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املنفوحي يشدد على سرعة  التعامل مع هطول األمطار

بلدية الكويت ضاعفت جهودها لشفط املياه من الطرق والساحات

واصلت بلدية الكويت عمليات شفط كميات املياه املتجمعة 
في الشوارع والساحات جراء األمطار التي هطلت مؤخرا على 
البالد منذ مساء يوم اجلمعة املاضي  بناء على تعليمات مدير 
عام البلدية املهندس أحمد املنفوحي جلميع أفرع البلديات 
سرعة التعامل مع بالغات ارتفاع منسوب املــاء ومساعدة 

وزارة االشغال العامة والدفاع املدني ورجال االطفاء .
وأوضــحــت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت أن  
فرق إدارات النظافة وإشغاالت الطرق في أفرع البلدية في 
احملافظات وفــرت املــعــدات واآللــيــات اخلاصة لشفط مياه 
األمطار املتجمعة في عدد من الشوارع والطرق والساحات 

الترابية .
وأشــارت اإلدارة إلى أن إدارة النظافة العامة واشغاالت 
الطرق ممثلة في مراقبة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة 
العاصمة قامت بحمالت  تنظيف للساحات العامة والتي 
أسفرت عن رفــع حمولة عــدد )7( لــوري من األشجار التي 
سقطت جراء االمطار إلى جانب تنظيف جسور املشاة حيث 

مت  رفع  عدد  )1000( كيس قمامة من أعلى وأسفل اجلسور  
باإلضافة  إلى كنس الشوارع  مبنطقة املباركية  والتي أسفرت 
ــع   )300( كيس قمامة حيث مت تخصيص عــدد من  عن رف
اآلليات تضمنت  )25( ماكينة شفط خالل الفترتني الصباحية 
و املسائية منها )4( خصصت لسوق املباركية فيما مت توزيع 
الباقي على مناطق شرق ، املرقاب والقبلة إلى جانب توفير 

عدد )3( هاف لوري و )2( كباسة .
 واضافت االدارة بأن االجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة 
االحمدي  توجهت الى أربعة مواقع غرقت بسببها األمطار 
متثلت فــي جسر املنقف ، جسر الــوفــرة ، مدينة االحمدي 
السكنية والطريق الساحلي في املنقف مقابل احد الفنادق 
مبشاركة اكثر من عدد )20( جرافة و( 20( تنكر قامت  بفتح 
ثغرات وممــرات لتصريف املياه الى جوانب الطرقات الفتة 
إلى ان بعض اجلرافات قامت مبساعدة العوائل واالطفال 

واخراجهم من املياه.
وأكــدت االدارة على أن إدارة النظافة العامة وإشغاالت 

الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية  قامت بكافة التدابير 
ــار التي ترتبت على هطول األمطار  السريعة ملعاجلة اآلث
حيث باشرت فرق التنظيف التابعة الدارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق ضمن خطة العمل املدروسة عند هطول 
االمطار،  مؤكدة على أن الفرق قامت على الفور بسحب مياه 
االمطارمن الــشــوارع والساحات وازالــة اغصان االشجار 
املتساقطة في مناطق احملافظة إلــى جانب فتح الطرقات 
لتسهيل احلركة من خالل إزالة املخلفات العالقة واالوساخ 
وسحب املياه من الشوارع والتجمعات املائية وباشرت في 
ــة األتربة ومخلفات األمطار من الــشــوارع والساحات  إزال

واملناطق مبشاركة العديد من اآلليات.  
ولفتت االدارة الى ان إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير رفعت حالة االستنفار حيث 
قامت بسحب عدد )10( تناكر مياه من االمطار إلى جانب رفع 
)50( درب من االتربة واألوساخ مبشاركة عدد )150( عامل 

نظافة و العديد من اآلليات.

وتابعت االدارة بان إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة حولي قامت  بسحب عدد )15( تنكر مياه 
متجمعة من الساحات ومواقف السيارات مبناطق حولي 

والساملية.
و تطرقت اإلدارة إلى أن عمليات  التنظيف متواصلة على 
مدار ال24 ساعة حتى االنتهاء من إزالة األتربة التي جرفتها 

مياه األمطار في الطرقات والشوارع الرئيسية كذلك شفط 
املياه املتجمعة حتت اإلنفاق والكباري واجلسور .

وأهابت االدارة بالسادة املواطنني واملقيمني االتصال على 
اخلط الساخن 1844448 لتلقي اي بالغات بخصوص وجود 
املياه للقيام بإزالتها بشكل فــوري من قبل آليات ومعدات 

البلدية .

كشفت إدارة الــعــالقــات العامة ببلدية الكويت 
عن تنفيذ النوبة )أ( التابعة لقسم إزالــة املخالفات 
بالتعاون مع مركز نظافة املدينة التابع ملراقبة النظافة 
العامة بفرع بلدية محافظة العاصمة عــدة حمالت 
ميدانية على احملالت واملطاعم والكراجات  املوجودة 
في  مناطق الشرق والقبلة والشويخ ومنطقة جابر 
االحمد  للتأكد من صالحية املواد الغذائية التي تقدم 

للمواطنني واملقيمني  .
وأضافت اإلدارة بأن املفتشني قاموا بوضع )160( 

ملصق على  السيارات املهملة والسكراب متهيدا لرفعها 
بعد إنتهاء املــدة القانونية إلــى جــانــب   حترير عدد 
)19( مخالفة اشتملت على عدد )6( مخالفات نظافة 
عامة وإشغاالت طرق ، )6( مخالفات  تنوعت فيما بني 
تراخيص اعالنات ومحالت ، عدد )5( مخالفات بناء 
لعدد )3( عقارات  متثلت في إقامة أعمال قبل احلصول 
على ترخيص في ذلك من البلدية وعدم تنفيذ البناء 
أو االعمال وفقاَ لألصول وطبقاً للرسومات والبيانات 
واملستندات التى منح الترخيص على أساسها، عدم 

تكليف مكتب هندسي يقوم بــاألشــراف على تنفيذ 
االعمال املرخص بها مبنطقة جابر االحمد  ومخالفتان 

أغذية .
ومن جانبها دعت إدارة العالقات العامة اجلميع 
ــال وجـــود أي شــكــوي تتعلق بالبلدية بعدم  فــي ح
التردد باالتصال على اخلط الساخن )1844448( 
أو عبر مواقع التوصل االجتماعي لبلدية الكويت )@
kuwmun( وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية حيالها 

على الفور.

خالل حمالت نفذها قسم إزالة املخالفات بالتعاون مع مركز نظافة املدينة

160 ملصقًا على السيارات املهملة 19 مخالفة وتضع  بلدية »العاصمة« حترر 

مخالفة بناء

ال������ت������ن������ظ������ي������ف ع��������م��������ل��������ي��������ات  ف��������������ي  ش����������������ارك����������������وا  ع��������������ام��������������اًل  و150  آل�����������ي�����������ة   75

على مستوى اجلامعات احمللية 

فريق جامعة الكويت يحقق املركز األول في مسابقة التحليل املالي السنوية 
حقق فريق جامعة الكويت املركز األول في مسابقة التحليل املالي السنوية 
CFA Research Challenge على مستوى اجلامعات احمللية والتي تقيمها 
منظمة احملللني املاليني- فرع الكويت CFA Society at Kuwait، حيث 
كانت املنافسة بني عدة فرق من جامعات أخــرى في الكويت وهــي: جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الشرق األوسط األمريكية، والكلية 

األسترالية في الكويت.
وبهذا الفوز تأهل فريق اجلامعة لتمثيل دولة الكويت في املسابقة على 
املستوى الدولي، والتي ستقام في جمهورية التشيك في شهر أبريل القادم، 
وقد مثل فريق اجلامعة كالً من الطالب: جاسم املضف، عبد الله امليلم، سكنة 
عاشور، آسيا قابل، ومــرمي عثمان وحتت إشــراف د. يعقوب باقر من قسم 
التمويل واملنشآت املالية بجامعة الكويت، ويذكر بأن هذا الفوز يعد الثالث 
على التوالي جلامعة الكويت. وكانت املسابقة التي بدأت في شهر أكتوبر 
املاضي قائمة على إعداد كل فريق دراسة لبنك برقان وتقييم لسهمه مع تقدمي 
توصية للسهم، وقد مت تسليم تقرير بذلك في شهر فبراير املاضي، ومن ثم 
قامت الفرق املشاركة بتقدمي عرض لهذا التقرير للجنة من احملكمني في شهر 

مارس، تال العرض مناقشة الطالب في تقاريرهم.
و هنأ د. يعقوب باقر أعضاء الفريق على هذا اإلجناز، مشيدا بجهدهم املتميز 
خالل اخلمسة أشهر املاضية في االستعداد والتحضير لهذه املسابقة، كما أشاد 
بالدور األكادميي والتعليمي الفّعال الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس لدعم 
الطلبة وتهيئتهم على أكمل وجه لتمثيل الكويت في شتى احملافل، ومؤكداً 
على أن أســرة اجلامعة عموماً وقسم التمويل واملنشآت املالية خصوصاً 
لفخورون بالطلبة املشاركني ويتمنون لهم دوام التوفيق في املسابقة العاملية 
وفي حياتهم املهنية. كما هنأ عميد كلية العلوم االداريةد. مشاري الهاجري، 
ورئيس قسم التمويل واملنشآت املاليةد. طالع الديحاني، الفريق الفائز متمنني 

فريق جامعة الكويتلهم التوفيق في املسابقة الدولية.

رفع األشجارشفط املياهم. أحمد املنفوحي

محاوالت لفتح البالوعات

األم�������ط�������ار ب�����س�����ب�����ب  س�����ق�����ط�����ت  ال�������ت�������ي  األش����������ج����������ار  م��������ن  س����������ي����������ارات   7 ح������م������ول������ة  رف�����������ع 

حترير مخالفةوضع ملصق على سيارة مهملة

تتمات

احلجرف للحكومة
كما مت خالل االجتماع النيابي مبكتب احلربش بحضور 
الرئيس الغامن مت مناقشة موضوعات اجللسة املقبلة 
خاصة قانون احملكمة اإلداريــة بإخضاع سحب اجلناسي 
للقضاء، وهناك تفاؤل رغم ما ستشهده اجللسة ِمن شد 

وجذب.
مــن جانبه قــال النائب مــبــارك احلــجــرف فــي مؤمتره 
الصحافي امــس: يؤسفني ان أوجــه رسائل هذا الصباح 
ــر لكن  ولكني مضطر لتوجيهها، فقد فوجئنا بهذا االم
احتراما لالتفاق الذي مت بيننا وبني سمو االمير مضطر 
أوجه هذه الرسائل، واعتقد اننا نتجه نوعا ما الى ان يكون 
هناك مواجهة وصدام في اآلونة االخيرة بدال من هذا االتفاق 

وأمتنى اال يكون، هذا وحتل القضية بأسرع وقت ممكن
ــاف: حكومة ال نعرف من يديرها هل هو رئيس  واض
الــوزارء هل هو وزير الداخلية هل هو وزير الدفاع؟ وين 

راس احلكومة هذي ؟ ما ندري وين راس احلكومة هذي.
ــى الــى رئيس احلكومة:  لذلك أوجــه 3 رسائل ، االول
اقول بكل صراحة اذا ُكنُتم كرئيس حكومة ال تستطيعون 
تنفيذ االتفاق الذي مت بيننا وبني سمو االمير فهذه كارثة، 
والتلويح بحل املجلس ال يخيفنا والــرجــوع للشارع 
ال يخيفنا البتة لكن حكومة رئيسها ال يستطيع تنفيذ 
تعليمات سمو االمير وال يوقف وزير عند حده ويتصرف 
من عندياته وال يقفون الهدر، فاعتقد اننا امــام رئاسة 

كارثية وعالة على املجتمع الكويتي
وتابع: الرسالة الثانية اوجهها الى رئيس مجلس األمة 
اذا كنت على قدر املهمة التي تطوعت وساهمت معنا حلل 
هذه القضية وتعلم موافقة سمو االمير على ما مت  وسمو 
االمير موافقته واضحة فهذا دليل على ان هناك أمور يبدو 
انها أخفيت علينا ال نعلمها حدثت خلف الكواليس وجتري 
بلعبة خبيثة ال نعلم عنها وهــذا الــدور ال نقبل به نهائيا 

إطالقا
ـــاف: الــرســالــة االخــيــرة لــوزيــر الداخلية: أقــول  وأض
بكل صراحة ما شاهدته اساءني جدا بخروج وفد امني 
ــإذا كنت  للتفاوض مــع سعد العجمي جللبه للكويت ف
صاحب الفكرة للضغط على سعد للتوقيع على بياض 
اليهامه بانهاء االعتذار لسمو االمير اعتقد ان هذه فكرة 
غبية ال تصدر اال من صاحب قصر نظر، فسعد العجمي 
أبدى اعتذاره وشكره لسمو االمير وعلى استعداد ان يبدي 
اعتذاره لسمو االمير فهذا والــد اجلميع لكن لألسف كّنا 
نتوقع ان وزير الداخلية يتعاون معنا في هذا امللف لكن 
اعتقد ان كرسي وزارة الداخلية كرسي موبوء كل من يأتي 
لهذا الكرسي يصاب بداء قصر النظر او بداء االنحدار في 
الفهم في فهم واقــع املجتمع الكويتي لذلك اعتقد ان هذا 

كرسي بلوة وليس كرسي يحل مشاكل املجتمع الكويتي.
ــوزارة أخرجتم   وتابع احلجرف : واذا صحت انكم ك
وفــد امني فمن هو الوفد االمني الــذي راح وخــرج لسعد 
العجمي ؟  املفروض ال يخرج هذا الوفد اال بالتنسيق مع 
النواب وإعطاء الرجل فكرة مسبقة عن هذا املوضوع اما 
ان يكون هذا االمــر خبط لزق من عندياتكم فهذا امر غير 
مــقــبــول وإذا صــح انكم مارستم الضغط عليه لتشويه 
صورته وإخراجه مبظهر وتشويه صــورة مسلم البراك 

فهي محاولة فاشلة اعتقد .
وقــال احلجرف : واعتقد ان هذه احلكومة ال تستطيع 
ان تدير هذا البلد  واقولها وانا مستعد ان كل وزير في هذه 
احلكومة ) مشروب فنجانه ( لألسف ما فيها رجال دولة 

على قدر كبير من املسئولية.
 وزاد احلجرف : وانا اقول يا سمو االمير نحن أبناؤك 
وانت والد اجلميع واذا جاء لك احد وقال ان سعد العجمي 
رفض االعتذار لك يا سمو االمير فأقول لك انه كاذب كاذب 
والصدق يبعد عنه بعد السماء عن االرض ، وسعد العجمي 
رفض التوقيع على ورقة على بياض وهذا امر غير مقبول 
فيه ال قانونا وال منطقا ، وحكومة مثل هذه احلكومة متسي 
بقرار وتصبح بقرار اعتقد انها ال تستطيع ان تدير بلد مثل 
الكويت  ، ويجب ان نحسم هذا املوضوع ونحدد موعد عودة 

سعد العجمي وال يترك االمر على عواهنه

فنحن لنا قرابة الشهر وجاك الذيب وجاك ولده ، وين 
احنا رايحني ان لم تكن األمور واضحة من االن فاعتقد ال 

طبنا وال غدا الشر .
وقال احلجرف : واعتقد هذه رسالة واضحة للحكومة 
واعتقد يجب ان تعي جيدا أين هي ذاهبة وان تأخذ االمر 
على محمل اجلد النني اعتقد انه اذا لم حتسم األمــور في 
اآلونة االخيرة وتوضح لنا األمور فنحن في غياب تام عن 
هذا املوضوع مبهمني، فقد مت االتفاق لكن وين االلية وين 

الرؤية ما في شيء واضح وهذا ال نقبل به.
من جانبه أكــد النائب د. عبد الكرمي الكندري وجود 
توافق نيابي على أحقية كل من تسحب أو تسقط جنسيته 
في اللجوء إلى القضاء، معربا عن رفضه محاوالت متزيق 
املجتمع والتعرض للوحدة الوطنية.وقال الكندري : إن 
حتجج احلكومة بأعمال السيادة غير مقبول ألن السيادة 
للقانون وهو احلد الفاصل بني السلطات، مؤكدا أن الوطنية 

ليست ورقة تكتب وإمنا والء وحب للوطن.

اللجنة املشتركة
ــر صــحــافــي فــي الــكــويــت  ــؤمت ـــــرزوق فــي م وقــــال امل
“سنستأنف االعمال قريبا )...( نأمل بان يتحقق ذلك خالل 
شهرين”، مشيرا الى ان فرقا تقنية مشتركة توصلت الى 

اتفاق للتعامل مع االسباب التي ادت الى وقف العمل.
واكد املرزوق رغم ذلك ان استئناف العمل في احلقلني ال 
يعني بدء االنتاج فورا، مشيرا الى ان هذه املسالة حتتاج 

الى وقت اطول السباب تقنية.
وكان العمل في حقل اخلفجي الذي كان ينتج اكثر من 
300 الــف برميل يوميا، توقف في اكتوبر 2014، كما 
توقف االنتاج في حقل الوفرة الواقع ايضا في املنطقة 
احملايدة في مايو 2015، وكان انتاج هذا احلقل يناهز 200 
الف برميل يوميا. من جهته، توقع وزير الطاقة اإلماراتي 
سهيل بن محمد املزروعي في االجتماع، أن تخفض بالده 

إنتاج النفط أكثر من 200 ألف برميل في مارس اجلاري.
من جانبه، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الذي 
حضر االجتماع، إن بالده ستخفض اإلنتاج أكثر في مارس 

وأبريل املقبلني، لزيادة درجة االلتزام.

»اجلمارك«
مؤكدا أن حصيلة املعلومات االستخبارية تعتبر القوة 
الدافعة لتنفيذ العمليات األمنية شريطة أن تكون مزودة 
بفريق من اخلبراء واحملللني على درجة عالية من اخلبرة 

والدراية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه )اجلمارك( في الذود 
عن الوطن والدفاع عنه من كل املخاطر والتحديات التي 
يتعرض لها مشيرا إلى سعي اإلدارة إلى إدخال كل جديد 
من أنظمة متطورة تعينها على أداء وظيفتها عى أكمل وجه.

يذكر أن الــدورة تعنى ببحث موضوعات مهمة أبرزها 
تهريب النقد السائب وغسل األمــوال القائم على أعمال 
جتارية وأنظمة التحويل غير الرسمية واالحتيال عبر 

احلدود.

ديوان اخلدمة املدنية
الديوان يؤكد ان االولوية والدور سيحددان ب”موجب 
نظام آلي عادل محدد املعايير للمفاضلة بني احلاصلني على 
التخصص املطلوب” كما ستطبق شروط شغل الوظائف 
أو االستعانة بالنسبة لغير الكويتيني عموما من جهة أو 
لغير محددي اجلنسية املقررة من اجلهاز املركزي للمقيمني 

بصورة غير قانونية من جهة أخرى.
وحــدد بعض الــشــروط بقبول التقدم للوظائف منها 
تسجيل الرقم املدني في جهاز املقيمني بصورة غير قانونية 
ووجود مؤهل علمي ال يقل عن دبلوم يلي شهادة الثانوية 
العامة وأال يكون هناك كويتي مسجل في ديــوان اخلدمة 
املدنية فــي نظام التوظيف املــركــزي ميكن شغله لهذه 

الوظيفة.


