الشركة تقدير جهودهم ملا قدموه من تضحيات 
ومشــاركة خبراتهم بني أفــراد الفريق مما كان 
له األثر في حتقيق الشركة ألهدافها ومواصلة 
جناحاتها بالسوق العقاري واالستثماري محليا 
وإقليميا وعامليا، الفتا الى أن االستثمار باملوظفني 
هو أســاس جناح املؤسسات حيث إن رأسمال 

الشركة هو االستثمار مبواردها البشرية وبخبراتهم. 
وأضاف أن «التجارية» تركز بشــكل متواصل على احلفاظ على 
االستقرار الوظيفي لضمان استمرارية العمل مبعايير ومقاييس ذات 

جودة عالية مبا فيه مصلحة مشتركة تعود على الطرفني.

ليلى الشافعي

برعاية وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة العامة لشؤون القصر واملدير العامة للهيئة 
باإلنابة م.حمد البرجس، نظمت الهيئة أمس يوما 
ترفيهيا ألبنائها من القصر واملشمولني برعايتها 

وأسرهم لالحتفال باألعياد الوطنية.
وشهدت فعاليات اليوم الترفيهي التي أقيمت 
بحديقة جمال عبدالناصر مبنطقة الروضة على 
مدى أربع ساعات حتت شعار «كويتنا جنتنا» 

العديد من األنشطة والفقرات املتنوعة.
وأكد م.حمد البرجس حرص الهيئة الدائم على 

تكثيف أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية 
التي تعزز التواصل بني الهيئة وأبنائها من القصر 
واملشــمولني بالرعاية وموظفيهــا، الفتا الى أن 
مشاركة أبناء الكويت من مختلف الفئات في تلك 
املناســبات متثل عنوانا للحمة الوطنية ولقوة 
اإلرادة والتحــدي التي يؤكدها أبناء الكويت كل 
يــوم من أجل التطــور ووضع دولتنا في املكان 

املالئم بها على خريطة العالم املتحضر.
وأشار م.البرجس الى أن تلك املناسبات مهمة 
إلحياء ذكرى تضحيات أبناء الكويت البواســل 
والشعوب الشقيقة والصديقة والدعاء للشهداء 
األبرار الذين كانوا الى جانب األســرى نبراســا 

للوطنيــة احلقيقيــة ومنــارة للعــزة واحلرية 
ومثاال رائعا لوحدة الشعوب العربية واإلسالمية 
والصديقة حتت راية الدفاع عن احلق الكويتي.

وأضــاف: من خالل تلــك االحتفــاالت تقوم 
الدولــة بإحياء مســيرة الكويــت الوطنية منذ 
فجــر االســتقالل، وتؤكد للعالم أجمــع املعاني 
واملضامــني الوطنية احلقيقية التي مألت قلوب 
وأفكار اآلباء واألجداد وساروا على هديها في بناء 
الدولــة العصرية التي نفخر بها وننعم جميعا 
فــي العيش على أرضها بقيادة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وســمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.

البرجس: حريصون على تكثيف برامجنا وأنشطتنا الوطنية والترفيهية لصالح املشمولني بالرعاية

(زين عالم) فرحة األبناء باألعياد الوطنيةم.حمد البرجس متوسطا فريق الهيئة واألبناء خالل االحتفال  

«بيت الزكاة» تسّلم زكاة «تعاونية 
الفروانية» بقيمة ٦٢٠٩٨ دينارًا

اســتقبل بيت الزكاة زكاة جمعية الفروانية التعاونية 
البالغة قيمتها ٦٢٠٩٨ دينارا فقط في مقر اجلمعية بحضور 
وفــد من بيت الزكاة يضــم مدير إدارة تنمية املوارد نايف 
اجليماز ورئيس قسم خدمة الشركات باإلنابة علي العوضي 

وكان باستقبالهم رئيس مجلس اإلدارة أحمد اجلسار.
وبهذه املناسبة، توجه اجليماز بالشكر جلمعية الفروانية 
على استمرار ثقتها ببيت الزكاة وتقدميها للزكاة من خالله، 
معربا عن اعتزاز البيت بهذه الثقة، مشيرا إلى أهمية تعاون 
مؤسســات املجتمع لتطبيــق فريضة الــزكاة، األمر الذي 
ينعكــس على املجتمع كله باخليــر، مؤكدا ان هذه األموال 
يتم صرفها في مصارفها اخليرية من مشاريع تأمني التعليم 
والغذاء والسكن وغيرها من أساسيات احلياة للمحتاجني 

داخل  الكويت وخارجها.
بدوره، أعرب رئيس مجلس اإلدارة أحمد اجلســار عن 
ســعادته بإيصــال زكاة أمــوال اجلمعية الى بيــت الزكاة 
وتطبيــق اجلمعية لفريضــة الزكاة والتي لهــا بالغ األثر 
في تنمية املجتمع. ودعــا مدير إدارة تنمية املوارد جميع 
املؤسســات والشــركات واجلمعيات التعاونية ألن حتذو 
حذو «تعاونية» الفروانية وتقدمي زكواتهم من خالل بيت 
الزكاة، مؤكدا ان قســم خدمة الشركات في البيت يوفر كل 

اخلدمات التسهيلية الحتساب الزكاة.

ملشاهدة الڤيديو

«األبحاث»: جندد العهد مبواكبة مستجدات االبتكار
الكويــت  نظــم معهــد 
أمــس  العلميــة  لألبحــاث 
العيــد  احتفــاال مبناســبة 
الوطني الـ ٦١ ويوم التحرير 
الـ ٣١، وفي بداية االحتفالية 
ألقى القائم بأعمال مدير عام 
الســديراوي  املعهد د.مانع 
كلمة وجــه خاللها خالص 
التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وإلى سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
وإلى ســمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وشعب 
الكويــت األصيــل، متمنيا 
مواصلــة مســيرة التقــدم 
والنمــو فــي ظــل قيادتهم 

احلكيمة.
وحيا السديراوي العاملني 
باملعهــد، مؤكــدا أن هــذه 
املناســبات تذكرنــا ببهجة 
الوطــن،  احلريــة وقيمــة 
وأهميــة التضحيــات التي 
قدمها جيل الرواد واملؤسسني 
ومن واصلوا املسيرة، الفتا 
إلــى أن االحتفــاء بالتاريخ 
عنصر مهم في إدارة احلاضر 
والبناء للمستقبل، فالدول 
الناجحــة هــي التــي تعتز 
بهويتها وثقافتها، وتفاخر 
بعظماء رجالها، وتأسيسا 
علــى هــذا، يأتــي احتفالنا 
باألعياد وهي مناسبة لتأكيد 
حب الوطن، وتعزيز الوالء، 
ونستحضر فيها بالعرفان 
ســيرة مؤسسي الدولة من 

علــى مواصلة العمل من أجل 
نهضة الوطن ورفعته، وإننا 
في املعهــد جنــدد العهد بأن 
نخطو خطوات جادة ومؤثرة 
في مواكبة مستجدات حركة 
البحث واالكتشاف واالبتكار 
والتقــدم التقني مــن أجل أن 
تظل الكويت في طليعة الدول 

جهــود الدولة فــي مكافحة 
«كورونــا»، مؤكــدا حرص 
املعهد على املساهمة في تلك 
اجلهود وفــي إظهار أقصى 
درجات االلتزام باإلجراءات 
االحترازية، مشــيرا إلى أن 
املعهد يضع إمكاناته حتت 
تصرف السلطات املختصة.

احملققة ملعدالت متقدمة في 
التطور ونعظم إسهاماتنا في 
صناعة املستقبل، مستفيدين 
مــن رصيدنــا الكبيــر فــي 
مجاالت تخصصنا وخبراتنا 
في التنميــة التي تواصلت 

على مدى ٥٥ عاما.
علــى  الثنــاء  وجــدد 

السديراوي أكد خالل احتفال املعهد باألعياد أن استذكار التاريخ عنصر مهم في إدارة احلاضر والبناء للمستقبل

د.مانع السديراوي وفريق «األبحاث» خالل قطع كيكة االحتفال

آل الصباح الكرام، وسيرة 
حكامنا الذين أرسوا دعائم 
دولة نفتخر باالنتماء لها، 
وكافحــوا من أجل الدفاع 
عن وجودها وشرعيتها، 
وحماية الوطن واإلنسان، 
والقيم كما نتذكر مسيرة 
اآلبــاء واألجــداد،  كفــاح 
وســيرة أبنــاء الكويــت 
وبناتها ممن شــاركوا في 
صنع النهضة احلضارية 
فــي مختلــف املجــاالت، 
مشــيرا الى أنهــا فرصة 
ألن جندد التحية ألرواح 
شهدائنا األبرار الذين قدموا 
حياتهم كي تكون الكويت 

على ما هي عليه اليوم.
وأضــاف: االحتفاالت 
مناســبة لتأكيــد العــزم 


