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إبعاد ٢٢ بائعًا خالل حملة للجنة الثالثية في اجلليب

عبداهللا الراكان

الطــوارئ  فريــق  نفــذ 
والتدخل الســريع في بلدية 
أمــس  الفروانيــة أول مــن 
حملة على الباعة املتجولني 
في منطقة جليب الشــيوخ 
بالتعاون مع اللجنة الثالثية 

٢٢ محضــر مخالفــة للباعة 
املتجولــني والتحفــظ علــى 
البضاعــة، مشــيرا إلــى أن 
احلمــالت مســتمرة طــوال 
األسبوع، موضحا أن احلملة 
نفذت بتوجيهــات من مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
ورئيــس قطــاع الفروانيــة 

الكبيــر م.نــواف  ومبــارك 
الكنــدري. ولفــت العجمــي 
إلى أن هــذه احلمالت هدفها 
القضاء على الباعة املتجولني 
وااللتزام بالقانون، مشــيرا 
إلى أنه سيتم إبعاد املخالفني 
ووضع بلوك على كفالء الباعة 

املتجولني.

العجمي لـ «األنباء»: احلمالت مستمرة طوال األسبوع حملاربة الباعة املتجولني

عمال البلدية خالل مصادرة البضائع  (ريليش كومار)

واملكونة من البلدية ووزارة 
الداخليــة والهيئــة العامــة 

للقوى العاملة.
وقــال نائــب مديــر فريق 
الســريع  الطــوارئ والتدخل 
فــي بلدية الفروانيــة م.أحمد 
العجمي في تصريح لـ «األنباء» 
إن احلملة أسفرت عن حترير 

أحمد الشمري خالل احلملة في اجلليب

ر وزير العدل شارك في اليوم الرياضي لهيئة الُقصَّ
ليلى الشافعي

برعايــة وحضــور وزيــر 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهة رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة لشــؤون 
القصر عبدالعزيز املاجد نظمت 
الهيئــة أمــس يومــا رياضيــا 
مبشاركة املشــمولني برعايتها 
وأسرهم، وذلك مبضمار أحمد 
سليمان الرشدان أللعاب القوى 

ملا لها من آثار صحية في زيادة 
اللياقة البدنية وتقوية الصحة 
الذهنيــة. وأضاف البرجس ان 
الفعالية شهدت مشاركة العديد 
من القصر واملشمولني بالرعاية 
وأولياء أمورهم إلى جانب عدد 
مــن ممثلي اجلهات ذات الصلة 
ومنهــا الهيئة العامة للشــباب 
والرياضة. والفعالية تضمنت 
العديد من األنشــطة الرياضية 
مثل املاراثون وكرة القدم وكرة 
السلة والتنس والفنون القتالية 

والتسلق والتمارين الرياضية، 
وتوزيع الهدايا التذكارية على 
جميع املشاركني في املسابقات.
وشــدد علــى أن «القصــر» 
حترص دائما على تقدمي اخلدمات 
التوعويــة املتخصصة للقصر 
واملشــمولني بالرعايــة، ومنها 
األنشطة الرياضية التي تسهم 
في رفع الوعي بأهمية ممارسة 
الرياضة لتفريغ الطاقات الكامنة 
لــدى أبنائنا وجعــل الرياضة 
سلوكا وممارسة حياتية يومية.

البرجس: نسعى إلى حث مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة
١عبدالعزيز املاجد وم.حمد البرجس مع األبناء املشاركني في الفعاليات  (أحمد علي)

املاجد يلعب التنس مع أحد األبناء خالل اليوم الرياضي املاجد في حديث مع أحد األبناء

في منطقة كيفان.
وقــال مديــر عــام الهيئــة 
البرجــس إن رعايــة  م.حمــد 
الوزيــر ألنشــطة  وحضــور 
«القصر» الرياضية واالجتماعية 
والترفيهية تؤكد اهتمام قيادات 
الهيئة البالغ بكل ما من شــأنه 
حتقيق رسالة الهيئة السامية 
جتاه املشمولني برعايتها، الفتا 
إلى ان اليوم الرياضي يهدف إلى 
حث اجليل القادم مبختلف فئاته 
العمرية على ممارسة الرياضة 

تعديل «الئحة العمل التعاوني»: تشكيل جلنة للبّت 
في العطاءات املقدمة الستثمار محالت اجلمعيات

الشــؤون  أصدرت وزيرة 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة م.مي البغلي قرارا 
بتعديل القــرار الوزاري رقم 
٤٦ لســنة ٢٠٢١ بشأن إصدار 

الئحة العمل التعاوني.
وتضمن القرار:

مادة ١
املواد  تستبدل نصوص 
(٣٢ و٣٥ و٣٩ و٥٨ مكــررا) 
مــن القــرار الــوزاري رقــم 
(٤٦/ت) لســنة ٢٠٢١ بشأن 
إصدار الئحة العمل التعاوني 

بالنصوص التالية:
مادة (٣٢)

تشــكل جلنة بقــرار من 
وكيل الوزارة برئاسة مدير 
إدارة بقطاع التعاون لفض 
املظاريف والبت في العطاءات 

إبرامــه مع صاحــب العطاء 
الفائز على النحو التالي:

١- إذا كان مبلغ الدعم املقدم 
قيمتــه ال تقــل عــن ١٠٠٠
د.ك وال تزيــد على ١٥٠٠٠
د.ك تكون مدة العقد ســنة 
ويجــدد ملدة او مدد مماثلة 
ما لم يخطــر أحد الطرفني 
الطرف اآلخر بعدم الرغبة 
في التجديد قبل نهاية العقد 

بشهر على األقل.
٢ - إذا كان مبلغ الدعم املقدم 
قيمته ال تقل عن ١٥٠٠١ د.ك 
وال تزيــد علــى ٥٠٠٠٠ د.ك 
تكون مدة العقد ٣ ســنوات 
يوجد ملــدة او مــدد مماثلة 
ما لــم يخطر أحــد الطرفني 
الطرف اآلخــر بعدم الرغبة 
في التجديد قبل نهاية العقد 

بشهرين على األقل.
٣ - إذا كان مبلغ الدعم املقدم 
قيمته تزيد على ٥٠٠٠٠ د.ك 

تكون مدة العقد ٥ ســنوات 
ويجدد ملــدة أو مدد مماثلة 
ما لــم يخطر أحــد الطرفني 
الطرف اآلخــر بعدم الرغبة 
في التجديد قبل نهاية العقد 

بـ ٣ أشهر على األقل.
وفي حالة رغبة الطرفني 
فــي جتديــد العقــد يجــوز 
إعــادة مطالبــة  للجمعيــة 
املستثمر بأن يدفع لها مبلغ 
دعــم للمــدة اجلديــدة وفقا 
للقيمــة األدنــى احملددة في 

الشرائح املبينة أعاله.
مادة (٥٨ مكررا)

يحظر على اجلمعية فصل 
أي موظف كويتي من شاغلي 
الوظائف اإلشرافية أو عدم 
جتديــد عقده إال بقــرار من 
مجلس اإلدارة وبعد موافقة 
الــوزارة مــع وجــوب بيان 

األسباب.

يحظر على اجلمعية فصل أي موظف كويتي إال بقرار من مجلس اإلدارة وبعد موافقة «الشؤون»

املقدمــة الســتثمار احملالت 
فــي اجلمعيــات التعاونية. 
ويحدد قرار تشكيل اللجنة 
اختصاصاتها وآلية عملها.

مادة (٣٥)
يجوز لصاحب اي عطاء 
مت استبعاده او عدم الترسية 
عليه التقدم بتظلم خالل ١٠
أيــام عمل مــن تاريخ فض 
املظاريف الى جلنة تظلمات 
تشــكل بقــرار مــن وكيــل 
الوزارة، وعلى اللجنة دراسة 
التظلــم والبــت فيه مبوعد 
أقصــاه ١٠ أيــام عمــل مــن 
تاريخ التظلم، وفي حالة عدم 
الرد على التظلم خالل املدة 
ســالفة الذكر يعتبر التظلم 

مرفوضا.
مادة (٣٩)

تكون مــدة العقد املزمع 

م.أحمد العجمي متحدثاً لـ «األنباء»

ملشاهدة الڤيديو

ضبطية «الكهرباء» 
تستهدف جليب 

الشيوخ

دارين العلي

الضبطيــة  فريــق  نفــذ 
القضائية التابع لوزارة الكهرباء 
واملاء حملة واسعة استهدفت 
القطعــة ٣ في منطقــة جليب 
الشيوخ أسفرت عن قطع التيار 

عن عدد كبير من العقارات.
وقال نائــب رئيس الفريق 
أحمد الشمري ان الفريق تلقى 
عــدة بالغات حــول املخالفات 
املوجــودة فــي املنطقة، حيث 
قام بالرصد وتبني وجود عدة 

مخالفات متنوعة.
ولفت إلى انه مت قطع التيار 
عــن املخالفني، حيــث تنوعت 
املخالفات بــني أحمال إضافية 
وتوصيالت مباشرة دون عداد 
وأنشطة مخالفة في العقارات 
تؤدي إلى الضغط على الشبكة.

كميات كبيرة من النفايات والبالستيك في بّر الصبية

دارين العلي

أكدت مديرة إدارة العالقات 
الناطقــة  العامــة واإلعــالم، 
الرســمية في الهيئــة العامة 
اإلبراهيــم  للبيئــة شــيخة 
استمرار احلمالت التفتيشية 
من قبــل الضبطية القضائية 
التابعــة للهيئة بالتعاون مع 
مفتشي بلدية الكويت ملتابعة 
املخالفــات في البيئــة البرية 
وحتديدا في مناطق التخييم.

عددهم اكثــر من ١٠٠ متطوع 
باإلضافة إلى رواد املخيمات، 
وذلــك بالتعاون مــع وزارتي 
الداخليــة والصحــة وبلدية 
الكويــت ومبشــاركة القطاع 
اخلاص واملشاريع الصغيرة. 
ولفتت إلى ان هذه املشاركات 
تدل على احلرص من قبل هذه 
اجلهات على رفع الوعي البيئي 
واحلفاظ علــى البيئة البرية 
واحلد من املمارسات السلبية 

التي تعاني منها.

وأشــارت الى انه مت رصد 
خالل احلملة كميات كبيرة جدا 
من املخلفات من رواد البر ما له 
نتائج سلبية جدا على البيئة 

البرية.
وأوضحــت انــه مت رصد 
كميــات كبيرة من البالســتك 
وهــو كمــا معروف مــن اكثر 
النفايات املضرة للبيئة البرية 
والكائنات الفطرية املوجودة 
فيها، إذ انها حتتاج الى وقت 

طويل لكي تتحلل.

في حملة تنظيف بالتعاون بني «البيئة» و«الداخلية» و«الصحة» و«البلدية» ومشاركة أكثر من ١٠٠ متطوع

كميات من املخلفات التي جمعتها احلملة شيخة اإلبراهيم

وشــددت فــي تصريــح 
لـ«األنباء» على هامش حملة 
التنظيف التي نظمتها الهيئة 
في بر الصبيــة صباح أمس، 
علــى أن اســتمرار احلمــالت 
املســؤولية  عــن  يغنــي  ال 
االجتماعية والثقافية والدينية 
بضرورة احلفاظ على البيئة 
البرية التي يجب ان تنتشــر 
وتطبق بــني أفــراد املجتمع. 
وأشادت اإلبراهيم باملشاركني 
فــاق  حيــث  احلملــة،  فــي 


