
حتت رعاية محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
، وبالتعاون والتنسيق مع ال هيئة العامة للشباب ، 
تنظم محافظة األحمدي غدا »االثنني«  حلقة نقاشية 
تنويرية لتسليط الضوء على مجلس الشباب الكويتي 
وذلك من الساعة الرابعة عصرا الى الثامنة مساء في 
منتزه األحمدي التابع لشركة نفط الكويت ، مبشاركة 

عدد كبير من الشباب الكويتي.
وتهدف احللقة النقاشية الى اتاحة معلومات كافية 
ح��ول طبيعة عمل املجلس الشبابي الكويتي امام 
الشباب والرد على تساؤالتهم ، وتعريفهم بطبيعة 
مشاركتهم ودورهم وصالحياتهم واملعايير الالزمة 

للتسجيل ، قبل إطالق املجلس في شهر مارس 2019 .
وكانت الهيئة العامة للشباب قد أعلنت أن املجلس 
س��وف يضم نخبة م��ن شباب الكويت ، وسيكون 
حلقة وصل بني قضايا وآراء واحتياجات الشباب مع 
مؤسسات الدولة املختلفة  واملجتمع املدني والقطاع 
اخل���اص ، مم��ا ي���ؤدي ال��ى ات��س��اع دائ���رة املشاركة 

وتطوير لغة احلوار املجتمعي.

2alwasat.com.kw

املظاهرات استمرار  مع  احليطة  ألخذ  املواطنني  دعت  باريس  في  سفارتنا  
ج��ددت سفارة الكويت في باريس مساء 
أول أمس دعوة رعاياها املتواجدين في فرنسا 
غلى أخذ أقصى درجات احليطة واحلذر وعدم 

التواجد بالقرب من أماكن املظاهرات يوم 
السبت.

كما دع��ت ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��ان املواطنني 

الكويتيني إلى البقاء في مقار السكن وعدم 
مغادرتها إال حل��االت الضرورة مع االلتزام 
بتعليمات وارش��ادات السلطات احمللية بهذا 

اخلصوص. وأش��ارت إلى ض��رورة التواصل 
معها في احلاالت الطارئة على األرقام التالية:

.)00331472354250033670673834
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سموه هنأ خادم احلرمني الشريفني بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد احلكم 

أمير البالد: العالقات األخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة 
بني الكويت و السعودية الشقيقة  قوية ومتينة

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد احلكم. مشيدا سموه مبتانة العالقات األخوية 
والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت باململكة العربية 
السعودية الشقيقة وشعبيهما الكرميني كما عبر فيها سموه ع��ن بالغ 
االعتزاز مبا تشهده اململكة العربية السعودية في عهده امليمون من استمرار 
ملسيرة البناء ومن ازده��ار وتنمية شملت مجاالت عديدة وأصبحت محل 
فخر وإعتزاز اجلميع. سائال سموه املولى جل وعال أن يدمي على أخيه خادم 
احلرمني الشريفني موفور الصحة ومتام العافية ملواصلة قيادة مسيرة اخلير 
والنماء للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخدمة قضايا األمتني العربية 
واإلسالمية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة املزيد من التقدم 

والرخاء واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشريفني.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى الرابعة لتوليه 
مقاليد احلكم. مشيدا سموه مبا حققته اململكة العربية السعودية الشقيقة من 
اجنازات تنموية شاملة في عهده امليمون ومبتهال سموه إلى الباري جل وعال 
أن يدمي على أخيه خادم احلرمني الشريفني موفور الصحة ومتام العافية 
ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي واالزدهار حتت قيادته 

احلكيمة.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.
من جهة أخ��رى يغادر صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن اليوم األحد متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 
التاسعة والثالثون للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
والتي ستعقد في العاصمة الرياض.رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

سمو األمير يهنئ 
سعاد عبدالله 

بفوزها بجائزة املرأة 
العربية لعام 2018
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى املمثلة سعاد عبدالله عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة فوزها بجائزة املرأة العربية 
لعام 2018  خالل حفل التكرمي الذي أقامته مؤسسة املرأة 
العربية في العاصمة البريطانية لندن وذلك تقديرا لدورها 
البارز واحلافل في اثراء احلركة الدرامية العربية. سائال 
سموه املولى تعالى أن يوفق اجلميع خلدمة الوطن العزيز 

واإلسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى املمثلة سعاد عبدالله ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة فوزها بجائزة املرأة العربية لعام 2018. 
متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح من أجل رفعة 

الوطن وتقدمه وازدهاره.ك
ما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

الشيخ فواز اخلالد
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اخل��ل��ي��ج��ي ال���ت���ع���اون  مل��ج��ل��س  األع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ل��س   39 ال�����  ب���االج���ت���م���اع  ال���ك���وي���ت  وف����د  ي���ت���رأس  س���م���وه 

محافظة األحمدي تنظم غدًا حلقة نقاشية 
لتسليط الضوء على مجلس الشباب الكويتي

حث احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية أصحاب املكاتب والدور االستشارية 
األع��ض��اء ف��ي االحت���اد إل��ى االس���راع ف��ي ال���دورات 
التدريبية اجل��دي��دة التي ستنظم بالتعاون مع 
االدارة العامة لالطفاء في يناي لتأهيل املهندسني 
العاملني فيها على النظام االلكتروني الستخراج 
التراخيص عبر االنترنت ، محذرا من حرمان املكاتب 
املتخلفة من فرصة احلصول على رمز املستخدم 
وكلمة امل��رور الج��راء كافة معامالتهم عبر املوقع 

االلكتروني لالدارة العامة لالطفاء. 
وق���ال رئ��ي��س االحت���اد املهندس ب��در السلمان 
في كتاب وجهه الى املكاتب الهندسية أن��ه  وبعد 
انتهاء االدارة واالحت���اد من الدفعة الثانية فقد 
تقرر اج��راء دورة جديدة لترديب ممثلي املكاتب 
الهندسية على اج��راءات التعامل االلكرتوني مع 
تراخيص واج���راءات االدارة العامة لالطفاء في 
يناير املقبل ، الفتا الى  ضرورة املبادرة بالتسجيل 
واحلصول على اسم املستخدم وكلمة امل��ررو قبل 
إط��الق اخلدمات اجلديدة من قبل اإلدارة العامة 

لالطفاء . 
وأض��اف السلمان  أن االحت��اد وبالتعاون مع 
قطاع الوقاية أنهى تدريب الدفعة الثانية من ممثلي 
املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية الكويتية ، 
الفتا الى أن  اإلدارة العامة لإلطفاء قررت عدم إصدار 
رمز املستخدم وكلمة املرور للمكاتب والدور التي لم 

تشارك بالدورة.

 وأش��اد السلمان بجهود االدارة العامة لالطفاء 
واستعادداتها احلثيثة الطالق اخلدمات اإللكترونية 
اجلديدة والربط اإللكتروني مع املكاتب الهندسية 

والدور االستشارية في يناير  املقبل. 

م. بدر السلمان

السلمان أشاد بجهود »اإلطفاء« واستعدادتها للربط في يناير املقبل 

»احتاد املكاتب الهندسية« يحث  على 
املشاركة في دورات التراخيص اإللكترونية  

األذينة: »املواصالت« أصلحت معظم األعطال الهاتفية الناجتة عن األمطار الغزيرة

أعلنت وزارة امل��واص��الت الكويتية أمس 
السبت أنها قامت ب��إص��الح معظم األعطال 
الهاتفية الناجتة عن األمطار الغزيرة التي 
تعرضت لها البالد االسابيع املاضية وفقا 
لعقود الصيانة املبرمة بني ال��وزارة واملقاول 
املنفذ. وأوضح وكيل ال��وزارة املساعد لقطاع 
االتصاالت واخلدمات املساندة املهندس راشد 
األذينة في بيان صحفي أن عددا من الكوابل 
النحاسية تعطلت عن العمل نتيجة امتالء 
املناهيل مبياه االم��ط��ار مما أدى ال��ى توقف 

اخلدمة الهاتفية عن العديد من املشتركني 
الواقعه اشتراكاتهم في مجال هذه الكوابل 

والتي يتطلب استبدلها.
وأض���اف االذي��ن��ة أن العمل يجري حاليا 
على اصالح ما تبقى منها إال أن اجنازه يتطلب 
العديد من االج��راءات التي ال بد ان تقوم بها 
الوزارة وأهمها التنسيق املشترك مع وزارتي 

األشغال العامة والداخلية.
وأش��ار الى أن حجم العمل يحتاج لبعض 
الوقت ويتطلب من ال��وزارة في بعض املواقع 

ض���رورة احل��ص��ول على تصاريح وموافقة 
اجلهات املعنية لقطع بعض الطرق ليتمكن 
فريق ال���وزارة من اص��الح االع��ط��ال الواقعة 
في محيط هذه الطرق نظرا لوجودها ضمن 

مناطق املشاريع القائمة لوزارة األشغال.
وأكد أن بعض األعطال حتتاج إلى أعمال 
مدنية الستبدال الكوابل التالفة بأخرى جديدة 
مما يستدعي العمل املشترك مع وزارة االشغال 

ووزارة الداخلية.
وأض��اف أن ال��وزارة تبذل قصارى جهدها 

الص��الح الكوابل املتضررة واع���ادة اخلدمة 
الهاتفية للمشتركني ف��ي أق��رب وق��ت ممكن 

لالستفادة من اخلدمات التي تقدم لهم.
وأش��اد األذي��ن��ة باجلهود املتواصلة التي 
يبذلها فريق الوزارة من مهندسني وفنيني من 
أج��ل إع��ادة اخلدمة الهاتفية لسابق عهدها.
وثمن ال��دور ال��ذي تقوم به وزارت��ي األشغال 
العامة والداخلية فى حسن التعاون وتذليل 
كافة الصعوبات امام فريق ال��وزارة من اجل 

املصلحة العامة.

وزارة املواصالتم. راشد األذينة

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويت ع��ن ت��واص��ل حمالت النظافة التى 
تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة العاصمة على منطقتي 
ج��اب��ر األح��م��د وش��م��ال غ���رب الصليبخات 
لرفع االن��ق��اض مجهولة امل��ص��در تزامنا مع 
احلملة االعالمية التي أطلقتها االدارة حتت 
شعار تواصل_معنا الزال���ة كافة التعديات 
على أم���الك ال��دول��ة واالع��الن��ات بالشوارع 
وامل��ي��ادي��ن  ومتابعة الباعة اجلائلني وكل 
مايشغل الطريق سواء استغالل مساحة دون 
ترخيص او سيارات مهملة فضال عن متابعة 
ش��رك��ات النظافة وم���دي التزامها بتطبيق 
العقود بينها وبني البلدية إلى جانب متابعة 
شكاوى اجلمهور الواردة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي  . وأوض��ح مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية  احملافظة 
مشعل العازمي ب��أن االدارة  وضعت خطة 
عمل ميدانية لرفع كافة االن��ق��اض مجهولة 
املصدر مبناطق جابر األحمد وشمال غرب 
الصليبيخات طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 

2008 ، الفتاً إلى أن احلملة أنطلقت منذ أسبوع 
لرفع مستوي النظافة باملناطق وتستمر 
حتى يتم رفع كافة االنقاض مجهولة املصدر 
بالساحات العامة. وأك��د العازمي على أن 
احلملة كانت باكورتها رفع حمولة 6000م3 

من االنقاض املجهولة ، مؤكداً على أن املفتشني 
يواصلون حمالتهم املستمرة لرصد املخالفني 
الذين يقومون بالقاء االن��ق��اض بالساحات 

العامة التخاذ االجراءات القانونية
ومن جانبها دعت إدارة العالقات العامة 

امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني  االت��ص��ال على اخلط 
الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو 
 kuwmun@ التواصل عبر حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي في حال وجود أي 

شكوى تتعلق بالبلدية ..

6000م3 من األنقاض مجهولة املصدر  رفعت حمولة 

الصليبخات غرب  وشمال  جابراألحمد  مناطق  على  حملة  نفذت  »العاصمة«  بلدية 

لقطة أرشيفية لرفع أنقاضمشعل العازمي


