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كمال يسأل عن ضوابط اللوحات اإلعالنية بالشوارع
قدم عضو املجلس البلدي د.حسن 
كمــال ســؤاال عــن تطبيــق الئحة 

اإلعالنات.
وقــال كمــال في ســؤاله: تطبق 
البلديــة الئحة خاصــة باإلعالنات 
والســلع  باألنشــطة  للتعريــف 
واملنتجات، وبها ضوابط واشتراطات 
ومــواد تنظيمية أخــرى، واالعالن 
التجاري يشــمل جميــع اإلعالنات 
التي تتم من خالل اللوحات الثابتة 
واملتحركة والتلفزيونية، باإلضافة 
إلــى اللوحــات اإلعالنيــة التي يتم 
اســتثمارها عــن طريــق املزايدات 
املقتصرة على الشــركات املختصة 
واملؤهلة لدى البلدية، والحظنا خالل 
الســنوات القليلــة املاضية فوضى 
وتلوثــا بصريــا وإرباكا لســائقي 
املركبات في الطرق بسبب اإلعالنات 
على الشوارع والتقاطعات وبجوار 
امليادين، باإلضافة إلى انتشار واسع 

لإلعالنات التلفزيونية.
وعليه، يرجى تزويدنا باإلجابة 

عن األسئلة التالية:
٭ ما شروط تأهيل الشركات املشاركة 

فــي مزايــدات اللوحــات اإلعالنية 
االستثمارية؟

٭ هل يســمح مبشــاركة الشركات 
األجنبية بالتأهيل؟ إذا اجلواب نعم، 

هل يشترط وجود وكيل محلي؟
٭ يرجــى تزويــدي بنســخة مــن 
الشــروط املرجعيــة آلخــر مزايدة 
للوحات االعالنية مت طرحها وعقد 

مزايدة اإلعالنات احلالية.
٭ بخصوص اإلعالنات التلفزيونية 
املرخصــة حاليــا: تزويــدي بعــدد 

اإلعالنات التلفزيونية املرخصة منذ 
عام ٢٠١٨ إلى شهر يناير ٢٠٢٣؟ مع 
بيان مساحة كل إعالن مرخص مع 
بيان املادة املســتند إليها في الئحة 

اإلعالنات؟
٭ مــا آلية ترخيص اإلعالن: املوقع 
واملســاحة واحملتــوى؟ ومــا دور 

البلدية؟ يرجى التوضيح.
٭ ما هي اإلدارة املختصة في البلدية 
والتــي تقــوم باإلشــراف على عقد 
مزايدة اإلعالنــات؟ وما آلية العمل 
لإلشــراف على عقد اإلعالنات؟ وما 
املؤهالت املطلوبة للمشرف على عقد 

مزايدة اإلعالنات؟
٭ هــل تعتبر اإلعالنات االنتخابية 
من ضمن احملتوى املســموح به في 
عقد مزايدة اإلعالنات؟ وهل يتعارض 
ذلك مع املــادة اخلاصة بـ «إعالنات 
االنتخابات» فــي الالئحة من حيث 

املوقع والعدد؟
٭ كيــف يتــم تزويــد اإلعالنــات 
الضوئية فــي الطرقات واإلعالنات 
التلفزيونية بالتيار الكهربائي؟ وكيف 
يتم احتساب االستهالك الكهربائي؟

رفع ١٨ سيارة مهملة في مبارك الكبير
أعلنت إدارة العالقات العامة في 
البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير بتنفيذ جوالت ميدانية 
بعموم مناطق احملافظة لرفع كل ما 
يعمل على إعاقة الطريق ويشــوه 
املنظر العام من خالل رفع السيارات 
والقــوارب املهملة والســكراب من 

الساحات والشوارع.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية احملافظــة فهد القريفة 
أن الهــدف مــن اجلــوالت امليدانية 
املكثفة رصــد املخالفني واتخاذ كل 
االجــراءات القانونية بحقهم، الفتا 
إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق يولي اهتماما 
بالغا برفع مستوى النظافة باملناطق 
التي تقع حتت مسؤوليته فضال عن 
رفــع كل ما يشــوه املنظر اجلمالي 
ويعمل على إشغال الطريق بجميع 
املناطــق وذلك من خــالل اجلوالت 
امليدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ 

على املنظر احلضاري للمحافظة.
وأكد القريفة قيام الفريق الرقابي 

وأشــار إلــى تواصــل اجلوالت 
امليدانيــة من قبل الفريــق الرقابي 
بــإدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطرق، مبينا في هذا اخلصوص عدم 
تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل 
االجراءات القانونية حيال املخالفني 
لالئحة النظافة العامة وإشــغاالت 

الطرق.

رفع إحدى السيارات املهملة

بــإدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطرق تنفيذ جوالت ميدانية خالل 
الفترة من ٣ الى ١١ يناير، وقد اسفرت 
عن رفع ١٨ ســيارة مهملة وبقاالت 
باإلضافــة الــى وضــع ٩٥ ملصقا 
لســيارة وقارب مهملني وحاويات 
جتاريــة متهيدا إلزالتها بعد انتهاء 

املدة احملددة.

تعاون بني «الُقّصر» و«األوقاف» لتنظيم 
برامج  ثقافية ودينية للمشمولني بالرعاية

ليلى الشافعي

العامة  الهيئــة  وّقعــت 
لشـــــؤون الُقصــــر أمس 
بروتوكول تعاون مشترك 
مع  وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية لتنظيم األنشطة 
تخــدم  التــي  والبرامــج 

املشمولني برعاية الهيئة.
وأكــد مدير عــام الهيئة 
العامة لشؤون القصر م.حمد 
البرجــس احلــرص علــى 
تعزيز الشــراكة في تقدمي 
اخلدمات مــع اجلهات ذات 
الصلة بعملها، مشيرا إلى أن 
بنود املذكرة تتضمن تنظيم 
برامــج ثقافيــة وتربويــة 
ودينية متنوعة للمشمولني 
برعايــة الهيئــة تتناســب 
مــع احتياجاتهــم وفئاتهم 
العمرية املختلفة، واملساهمة 
واملشاركة في تنظيم أنشطة 
لألثالث اخليرية املشمولة 

األنشطة الثقافية والتربوية 
والدينية.

من جهتــه، رحب وكيل 
وزارة األوقــاف بالتكليف 
محمد املطيري بالتعاون مع 
الهيئة للمساهمة في تقدمي 
برامج متنوعة للمشمولني 
بالرعايــة، منهــا برامــج 
القارئ الصغير، ومشروع 
املنهج الدراســي، وبرنامج 

مســابقات حفظ القرآن في 
شــهر رمضان، إضافة إلى 
تنظيم برامج خاصة للقصر 
املشمولني بالرعاية وأسرهم 
منها مسابقات حفظ القرآن 

وتكرمي األم املثالية.
حضــر مراســم توقيع 
مذكرة التفاهم من الوزارة 
إلــى جانب وكيــل الوزارة 
بالتكليــف محمد املطيري 
كل مــن الوكيــل املســاعد 
القــرآن  لقطــاع شــؤون 
الكرمي والدراسات اإلسالمية 
د.فهد اجلنفاوي، ومراقب 
إدارة مكتــب الوكيــل عيد 
الشــمري، ومن الهيئة إلى 
جانــب املدير العام م.حمد 
البرجس كل من نائب املدير 
العام للشــؤون القانونية 
واألثالث اخليرية باإلنابة 
عايدة القبندي ومدير إدارة 
الرعاية االجتماعية متاضر 

العمر.

البرجس: تعزيز الشراكة مع اجلهات ذات الصلة بعمل الهيئة لتقدمي اخلدمات

م.حمد البرجس ومحمد املطيري خالل توقيع البروتوكول   (ريليش كومار)

بوصايــة الهيئــة. ولفــت 
البرجس إلى حرص الهيئة 
على التنسيق والتعاون مع 
العديد من اجلهات احلكومية 
ذات الصلة من خالل الربط 
تكثيــف  أو  اإللكترونــي 
جهود الشراكة املؤسسية، 
مشيرا الى أن طبيعة عمل 
الهيئة وتعاملها مع أبنائنا 
القصر حتتــم عليها زيادة 

د. حسن كمال

ملشاهدة الڤيديو

إدراج خدمة 
إصدار هوية معاق 

عبر «األونالين»

«البيئة» بحثت 
إستراتيجية إدارة 

النفايات

بشرى شعبان

كشــف مصدر خاص في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة لـ «األنباء» أن الهيئة 
أطلقــت العمــل فــي إجراء 
التقييم السنوي للموظفني في 
جميع قطاعات وإدارات الهيئة 
وفقا لآللية املعتمدة من ديوان 
اخلدمــة املدنية، متوقعة أن 
إجناز جميع التقارير منجزة 
خالل الفترة القليلة، على أن 
متنح األعمــال املمتازة قبل 

نهاية السنة املالية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت 
الهيئة أنه بإمكان األشخاص 
ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم 
التقدمي للحصول على هوية 
معاق عبــر «األونالين» من 
خالل تســجيل دخول على 
موقــع الهيئــة اإللكترونــي 
واختيــار اخلدمــة ورفــع 

املستندات املطلوبة.
وأشــارت إلــى أن هــذه 
اخلدمة تأتي ضمن مجموعة 
من اخلدمات اإللكترونية التي 
تقدمها الهيئة للتسهيل على 
أولياء األمور وذوي اإلعاقة، 
الفتة إلى أن الهيئة مستمرة 
فــي إضافة اإلجــراءات عبر 
النظــام اآللي لبلــوغ هدفها 
بــأن تكون كافــة اإلجراءات 

وإجناز املعامالت آليا.

العامــة  الهيئــة  عقــدت 
للبيئــة برئاســة مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة بالوكالة 
الكندري اجتماعا  م.سميرة 
مع ممثلي مؤسسة البترول 
التــي  ملناقشــة اإلجــراءات 
متت بشــأن حتسني الوضع 
البيئي في املنطقة اجلنوبية 
اســتراتيجية  ومناقشــة 
املؤسســة واخلطــة بشــأن 
احلياد الكربوني ومناقشــة 
إستراتيجية املؤسسة بشأن 

إدارة النفايات.

بدر املبارك: «تكاتف» يعنى بتقدمي املساعدات 
للمحتاجني من أصحاب األسر املتعففة

تأخذ اجلمعيــة الكويتية 
لألســر املتعففة على عاتقها 
تنفيذ املشــاريع ذات الفائدة 
االجتماعيــة واملادية لألســر 
الكويــت  داخــل  احملتاجــة 
وتختار منها املشــاريع التي 
تعنى باألسر وباحلاالت ذات 
االحتياج بغرض التخفيف من 
معاناتها ورفــع أذى الديون 
واملشاكل املادية واالقتصادية 
التي تثقل كواهلها، وتنوء من 

حملها األكتاف.
ومــن هنــا جــاءت فكرة 
صندوق تكاتف الذي يسعى 
إلى مساعدة األسر الكويتية 
التي متر بحاالت صعبة وتقدمي 
مساعدة مؤقتة لها حتى تتمكن 
من جتاوز هذه املعاناة.. وقال 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لألسر املتعففة م.بدر 
املبارك ان جمعية «الكويتية 

احلاجات داخــل الكويت فقد 
نوعــت اجلمعية مشــاريعها 
وبرامجها اخليرية واإلنسانية 
بهدف مساعدة األسر احملتاجة 

واملتعففة.
 وحول صنــدوق تكاتف 
الذي مت اشهاره حديثا قال ان 
إطالق صندوق يعنى بتقدمي 
املساعدات للكويتيني احملتاجني 
من أصحاب األســر املتعففة 
داخــل الكويت ممن تعرضوا 
لضوائق مالية وظروف مالية 
قاهرة هو الهدف املرجو من هذا 
انتقته  الصندوق وهو هدف 
اجلمعيــة من أجــل الوقوف 
بجانب األســر الكويتية التي 
تعرضــت لضوائــق ماليــة 
مفاجئة اســتلزم معها تقدمي 
العــون بصفة مؤقتــة حتى 
تخفف مــن أثر هذه الضائقة 
ومن ثم التفكير بشكل صحيح 

في جتاوزها، مشيرا الى انه مت 
اختيار اسم (تكاتف) ليكون 
معبرا عن الصندوق ويكون 
رمزا وعنوانا له والذي يهدف 
إلــى ترجمة معنــى التكاتف 
الكويتي والتعاضد املجتمعي 
في البيئة الكويتية إلى فكرة 
قابلــة للتعايــش مــن خالل 
إنشــاء هذا الصندوق املعني 
بتقدمي املساعدات للكويتيني 
املتعففــني واحملتاجــني وهذا 
املعنــى النبيل هــو هدف كل 
املجتمعات وتسعى للوصول 

إليه.
 وقال ان الفكرة الرئيسية 
من وراء إنشاء صندوق خيري 
هو العمل على منح املساعدات 
لألســر الكويتيــة احملتاجــة 
بغرض تأهيلها نحو حتقيق 
استقرار اجتماعي لتنعم بحياة 

كرمية.

م. بدر املبارك

لألسر املتعففة» منذ تأسيسها 
وهي متــارس العمل اخليري 
املؤسســي بشــفافية مطلقة 
تهدف إلى إرضاء املتبرع من 
خالل تقارير شفافة تصل كل 
املعنيني عن مصير التبرعات 
وحركة أموال احملسنني اما فيما 
يخص املستفيدين من أصحاب 


