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86 ترخيصًا هندسيًا البلدية: حترير 33 مخالفة أغذية وإصدار 

ريا�ض عواد 

أعــلــن الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق في وزارة االشغال العامة املهندس 
أحمد احلصان عن إجنــاز 22 في املئة من 
مشروع تطوير دوار البدع حتى تاريخه 
مشيرا الى ان العمل باملشروع يسير على 
ــاق الجنـــازه واالســتــفــادة منه في  قــدم وس
تطوير وحتديث شبكة الطرق على مستوى 
البالد السيما أن املشروع يتم تنفيذه في 
منطقة من املناطق الهامة واحليوية التي 
تشهد كثافة مــروريــة مرتفعة على مــدار 

الساعة.
 وقـــال  م احلــصــان ان كــافــة العاملني 
باملشروع يبذلون قصارى جهدهم الجناز 
املشروع تنفيذا لتوجيهات وزير االشغال 
العامة املهندس عبدا لرحمن املطوع الذي 
يولي مشاريع قطاع هندسة الطرق اهتماما 
كبيرا إميانا منه بأهمية هذه املشاريع في 
احداث التنمية الشاملة في البالد موضحا 
املــشــروع  تبلغ تكلفت 18 مليون دينار 
ومبــدة تنفيذ 24 شهراً يهدف إلى تخفيف 
االختناق املروري على دوار البدع وحتسني 
مستوى اخلــدمــة عــن طــريــق إقــامــة جسر 
بطول 670 م تقريباً يربط شارعي التعاون 
والبالجات أعلى الدوار القائم بعدد حارتني 
في كل جتاه، باإلضافة الى حارات األمان في 
اجلانبني. وأوضح م احلصان  أن املشروع 
يتضمن إنشاء عبارة خدمات بطول 562 
متراً مقابل النادي الديبلوماسي وديوانية 

الصيادين لتمديد كيبالت الكهرباء والهاتف، 
واستكمال إنشاء خط الصرف الصحي الذي 
يخدم املطاعم بشارع البالجات، وربطه 
باخلط القائم مبنطقة الرميثية بقطر 300 
سم وبعمق متوسط 11.5 م بنظام األنفاق 
)microtunnling(.  وشدد م احلصان 
عــلــى حـــرص الــقــطــاع عــلــى متابعة سير 
االعمال باملشروع ومتابعته متابعة حثيثة 
ــارات امليدانية والتقارير  ــزي مــن خــالل ال
الدورية التي ترد للقطاع والسعي الدائم 
الزالة أي حتديات تواجه املشروع بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات احلكومية االخرى 
والتي التالوا جهدا في سبيل تقدمي الدعم 

واملساندة للمشروع

احلصان: العمل في املشروع يسير على قدم وساق إلجنازه

22 في املئة من مشروع تطوير دوار البدع  »األشغال«: إجناز 

جانب من األعمال

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع 
بلدية محافظة حولي بحملة على املطاعم و 

احملالت مبنطقة حولي .
ــدد قـــال رئــيــس فريق  ــص  وفـــي هـــذا ال
ـــاض الــربــيــع أن  اجلـــوالت  الـــطـــوارئ ري
مستمرة خالل الفترة الصباحية و املسائية 
لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق أصـــحـــاب احملـــالت 
االشتراطات وقوانني البلدية مشدداً على 

عدم التهاون بتطبيق القانون  .
 وتابع الربيع أن احلملة أسفرت عن 
حترير 33 مخالفة متثلت في 9 مخالفات 
تشغيل عامل دون احلصول على شهادة 

صحية ، 9 مخالفات العمل قبل احلصول 
على شهادة صحية ، 6مخالفات إقامة إعالن 
للنشاط بدون ترخيص ، حترير 6مخالفات 
استغالل مساحة خارج حدود احملل بوضع 
طــاوالت و كراسي ، حترير مخالفتني عدم 
التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن 
تداول األغذية ، حترير مخالفة قيام بعمل 

تقطيعات داخلية باملنزل بدون ترخيص .
 و دعت إدارة العالقات العامة اجلمهور 
في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية 
ــط  ــى اخل ــل ـــردد بـــاالتـــصـــال ع ـــت بــعــدم ال
الساخن 139 أو الــتــواصــل عبر حساب 
البلدية مبــواقــع التوصل االجتماعي @

kuwmun وسيتم اتــخــاذ اإلجــــراءات 
القانونية حيالها على الفور.

وكشفت إدارة العالقات العامة ببلدية 
ـــازات إدارة التراخيص  الكويت عــن اجن
الهندسية بفرع بلدية محافظة اجلهراء 
لشهر يوليو حيث مت إصــدار 86 ترخيص 

هندسي برسوم 492 د.ك
ــر إدارة  ــدي ــاق بـــني م ــي ــس ـــذا ال ـــي ه وف
التراخيص الهندسية  يوسف البذالي  أن 
اإلدارة قامت بإصدار 86 ترخيص هندسي 
حيث اشتملت على 78  ترخيص للسكن 
ــزارع العبدلي و  اخلــاص و 6 تراخيص مل
ترخيصني للمساجد ودعت إدارة العالقات 

العامة اجلمهور في حال وجود أي شكوى 
تتعلق بالبلدية بعدم الــتــردد باالتصال 
على اخلط الساخن 139 أو التواصل عبر 
حساب البلدية مبواقع التوصل االجتماعي  
@kuwmun وسيتم اتخاذ اإلجـــراءات 
القانونية حيالها على الفور  كما كشفت 
إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات إلدارة النظافة 
وإشــغــاالت الــطــرق بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير خــالل شهر يوليو املاضي 
والتي أسفرت عن رفــع )66348( م3من 
ــدد )259(  املخلفات السائلة ووضـــع ع

ملصق على السيارات املهملة.

أعلنت اجلامعة العربية املفتوحة في الكويت أمس 
األربعاء تأهل فريق من طلبتها إلى مسابقة عاملية 
للمشاريع الناشئة تقام في تركيا بأكتوبر املقبل 

ألفضل 100 مشروع ناشئ على مستوى العالم.
وذكــرت اجلامعة في بيان صحافي ان املشروع 
الــذي اجنــزه فريق اجلامعة ترشح ضمن منافسات 
)ستارت اب كويت( التمهيدية التي شارك فيها اكثر من 
اربعة آالف مبادر من الكويت بعد اجتياز كل املراحل 

التمهيدية املؤهلة للمسابقة في تركيا.

ونقل بيان اجلامعة عن مدير برنامج )ستارت اب 
كويت( في اجلامعة العربية املفتوحة عبداحملسن 
املطيري قوله ان هذا االجنــاز يدل على روح املثابرة 
والشغف لدى طلبة اجلامعة وقدرتهم على املنافسة 

عامليا.
وأضــاف املطيري ان االجنــاز ينسجم مع سياسة 
اجلامعة العربية املفتوحة ومؤسسيها فــي دعم 
الشباب ليكونوا دائما نواة كل تنمية وتشجيعهم على 

االنطالق في مبادراتهم.

مشروع اجلامعة ترشح ضمن »منافسات ستارت اب كويت« التمهيدية

اجلامعة املفتوحة تتأهل ملسابقة عاملية 
للمشاريع الناشئة في تركيا 

موضي احلمود والطالب محمد علوان

ثمن نائب املدير العام لشؤون 
ــرمي بجمعية النجاة  ــك الــقــرآن ال
اخلــيــريــة ورتــلــد. بـــدر الرخيص 
اجلــهــود املــبــاركــة الــتــي يــقــوم بها 
محسني ومحسنات الــكــويــت من 
خالل دعمهم حلقات حتفيظ القرآن 
الــكــرمي التي تقيمها اجلمعية في 
شتى املناطق والــتــي جتـــاوز عدد 
املشاركني واملشاركات فيها أكثر من 
ستة آالف ) 6000 ( فرد وبعضهم 
أمت حفظ القرآن الكرمي كامالً بفضل 

الله جل وعال ثم دعم احملسنني.
ــن خــالل  ـــال د. الــرخــيــص: م وق
حلقات ورتل نبذل قصارى اجلهود 
لتخريج جيل يحفظ القرآن الكرمي 
ويعمل بــه وكــذلــك نقيم األنشطة 
التربوية والثقافية والترفيهية، 
آملني أن نساهم في حماية النشء 
والــشــبــاب مــن اآلفــــات املجتمعية 
ورفــقــاء الــســوء، وتوجيه طاقات 
الشباب لتكون ذات بصمة مميزة 
تساهم في بناء ونهضة الكويت. 
مبينا أن عدد احللقات التابعة إلدارة 
ورتــل قــرابــة 400 حلقة، منها ما 
ــاء وأخـــرى للبنات .  ــن يخص األب
ونسعى حاليا إلى كفالة 10 حلقات 
جــديــدة ملــدة عــام كامل حيث تبلغ 
قيمة احللقة شهرياً 150 دينار أي 
سنوياً 1800 دينار ملدة سنة كاملة. 
نقدم مــن خاللها مكافآت شهرية 
للمحفظني وتوزيع هدايا وجوائز 
على الطالب والطالبات احلفظة، 
عالوة على إقامة البرامج التربوية 
والترفيهية وغيرها من األنشطة 
األخرى املصاحبة للحلقات. وأضاف 
د. الرخيص بأن إدارة ورتل تسعى 
لتحقيق حــديــث الــنــبــي صــل الله 
عليه وسلم الــذي قال فيه : خيركم 
مــن تعلم الــقــرآن وعلمهوحديث: 

مــا اجتمع قــوم فــي بيت مــن بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، 
وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة، 
وذكرهم الله فيمن عندهفهذا باب فيه 
خير عظيم ملن أراد املساهمة معنا 
فيه، فكل حــرف تساهم في حفظه 
ملسلم لك به حسنة واحلسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله 

واسع عليم وتابع د. الرخيص: من 
خــالل حلقات الــقــرآن الــكــرمي التي 
نقيمها نعزز ونــرســخ فــي نفوس 
احلفظة ضــرورة التحلي بأخالق 
الرسول صل الله عليه وسلم والعمل 
مبا جاء في القرآن الكرمي فال يقتصر 
الدور على احلفظ فقط بل يقترن مع 
احلفظ الفهم واإلدراك وتبيان أهمية 
فقه التعامل مع اآلخرين، وبفضل 
الله لدينا طاقم عمل مميز من خيرة 
احملفظني واحملفظات الذين يبذلون 
قصارى جهدهم وطاقاتهم ملساعدة 
املنتسبني للحلقات على حفظ القرآن 

الكرمي وفهم معانيه وتدبر آياته.
واختتم د. الرخيص تصريحه 
قــائــال نــحــن نــبــذل اجلــهــد والــوقــت 
لتخريج شباب واعد يعول عليه في 
حمل رسالة املستقبل مواكباً للعلم 
واحلــداثــة حافظاً لكتاب الله جل 
وعال عامالً بسنة رسوله املصطفى. 
وجمعية الــنــجــاة اخلــيــريــة جتدد 
شكرها للداعمني مــشــروع حلقات 

حتفيظ القرآن الكرمي،

الرخيص: نثمن اجلهود املباركة التي يقوم بها محسنو ومحسنات الكويت

6000 طالب وطالبة يحفظون  أكثر من 
القرآن الكرمي وبحاجة لدعمكم

أشاد مرشح مجلس األمة السابق املهندس أحمد 
احلمد بتشكيل املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ونيابة الشيخ 
ناصر صباح األحمد الصباح، مؤكداً بأن هذه اخلطوة 
تعتبر من اخلطوات الرئيسية في البنية التحتية 
اإلداريــة لعملية التنمية املرتقبة نحو حتقيق رؤية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعــاه )كويت 

جديدة 2035(.
وأشــار احلمد إلى أن ردود األفعال السريعة أو 
املتسرعة على تشكيلة املجلس والتي تتألف من 
وزارء سابقني هي ردود غير مبررة في الوقت احلالي 
خاصة وأنه ال ميكن إنكار خبرات هؤالء األعضاء من 
خالل شغلهم ملناصب قيادية لسنوات وعدم توجيه 
أيــة اتهامات لهم بشكل مثبت وقطعي، مبيناً بأن 
منصبي رئيس املجلس ونائبه الشيخ ناصر تعطي 
للمجلس قوة دافعة كبيرة لوجود رؤيــة واضحة 
لعمل املجلس وخاصة من قبل الشيخ ناصر الذي 
يعتبر احملــرك الرئيسي خلطط وفعاليات املجلس 

وبرنامجه.
ــاف احلمد بــأن تشكيلة املجلس احلالية ال  وأض
ميكن النظر إليها على أنها تشكيلة نهائية لن تتغير، 
موضحاً بأن اإلجنــاز والعمل هي التي سوف حتدد 
هذه األمور »واملهم في األمر هو تشكيل املجلس نفسه 

في الوقت احلالي وليس تشكيلته.«
وختم احلمد آمالً أن يسير املجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية على أساس سليم منذ البداية »حتى ميكن 
حتقيق األهــداف املرجوة منه واملرسومة له والتي 
ينتظرها الكويتيون كلهم،،، وطال انتظارهم كثيراً.«  

مشيدًا بتشكيله ومتحفظًا عليه

احلمد: تشكيل املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
خطوة رئيسية في البنية التحتية للتنمية

أحمد احلمد

أحمد احلصان

صــرح مدير عــام اإلدارة العامة لشؤون 
اإلقــامــة باإلنابة الــلــواء عبدالله الهاجري، 
أنه انطالقا من استراتيجية وزارة الداخلية 
بالنهوض مبستوى اخلدمات االمنية والفنية 
التي تقدمها للمواطنني واملقيمني مبا فيهم 
كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة، فقد 
مت تخصيص مكتب خاص إلجنــاز معامالت 
كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة في 
جميع االدارات التابعة لإلدارة العامة لشؤون 

اإلقامة في احملافظات الست.
وأضـــاف ان املكاتب املخصصة ستقوم 
بإجناز معامالت هــذه الفئة التي تعد جزء 
ال يتجزأ من نسيج املجتمع، وتوفير خدمة 
الكراسي املتحركة لتسهيل تنقلهم اثناء اجناز 
معامالتهم الى جانب وضع لوحات ارشادية 
على مداخل االدارات لتسهيل حركتهم وإمتام 
إجــراءاتــهــم دون أن يعانوا أي صعوبة أو 

عراقيل.
وأشار إلى أن هذه اخلطوة تأتي في إطار 
الــرؤيــة االستراتيجية لــــوزارة الداخلية 
لتحديث العمل األمني ودفــع عجلة التطور 
في مختلف القطاعات األمنية، وتوفير أفضل 
اخلدمات األمنية وتسهيل وتبسيط اإلجراءات 
على املراجعني لتمكينهم من إمتام معامالتهم 

بكل سهولة ويسر.
مــن جهة أخـــرى، ذكـــرت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية انه 
في إطار اجلهود التي تقوم بها وزارة الداخلية 
للحد من انتشار اجلرمية وتقدمي مرتكبيها 

للعدالة، متكنت اإلدارة العامة ملباحث شئون 
اإلقامة )إدارة البحث والتحري( من ضبط 
)16( شركة مغلقة على كفالتها )116( عامل 

مخالف لقانون اإلقامة.
كذلك وردت معلومات الــى إدارة البحث 
والتحري )قسم ضبط املخالفني( عن وجود 
مكتب وهمي للعمالة املنزلية يقوم بالنصب 
على املواطنني واملقيمني وعلى ضــوء ذلك 
مت جــمــع املــعــلــومــات واالســـتـــدالالت التي 
أكدت صحة املعلومات، ومت ضبط عدد )4( 
خدم مخالفني من اجلنسية االفريقية وبعد 
االستعالم عنهم بجهاز احلاسب األلــى تبني 
انهم جميعا مطلوبني في قضايا تغيب وعدد 

من القضايا األخرى.

116 عاماًل مخالفًا  16 شركة مغلقة على كفالتها  »الداخلية«: ضبط 

الهاجري: تخصيص مكاتب خاصة خلدمة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة 

إعالن التوجه للكاونترات اخلاصة بكبار السن

اللواء الهاجري

بدر الرخيص

رعايته النشء وتربيتهم غايتنا

تتماتتتمات

رئيس ونواب
في الواليات املتحدة األميركية متمنيا له موفور الصحة 
ودوام العافية. وقال الغامن في برقيته »بقلوب مليئة بحمد 
الله تعالى والثناء عليه سبحانه، يزيدني شرفا وسعادة ان 
أبعث ملقام سموكم باالصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي 
ــات التهاني القلبية  ــة املــوقــر بجزيل آي أعــضــاء مجلس االم
مشفوعة بخالص التمنيات بعودة سموكم مكللني باثواب 

العافية والسالمة بإذن الله تعالى الى أرض وطننا احلبيب«.
واضــاف » فقرت عني الوطن وعني الشعب الكويتي بهذه 
العودة امليمونة، وازداد فرحة وبهجة بنجاح الفحوصات 
الطبية املعتادة، ليواصل سموكم مسيرة النهضة والرخاء 
والنماء والبناء لكويت العز والــســؤدد حتت قيادة سيدي 
حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح - حفظه الله ورعاه -«.
وقال » إنني في هذه املناسبة أجد نفسي منتهزا إياها ألتوه 
الــى املولى العلي القدير مبتهال بــأن ميتع سموكم مبوفور 
الصحة ودوام الهناء والرخاء والعافية، والسالمة من كل شر 
وســوء، وان يحفظكم نبراسا وذخــرا ورمــزا لوطننا العزيز 
الكويت، ولشعبه الوفي املخلص، وان يشملكم بعنايته اإللهية 
ورعايته السماوية، ويؤيدكم بتوفيقه وعونه، انه سميع 

مجيب«.

وزير الدفاع
وكان في وداع الشيخ محمد اخلالد رئيس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد اخلضر وعــدد من كبار ضباط 

اجليش.

املعارض اإليراني
الصبح«.  وأضاف »طالب مجددا مبحاكمته علنية وبخروج 

قوات األمن من منزله«.
وتقول عائلة كروبي إن رجال األمن موجودون في املنزل 
الــذي يعيش فيه وتسجل كاميرات فيديو وأجهزة صوتية 
كل شيء على مدار الساعة. وجرى وضع كروبي وموسوي 
وزوجته قيد اإلقامة اجلبرية في منازلهما في فبراير 2011 
بعدما دعا زعماء املعارضة مؤيديهم للخروج تضامنا مع 
انتفاضات الربيع العربي املؤيدة للدميقراطية. وقــال جنل 
كروبي »دائما ما تقدم اجلمهورية اإلسالمية فرض اإلقامة 
اجلبرية )كبديل( أفضل للمحتجزين الذين تقول إنهم رمبا 
ينالون أحكاما قاسية إذا ما جرى تقدميهم للمحاكمة. لكن 
والدي يقول إنه ليس قلقا من نتائج أي محاكمة حتى إذا جاء 

احلكم باإلعدام«.

تكليف »املراقبني املاليني«
وذكــر أن اجلهاز ميــارس عمله باعتباره كيانا مستقال 
يعنى بالرقابة املسبقة على تنفيذ امليزانية العامة للدولة 
من خالل مؤسساتها املختلفة والتحقق من مطابقة األداء 
املالي في اجلهات اخلاضعة للقوانني واألنظمة واللوائح 
والتعاميم والقرارات املنظمة لها ادراكــا منه ألهمية دور 
الرقابة املالية املسبقة في دفع عجلة اإلصالح املالي وحماية 

املال العام.
ــد حــرص اجلــهــاز على إحــكــام الرقابة على تنفيذ  وأك
ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة 

واملؤسسات املستقلة وفقا لقانون إنشائه رقم )23 لسنة 

2015( والئحته التنفيذية الــصــادرة باملرسوم رقم 
)333 لسنة 2015( والتعاميم الصادرة من اجلهاز بهذا 

الشأن. 

ترحيب نيابي
وأضــاف »لقد منى إلى علمي أن التعاقد شابه الكثير من 
املخالفات اإلدارية فضال عن عدد من املخالفات الفنية التي تعد 
مبثابة واقعة أضرار بأموال ومصالح األمــوال العامة سببه 

عدم إحكام الرقابة والتدقيق على هذا التعاقد«.
وتضمن سؤال العتيبي النقاط اآلتية: من ناحية أخرى، 
رحب عدد من النواب بطلب األندية الرياضية لعقد جمعية 
عمومية غير عادية الحتــاد كــرة القدم بهدف حتريك املياه 
الراكدة ورفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية ، وعبر مراقب 
مجلس األمــة النائب نايف املـــرداس عن تطلعاته بــأن حتل 
مــبــادرة األنــديــة الرياضية األزمــة التي عصفت بالرياضة 
الكويتية وادت الى وقفها دوليا. وقال النائب فراج العربيد 
إن »دعوة األندية الـ11 لطلب جمعية عمومية وتشكيل جلنة 
موقتة بهدف تعديل النظام األساسي الحتاد كرة القدم جديرة 
بالدعم والتأييد. وقال النائب راكان النصف ان خطوة األندية 
تأخرت كثيرا وكــان من املفترض أن تكون منذ بداية األزمة 
الرياضية من باب احلرص على الرياضة الكويتية والشباب 
الرياضي الذي فاتته بطوالت دولية بسبب اإليقاف الدولي غير 
املبرر. وأكد النائب ماجد املطيري تأييده اجلهود الرامية إلى 
عقد اجتماع استثنائي لغالبية األعضاء في اجلمعية العمومية 
لألندية الرياضية ، مشيرا إلى أن هدف االجتماع املعلن وهو 
تعديل النظام االســاســي الحتــاد كــرة القدم هو هــدف جدير 

باالهتمام واملتابعة .


