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الفارس تشيد بجهود موظفي البلدية 
خالل فترة االنتخابات

إيقاف إصدار تراخيص البناء للمدارس 
مبنطقة صباح السالم

نقل تبعية مركز السيرة النبوية من «األوقاف» 
إلى الهيئة العامة لطباعة القرآن

«نزع امللكية»: ٣ ماليني دينار قيمة املعامالت 
املنجزة خالل سبتمبر املاضي

عبــــرت وزيــــــرة 
الدولة لشؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس، 
عــن شــكرها ملوظفــي 
البلديــة على جهودهم 
في فتــرة االنتخابات. 
الفــارس فــي  وقالــت 
كتاب شكر وتقدير الى 
مدير عام البلدية ونواب 
العام وشــاغلي  املدير 
املناصــب اإلشــرافية 

واملوظفني:يطيب لنا أن نهديكم والعاملني 
في بلدية الكويت أطيب وأخلص حتياتنا 
ومتنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، 
ويســرنا بهذه املناســبة ان نعرب عن 

بالــغ شــكرنا وعظيم 
امتناننا للجهود املبذولة 
من قبل منتسبي بلدية 
العملية  الكويت خالل 
االنتخابية ملجلس األمة 
٢٠٢٢ واألداء املتميــز 
والتنســيق املتكامــل 
مع اجلهات احلكومية، 
والذي ساهم في إظهار 
احلضــاري  الوجــه 
املشرق للدميوقراطية 
بوطننا الغالي، متمنية 
التوفيق  للجميع دوام 
والنجاح خلدمــة الوطن العزيز ورفع 
رايته في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد، حفظهم 

اهللا ورعاهم.

بداح العنزي

اصدر مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي تعميما 
بإيقــاف تراخيص بناء املــدارس مبنطقة صباح 

السالم.
وقال م.املنفوحي في التعميم: نهيب بكل قطاعات 
البلدية وإداراتها املعنية كل فيما يخصه إيقاف منح 
املوافقات التنظيميــة وتراخيص البناء بأنواعها 
للمدارس مبنطقة صباح السالم وقفا مؤقتا حلني 
إشــعار آخر، وذلك ملزيد من الدراســة التنظيمية 
للمنطقة، وندعــو اجلميع للتقيد وااللتزام بذلك، 

ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

وافقت البلدية على نقل تبعية مركز 
السيرة النبوية واحلديث الشريف من 
األوقــاف إلى الهيئــة العامــة للعناية 

بطباعة القرآن.
وقــال مدير عــام البلديــة م. أحمد 
املنفوحي في كتابه: صدر قرار املجلس 
البلــدي رقــم (م ب/ت ر/٢٠٠٢/٢/٥٠) 
املتخذ فــي ٢٠٠٢/٨/١٠م، والذي يقضي 
باملوافقة على الطلب املقدم من األمانة 
العامة لألوقاف تخصيص موقع بجنوب 
منطقة مبارك العبداهللا اجلابر ومبساحة 
النبويــة  الســيرة  (٢٥٠٠٠م) ملركــز 
واحلديث الشريف شريطة االلتزام بـ:

٭ أن تكــون مواقف الســيارات ضمن 
حدود املوقع.

٭ التنســيق مع وزارات اخلدمات قبل 
البدء بالتنفيذ.

مت تسليم املوقع لالمانة العامة لالوقاف 
مبوجــب محضر االســتالم املؤرخ في 

.٢٠١٢/٣/٢٠
لذلك فإن الرأي الفني تضمن املوافقة 
على تعديل قرار املجلس البلدي (م ب/ت 
ر/٢٠٠٢/٢/٥٠) املتخــذ في ٢٠٠٢/٨/١٠م 
اخلاص مبوقع مركز الســيرة النبوية 
واحلديــث الشــريف مبنطقــة مبــارك 
العبــداهللا اجلابــر والبالغة مســاحته 
(٢٥٠٠٠م٢) وذلك بنقل تبعيته من األمانة 
العامة لألوقاف ليصبح لصالح الهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشــر القرآن 
الكرمي والسنة النبوية وعلومها شريطة:
١ ـ أن تكــون مواقف الســيارات ضمن 

حدود املوقع.
٢ ـ التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل 

البدء بالتنفيذ.

نــزع  إدارة  قالــت 
العامة،  امللكية للمنفعة 
إن إجمالي قيمة املعامالت 
التي أجنزتها خالل شهر 
سبتمبر املاضي بلغ نحو 
٣ ماليني دينار. وفي هذا 
السياق بني مدير اإلدارة 
باإلنابــة مبارك العتيبي 
فــي تصريــح صحافــي 
أمس، أن إجمالي املعامالت 
الصادرة والواردة املنجزة 
خالل شهر ذاته بلغ ٢١٧٥
معاملــة، فــي حــني بلغ 

عدد شــهادات «ملن يهمه األمر» الصادرة 
لألفراد واملؤسســات ١٩٦٩ شــهادة و١١٨

كتابا صــادرا للوزارات 
واجلهــات احلكوميــة. 
وفيما يتعلق باجتماعات 
اللجــان العاملــة بإدارة 
نزع امللكيــة، أوضح أن 
جلنة االعتراضات عقدت 
اجتماعا واحدا ملعاملتني. 
وتهــدف اإلدارة إلى نزع 
ملكية العقارات واألراضي 
واالستيالء عليها مؤقتا 
للمنفعة العامة بناء على 
القــرارات التــي تصــدر 
عــن مجلس الــوزراء أو 
املجلس البلدي وحتديد املخصصات املالية 

للتعويضات املقررة.

تبلغ مساحته ٢٥٠٠٠م٢ مبنطقة مبارك العبداهللا اجلابر

د.رنا الفارس

م.أحمد املنفوحي

مبارك فهد العتيبي

رفع ٢٣ سيارة مهملة في حولي
أعلنــت إدارة العالقــات العامــة في 
البلدية، عن قيــام إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
حولــي بتنفيــذ جــوالت ميدانيــة فــي 
منطقة حولي خالل الفترة من ٩/٢٤ إلى 
٢٠٢٢/٩/٣٠ لرفــع كل ما يشــوه املنظر 
اجلمالــي ويعمــل على إشــغال الطريق 

ويشوه املنظر احلضاري للبالد.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع 

بلديــة احملافظــة فيصــل العتيبــي، أن 
اجلوالت امليدانية التي مت تنفيذها من قبل 
مفتشي النظافة مبركز نظافة حولي جاءت 
في إطار االهتمام الذي توليه البلدية برفع 
مســتوى النظافة في جميع احملافظات، 
مشــيرا إلى أن اجلوالت قد أســفرت عن 
رفع ٢٣ سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية وانتهاء فترة 
وضع ملصــق اإلنذار، وقد مت إرســالها 

ملوقع حجز البلدية.

الشريعان: الكويت حرصت على دعم كبار السن وتفعيل دورهم

بشرى شعبان

التجـــــــارة  أكــد وزيــر 
الشــؤون  والصناعة ووزير 
والتنميــــــــة  االجتماعيــة 
املجتمعية فهد الشريعان أهمية 
دعم املســنني وتوفير جميع 
االحتياجات لهم، ودعوتهم إلى 
االنخراط في البيئة املناسبة 
لهم لتقضية أوقــات الفراغ، 
الفتا إلى أنه مت إنشــاء أندية 
كبار السن لتمكينهم من شغل 
أوقات فراغهم واالستفادة من 
خبراتهم وتفعيل دورهم في 

املجتمع.
وأضاف الوزير الشريعان 
خالل احتفال وزارة الشؤون 
باليوم العاملي للمسنني حتت 
رعايته وحضوره أن الكويت 
بإنسانيتها تشارك مبؤسساتها 
وجهات وهيئات املجتمع املدني 
يدا بيد مع احلكومة لدعم هذه 
الفئــة وتوفيــر االحتياجات 
اخلاصة بهم، مبينا أن البالد 
شــريك دولــي فــي كثير من 
املنظمات املعنية بهم وهناك 

اهتمام حكومي باملسنني.
بــدوره، أكــد وكيل وزارة 
الشــؤون مسلم السبيعي أن 
الرعايــة االجتماعية  قطــاع 
ال يألو جهدا فــي تقدمي كافة 
اخلدمات لكبار السن من خالل 
كوادره الفنية واإلدارية متمثال 
بإدارة رعاية املســنني والتي 
تقدم خدمات متميزة ونوعية 
تبــدأ من اخلدمــات اإليوائية 
وصوال إلى اخلدمات املنزلية 
ومن خالل مراكزها املنتشرة 
فــي احملافظات الســت حيث 

دوري، حيــث ان اخلطــوة 
تأتي من باب ترشيد النفقات 
للــوزارة.  الفائدة  وحتقيــق 
وعن تطوير العمل اخليري، 
لفت الى أن هناك قرارا وزاريا 
صدر مؤخــرا لتوطني العمل 
اخليري والهدف منه التنسيق 
الدائــم لقضاء حوائج من هم 
داخل الكويت وتقدمي اخلدمة 
لهــم بالتعاون مع اجلمعيات 
اخليرية واملبرات، حيث هناك 
متيز ودعم مستمر من خالل 
املتبرعني واملجتمع للصناديق 
اخليرية. وذكر الســبيعي أن 
هناك توســعا فــي اخلدمات 
التــي تقدمها الــوزارة، حيث 
يجــري تطويــر العمــل فــي 
مراكــز اخلدمــة واخلدمــات 
املتنقلة للمسنني حيث جرى 

من ناحيتــه، لفت مراقب 
إدارة رعاية املســنني جاســم 
الدالــوي فــي كلمــة ألقاهــا 
باإلنابــة عن مدير اإلدارة الى 
أن الشــؤون توفــر ٢٣ فريقا 
طبيــا خلدمــة املســنني فــي 
جميع احملافظــات وان هناك 
حرصا وعمال مستمرا لتطوير 
وتدريــب الكوادر العاملة في 
اإلدارة الحتضــان هذه الفئة 

وتوفير حاجاتهم.
وفي ختام احلفل، مت تكرمي 
الوزير ووكيل الوزارة والعديد 
من اجلهات املشــاركة، وجال 
وزير الشــؤون يرافقه وكيل 
الوزارة والوكالء املساعدون 
ومديــرو اإلدارات واحلضور 
املعــرض املصاحــب  علــى 

لالحتفال.

توقيع عدة بروتوكوالت مع 
اجلهات املعنية لتوفير ما يتم 

احتياجه.
وأعلن أن الــوزارة تعمل 
على قانون رقم ١٨ للمســنني 
ملزيد من الصالحيات واملميزات 
وتقدمي جميــع ما يحتاجون 
إليه وهو اآلن محل دراسة لدى 
السلطة التشريعية، متوقعا 

أن يرى النور قريبا.
وعن مواقف املسنني، لفت 
إلى وجود اجتماعات متواصلة 
مــع وزارة الداخلية لتحديد 
املخالفات على املركبات املتعدية 
على املواقف املخصصة لكبار 
السن واملنتشرة في اجلمعيات 
التعاونية واملجمعات التجارية 
وفق الالئحة اخلاصة بقانون 

املرور.

أشار خالل االحتفال باليوم العاملي لهم إلى تعاون اجلهات املعنية لدعم هذه الفئة وتوفير االحتياجات اخلاصة بها

فهد الشريعان ومسلم السبيعي وعدد من املشاركني في االحتفال باليوم العاملي للمسنني                     (ريليش كومار)

تقدم هذه اخلدمات من خالل 
جهاز فني مــن التخصصات 
االجتماعية والنفسية تساندها 
فــرق طبيــة متنقلــة تقــدم 

خدماتها الصحية.
وكشف السبيعي عن توجه 
لدى الوزارة نحو إعادة النظر 
فــي تشــكيل جميــع اللجان 
العاملة في الــوزارة وتقييم 
مدى فعالية عملها، حيث ستتم 
إعادة تشكيلها وإلغاء بعضها 
السيما التي ليس منها فائدة 
وال حتقق املطلوب، عالوة على 
أنها خطوة من شأنها توفير 
املــال العام وتركيــز اجلهود 
وتطويرها. وأضاف: إن إلغاء 
بعــض اللجان ســيكون بناء 
على تقييم أدائها وتقاريرها 
اإلداريــة التــي ترفع بشــكل 

قطع التيار عن ١٠٠ عقار لسكن العزاب في اجلهراء والفروانية
دارين العلي

يواصل فريق الضبطية القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء حمالته 
بالتعاون مع القطاعــات املعنية في 
الــوزارة وجهــات الدولــة املختلفة 
بهدف رصــد التعديــات واملخالفات 

في احملافظات الشمالية.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس 
الفريق وعضو جلنة العزاب م.أحمد 
الشمري، إن حصيلة املخالفات خالل 
شهر سبتمبر بلغت ٥٨ محضر ضبط 
مخالفة واثبــات حالة في محافظات 
اجلهراء والعاصمة والفروانية تنوعت 

بني تعديات على الشبكة الكهربائية 
واملائيــة، الفتا الــى أن احلمالت تتم 
بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع 
وشؤون العمالء حيث يتم قطع اخلدمة 
عــن املخالفــني والذين لــم يلتزموا 
بإجراءات وقرارات الوزارة. وأوضح 
الشمري أن حمالت الفريق بالتعاون 
مع جهات الدولة مستمرة على سكن 
العزاب املخالف بالتنسيق مع اللجنة 
اخلاصة، حيث بلغت حصيلة العقارات 
التي مت قطع التيار عنها خالل الفترة 
املاضية اكثر من ٥٠ عقارا مخالفا في 
الفروانية وحدها، مؤكدا أن الوتيرة 
ستشتد خالل الشهرين املقبلني لوجود 

بالغات كثيرة مــن البلدية وتوجيه 
إنذارات من قبلها للعقارات املخالفة 
التي مت رصدها لســكن عزاب داخل 

السكن اخلاص.
ولفت إلــى أن احلمــالت تركزت 
مؤخــرا فــي محافظتــي الفروانيــة 
واجلهراء نظــرا للكثافة الســكانية 
فيهما، منوها بأن حصيلة قطع التيار 
فيهما بلغت أكثر من ١٠٠ عقار الشهر 
املاضي، مشــيرا إلى االســتمرار في 
مواجهة املخالفــات والتعديات على 
الشبكة دون تهاون، ولن يتم استثناء 
أي مخالف مهما بلغت الضغوط على 

فريق الضبطية.

الشمري أكد حترير ٥٨ محضر ضبط وإثبات حالة تعد على الشبكة الشهر املاضي

م.أحمد الشمري

«األشغال» متدد فترة عمل فريق متابعة جهاز املناقصات ٣ أشهر

ر» قدمت مساعدات دراسية ألبنائها بـ ٢٣٥ ألف دينار «الُقصَّ

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وكيل 
وزارة األشــغال بالتكليف 

إدارة اجلهــــــاز املركــزي 
العـــــامة  للمناقصــات 
بـــــرئاسة رئيــس قســم 
واالتفاقيــات  الدراســات 
االستشارية بإدارة الوثائق 
والعقــود م.منال الضبيب 
وعضويــة ٣ مــن قطــاع 
الرقابة والتدقيق بالوزارة 
ملدة ٣ أشهر على أن تكون 
الفريق خارج  اجتماعــات 

أوقات الدوام.
الفريــق  ويختــص 
بحضور ومتابعة اجتماعات 

م.محمــد بن نخــي أصدر 
بتمديــد  يقضــي  قــرارا 
فترة فريــق عمل حضور 
ومتابعة اجتماعات مجلس 

مجلس إدارة اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة واإلعداد 
والتحضيــر للموضوعات 
املدرجــة بجــدول األعمال 
وإبالغ املختصني من ممثلي 
الوزارة املختلفة  قطاعات 
حلضورها والتنسيق بني 
اجلهــاز والوزارة، ويلتزم 
بالضوابط املنصوص عليها 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ١٦ لسنة ٢٠١١ املؤرخ في 
٣٠ مايو ٢٠١١ بشــأن نظام 
فــرق العمــل فــي اجلهات 

احلكومية واملعــدل بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية ٤٠

لسنة ٢٠١٦.
الفنية  اللجنــة  وترفع 
لتطبيق نظام فرق العمل 
واللجــان تقريــرا دوريــا 
شــهريا عن أعمال الفريق 
محــددة بــه خطــة العمل 
الشــهرية ونسبة اإلجناز، 
على أن يرفع في األسبوع 
األخير من كل شهر وبحد 
أقصى نهاية آخر يوم عمل 

في الشهر.

ليلى الشافعي

أكدت الهيئة العامة لشؤون 
القصر حرصها على التطوير 
الدائم للبرامــج االجتماعية 
للمشــمولني  املخصصــة 
برعايتها، السيما في مجاالت 

التعليم.
وقــال مدير عــام الهيئة 
باإلنابــة م.حمــد البرجــس 
انــه انطالقا من مســؤولية 
الهيئة جتــاه أبنائها القصر 

الحتياجاتهــم  وتلبيــة 
العام  املدرســية الســتقبال 
الدراســي اجلديــد، قدمــت 
وللعــام الثاني على التوالي 
مســاعداتها الدراســية التي 
تضمنت صــرف مبلغ مالي 
لــكل طالب قاصر مشــمول 
بالرعايــة ممن تنطبق عليه 
ضوابط املساعدات الدورية، 
وذلك ملســاعدتهم في شراء 
القرطاســية واملســتلزمات 

الدراسية األخرى.

من أهل اخلير. ولفت الى أن 
الهيئة حرصت على حتويل 
مبالغ املساعدات في حسابات 
املســتحقني قبل بــدء العام 

الدراسي.
يذكــر أن الهيئــة ســبق 
العديد مــن برامج  ونفــذت 
الدراسية خالل  املســاعدات 
الســنوات القليلــة املاضية 
شملت توزيع أجهزة حاسوب 
متنقلــة وحقائب مدرســية 

خالل جائحة كورونا.

وأشار البرجس إلى أن تلك 
املبادرة تهــدف إلى تخفيف 
العبء املالي عن األسر ودعم 
ومســاعدة عــدد كبيــر من 
طلبتنا القصر املســتفيدين 
من املبادرة علــى بدء العام 
الدراســي اجلديــد بجاهزية 
تامة، مبينا أن متويل املبادرة 
التي بلغت كلفتها نحو ٢٣٥

ألف دينار مت من قبل األثالث 
اخليرية التي تشرف الهيئة 
على إدارتها لصالح الواقفني 

يرفع تقريراً شهرياً عن أعماله للجنة تطبيق نظام فرق العمل

م.حمد البرجس

السبيعي: إعادة النظر في تشكيل اللجان الفنية بـ «الشؤون» بهدف تطوير أعمالها وتوفير املال العام

«التجارة» تغلق محًال في الفروانية لبيعه سلعًا مقلدة
عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 
إغــالق بحق محــل في أحــد املجمعات 
التجارية مبنطقة الفروانية لقيامه ببيع 
سلع مقلدة، ومت ضبط كمية كبيرة من 
اإلكسســوارات واحلقائــب التي حتمل 
عالمات جتارية مقلدة ألشهر الشركات 
العاملية، وقام فريق الطوارئ بحصرها 
واســتكمال اإلجــراءات القانونية بحق 

جانب من إغالق احملل املخالفاملخالف.

ملشاهدة الڤيديو


