
ريا�ض عواد 

نظم مكتب الشهيد فعاليات 
مهرجان )شكرا 3( في حديقة 
الشهيد مساء أمس األول، برعاية 
سامية من صاحب السمو أمير 
الللبللاد الشيخ صباح األحمد. 
وقللد أنللاب سموه وزيللر شؤون 
الديوان األميري رئيس مجلس 
أمناء مكتب الشهيد الشيخ علي 
اجلللراح حلضور احلفل. وكان 
في استقبال ممثل سموه نائب 
وزيللر شللؤون الديوان األميري 
نائب رئيس مجلس أمناء مكتب 
الشهيد الشيخ محمد العبدالله 
ومدير عللام مكتب الشهيد أمني 
سر مجلس األمناء فاطمة األمير.  
وتضمنت الفعاليات فقرة 
أللللعلللاب بللالللللليللزر علللللى شكل 
بانوراما تاريخ الكويت، إضافة 
إلللى فريج “شقردي” وضللم 8 
بوثات وألعابا مختلفة لألطفال، 
عملية وعلمية كما كللان هناك 
تللواجللد انللشللادي على املسرح 
مللن قللبللل أيللتللام قللريللة الشيخ 
صباح األحللمللد فللي إندونيسيا 
الذين جللاؤوا ملشاركة الكويت 
بأعيادها الوطنية وقدموا فقرات 
وطللنلليللة، اضللافللة اللللى حفات 
غنائية وطنية مبشاركة الفنانة 

سماح خالد والفنان بدر نوري 
مبصاحبة فرقة املاص واللذين 
أبدعوا بتقدمي األغاني الكويتي 

للمجهور احلاضر.
وقللللد أشللللاد وزيللللر شلللؤون 
الللديللوان األملليللري علي اجلللراح 

مبا يقدمه مكتب الشهيد التابع 
للللللديللوان األمللليلللري مللن أفللكللار 
وأنلللشلللطلللة ممللليلللزة مبللنللاسللبللة 
احلللتلللفلللاالت اللللبلللاد بللاألعلليللاد 
الللوطللنلليللة الللتللي مللن شللأنللهللا أن 
تسعد أبناء الشهداء والشعب 

الكويتي كافة.
جللاء ذلللك فللي تصريح أدلللى 
بلله للصحفيني عقب حضوره 
االحللتللفللاللليللة، وقللللال: إن هللذه 
االحتفالية التي يقوم به املكتب 
أصبحت جزءا مهما في منظومة 

االحتفاالت التي تشهدها الباد 
خللال هللذه الفترة مللن كللل عام 
منوها مبللشللاركللة أبللنللاء قرية 
الشيخ صباح األحمد اخليرية 
بللإنللدونلليللسلليللا فلللي فللعللاللليللات 
االحللتللفللاللليللة ملللا يللعللد جللسللرا 

للتواصل بني الكويت وشعوب 
العالم. فيما أكللدت الوكيل في 
الللديللوان األملليللري، املدير العام 
ملكتب تكرمي الشهداء وأسرهم 
فاطمة األملليللر، أن الفعاليات 
التي أعدها مكتب الشهيد والتي 

انطلقت أول أملللس مبناسبة 
االحلللتلللفلللاالت الللوطللنلليللة القللت 
استحسان اجلميع وكانت محط 
انظار اجلميع كونها وضعت فى 
مكان عام يرتاده اجلميع وهذا 
يؤكد لنا ان الشعب الكويتي 

وفي ويحرص كل احلرص على 
املشاركة بالفعاليات الوطنية 

التي تقام في شهر فبراير.
وأضلللللللافلللللللت: الشلللللللك أن 
االحتفاالت الوطنية لها خاصية 
وطنية ويشارك بها كافة فئات 
املجتمع الكويتي وكل من يعيش 
على أرضها وأن حضور وتفاعل 
اجلللهللات املشاركة واملواطنني 
وزوار حديقة الشهيد ملتابعة 
فللعللاللليللات )شلللكلللرا 3(  ميثل 
النجاح احلقيقي لهدفنا املنشود 
من هللذه الفعاليات، ونأمل أن 
يكون مللردودهللا إيجابيا على 
اجلللملليللع، مشيرة انللنللا نفتخر 
ونعتز بقائدنا احلكيم وبهذه 
املناسبة أتشرف بأن أرفللع إلى 
مقام والد اجلميع صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
راعلللي نهضة الللكللويللت وقللائللد 
اإلنسانية أسمى معاني التقدير 
واالحترام واجمل التحيات في 
شهر افللراح الكويت في عيدها 
الوطني املجيد وفي يوم التحرير 
يوم انتصرت الكويت بأبنائها 
وشهدائها على الظلم والعدوان 
وقللالللت األملليللر أتللقللدم بالشكر 
والثناء لكل من ساهم بنجاح 

مهرجان )شكرا 3(.
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اجلراح: مكتب الشهيد يقدم أفكارًا وأنشطة مميزة في احتفاالت األعياد الوطنية

3« في حديقة الشهيد سمو األمير يرعى افتتاح مهرجان »شكرًا 

الشيخ علي اجلراح خال جولة في املهرجان

محافظ األحمدي يهنئ القيادة 
السياسية باألعياد الوطنية

هنأ محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد، القيادة السياسية 
للباد مبناسبة الذكرى الثالثة 
عشرة لتولي صاحب السمو 
أملليللر الللبللاد الللشلليللخ صباح 
األحللمللد مللقللاللليللد احلللكللللللللم في 
البللاد، والذكرى الثالثة عشرة 
لتولي سمو ولي العهد األمني 
الشيخ نلللواف األحللمللد واليللة 
عهد الباد ، متَوجًة باإلحتفلال 
بالذكلرى الثامنة واخلمسني 
لإلستقال، وذكللرى التحرير 
الثامنة والعشرين، حيث أرسل 
اخلللالللد برقيات التهنئة الى 
صاحب السمو األمير ، وسمو 
وللللي عللهللده االمللللني ، وسمو 

رئيس مجلس اللللوزراء ، رفع 
خالها أخلص آيللات التهاني 
والتبريكات بهذه املناسبات 
العزيزة على قلوب الكويتيني 
بوجه عللام وأهللالللي األحمدي 

على نحو خاص.
وأعرب اخلالد باسمه ونيابة 
عن أهالي محافظة االحمدي عن 
أخلص مشاعر الللوالء للوطن 
العزيز وملقام سمو أمير الباد 
وسمو ولللي العهد ، والللوفللاء 
للشعب الللكللويللتللي، وخالص 
األمللنلليللات بللان تنعم الكويت 
واهلللللهللا بللاملللزيللد مللن الللتللقللدم 
والرخاء في ظل حكمة القيادة 

الشيخ فواز اخلالد السياسية الرشيدة للباد. 

اجلراح يستمع إلى شرح عن الفعاليات من فاطمة األمير
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122512 م3 من  بلدية اجلهراء  رفعت 
األنقاض واملخلفات و161 سيارة مهملة 

كشفت إدارة العاقات العامة في بلدية الكويت 
عن اإلجنازات التي حققتها إدارة النظافة العامة و 
اشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء خال 
شهر يناير املاضي مشيرة الى رفع 122512م3 من 
األنقاض واملخلفات إلى جانب توزيع واستبدال 

546 حاوية
و أوضح مدير إدارة النظافة العامة و إشغاالت 
الطرق بفرع  بلدية محافظة اجلهراء فهد القريفة  
أن مراقبة النظافة العامة قامت برفع 122512م3 
مللن األنللقللاض و املخلفات ، تللوزيللع و استبدال 
546حاوية ، حترير و توجيه 846مخالفة و انذار 
وتعهد باإلضافة الى وضع 979ملصقاً ملنشأت 

مخالفة وسيارات مهملة ورفع 11 سيارة مهملة .
وأشار القريفة الى أن مراقبة إشغاالت الطرق 
قامت بإجناز 116 معاملة إشغال طريق تضمنت 
اإلفللللراج عللن 80 مركبة ،اصللللدار 27 ترخيصاً 
استغال مساحة  ، 9 تراخيص لبرادات ومرطبات 
وشواية دجاج وإلى جانب رفع 150 سيارة مهملة 

الفتاً الي حتصيل رسوم بلغت 16168 دينار.
و دعت إدارة العاقات العامة اجلمهور االتصال 
على اخلط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب 
الللبلللللديللة @kuwmun فللي مللواقللع الللتللواصللل 
االجتماعي فللي حللال وجلللود أي شللكللوى تتعلق 

بالبلدية وسيتم التعامل معها على الفور

خالل جولة نفذتها األجهزة الرقابية ضمن حملة »احتفل برقي« على »اجلليب«

70 مخالفة نظافة و إعالنات واستغالل مساحة وإشغال طريق بلدية الفروانية حترر 
كللشللفللت إدارة الللعللاقللات 
العامة في بلدية الكويت عن 
تواصل احلمات امليدانية التى 
تنفذها كافة اجلهات الرقابية 
بفرع بلدية محافظة  الفروانية 
مبنطقة اجلليب لفرض هيبة 
القانون على املخالفني حيث 
إشتملت  احلملة الكشف على 
العقارات واحملللات التجارية 
و االسللواق العشوائية و إزالة 
التعديات على أماك الدولة  و 
الصالونات النسائية و رفع 
االعللانللات العشوائية  فضا 
عن التأكد من كافة التراخيص 
املمنوحة من قبل البلدية ضمن 
إطللللار حللملللللة #إحللتللفللل_بللرقللي 
والتى ترأسها مدير فرع بلدية 
محافظة الفروانية املهندس 
أحللمللد الللهللزمي و مللديللر إدارة 
الللنللظللافللة الللعللامللة وإشللغللاالت 
الطرق باإلنابة سعود احلربي 
، مدير إدارة خللدمللات البلدية 
ناصر الرشيدي،  مدير إدارة 
التدقيق ومتابعة الهندسية 
بالوكالة م. مشعل نابي، ومدير 
إدارة ترخيص اخلدمات البلدية 

م.سليمان املللرشللود ، ومدير 
مكتب فللرع بلدية الفروانية 
أحمد مطر ، رئيس قسم إزالللة 
املخالفات م.فللهللد املللوزيللري ، 
رئلليللس فللريللق الللطللوارئ أحمد 
الشريكة ،رئيس قسم التفتيش 
بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية عبد الرحمن الرشيدي 
، رئيس قسم إشغاالت الطرق 
محمد سليم ، رئلليللس النوبة 
“ج” مبللركللز نللظللافللة اجلليب 
عبد العزيز الوهيده وعللدد من 
املفتشني بللاالجللهللزة الرقابية 
ومن إدارة العاقات العامة عبد 
الله حمود الرشيدي ومحمد 

عبد الشافى احمد.
وفللي هللذا السياق أكللد مدير 
فللرع بلدية محافظة الفروانية 
املللهللنللدس أحللمللد اللللهلللزمي بللأن 
احلملة جاءت أستكماالً للحمات 
التى نفذتها االجهزة الرقابية  
لرصد كافة املخالفات وأتخاذ 
االجلللراءات حيالها على الفور 
وفقاَ لاطر القانونية فضا عن 
إزالة كافة املخالفات والتعديات 
سواء مخالفات بناء أو تعديات 

على أملللاك الللدولللة فضا عن 
رفع مستوي النظافة باحملافظة 
والقضاء على املظاهر السليبية 
التى باتت تللؤرق اجلميع إلى 
جللانللب غلق احمللللات املخالفة 
إدارياً باالضافة إلى التعامل مع 

سكن العزاب.

وأضلللاف الللهللزمي بللأن إدارة 
الللنللظللافللة الللعللامللة وإشللغللاالت 
الطرق ممثلة في قسم متابعة 
مللخللالللفللات إشلللغلللاالت الللطللرق 
ومللركللز نظافة اجلليب قامت 
بتحرير 20 مخالفة تضمنت 
10 مخالفات نظافة عامة ،7 

استغال مساحة ، 3 إشغاالت 
طللرق إلللى جانب رفللع حمولة 
115م3 من املخلفات مبشاركة 
العديد من اآلليات إشتملت على 
4 لوريات ، 4 نسافات كبيرة، 2 
جرافة كبيرة، 2 كرين سطحة، 
رافللعللة شوكية فضاً عللن 50 

عامل نظافة. وذكللر بللأن إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية 
قامت بتوجيه 88 أنللذار بناء 
السللتللغللال الللعللقللار فلللي غير 
الغرض املرخص له حلني إنتهاء 
املدة القانونية ومبجرد إنتهاء 
املدة سيتم حترير مخالفات إلى 

جانب حترير مخالفة إستغال 
مساحة داخلللل الللعللقللار قللدرت 

بلل500 م2 دون وجه حق.
وتابع بأن التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية قامت بتحرير 
38 مخالفة إعلللان للمحات 
اللللتلللجلللاريلللة واللللصلللاللللونلللات 
النسائية تضمنت فتح وإدارة 
مللحللل قللبللل احللللصلللول على 
تللرخلليللص مللن الللبلللللديللة وعللدم 
جتديد االعللان إلى جانب غلق 

محل إدارياً.
وأشلللللللار إللللللى أن إدارة 
التراخيص ومتابعة اخلدمات 
البلدية  قامت بللإصللدار 130 
تراخيصاً حملات جتارية  بعد 
حترير مخالفات لها مللن قبل 

اجلهات الرقابية باحملافظة.
ولللفللت إللللى أن قللسللم إزاللللة 
املللخللالللفللات قلللام بللتللحللريللر 10 
مخالفات إشتملت على مخالفات 
هندسية وإسللتللغللال العقار 
فللي غير الللغللرض املللرخللص له 
إلللى جانب إزاللللة 350م3 من 
التعديات على أمللاك الدولة 
بللعللد إنللتللهللاء امللللدة القانونية 

للملصقات. وأردف الهزمي بأن 
فريق الطوارئ قام بتوجيه 9 
إنلللذارات متثلت في 5 أنللذارات 
هندسية و4 إنذارات تعدى على 
أمللاك الللدولللة إلللى جانب رفع 
37 إعللان عشوائي باالضافة 
إلى إزالللة 7 مظات مقامة على 
أمللاك الدولة بعد إنتهاء املدة 

القانونية للملصقات .
كما نللاشللد الللهللزمي اجلميع  
االلللتللزام بكافة لوائح وأنظمة 
الللبلللللديللة جتللنللبللاً للمخالفة 
والللغللرامللة واالزاللللللة، مللشللدداً 
على أن االجهزة الرقابية بفرع 
بلدية احملافظة ستقوم بتطبيق 
الللقللوانللني على املخالفني بكل 
حللزم ودون تهاون ومبسطرة 

واحدة.
وملللن جللانللبللهللا دعلللت إدارة 
العاقات العامة  اجلميع في 
حللال وجللود اي شكوي تتعلق 
بالبلدية االتللصللال على اخلط 
الساخن 139 الذي يعمل على 
مللدار الساعة أو التواصل عبر 
 kuwmun@ حسابات البلدية

مبواقع التواصل االجتماعي.

كتابة تنبيهجانب من احلملة

قنصلية الكويت لدى جدة وسفارتها
في البحرين حتتفالن باألعياد الوطنية

احتفلت قنصلية الكويت لدى جدة 
وسفارة الكويت لدى البحرين بالعيد 
الللوطللنللي اللللل 58 السللتللقللال الكويت 
والذكرى ال28 للتحرير والذكرى ال13 
لتولي سمو أمير الباد الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
وأقامت قنصلية الكويت لللدى جدة 
حفل استقبال مساء الثاثاء مبناسبة 
أعياد الكويت الوطنية حضره عدد من 
املسؤولني والدبلوماسيني املعتمدين 

لدى اململكة العربية السعودية.
وعبر القنصل واملندوب الدائم لدى 
منظمة التعاون االسامي وائل العنزي 
عللن أسللمللى آيلللات الترحيب بضيوف 
احلفل ومشاركتهم للكويت احلبيبة 

وشعبها الكرمي باالعياد الوطنية.
واستذكر العنزي بامتنان املواقف 
الكبيرة والتاريخية للمملكة العربية 

السعودية الشقيقة الللداعللمللة لدولة 
الكويت واملللؤيللدة لقضاياها العادلة.
وشللللدد علللللى ان الللبلللللديللن الشقيقني 
جتمعهما عللاقللات اخللويللة ورسمية 
وشعبية راسخة ومتميزة معربا عن 
شللكللره للجمهور الكبير املللشللارك في 
االحتفالية الللى جللانللب العاملني في 
القنصلية على جهدهم الللدؤوب طوال 

االيام املاضية لاعداد لها.
وفلللي املللنللامللة أقللللام عللملليللد السلك 
الدبلوماسي سفير دولللة الكويت لدى 
البحرين الشيخ عللزام الصباح حفل 
استقبال مساء امللس مبناسبة اعياد 
الكويت الوطنية حتت شعار )أميرنا 
فخر .. شعبنا ذخللر( وذلللك فللي فندق 

)الفورسيزن(.
وحضر احلفل رئيسة مجلس النواب 
البحريني فوزية زينل وعدد من الشيوخ 

والللسللفللراء املعتمدين لللدى البحرين 
وشللخللصلليللات اعللاملليللة واقللتللصللاديللة 
واكادميية.ورفع الشيخ عزام الصباح 
في تصريح لل )كونا( على هامش احلفل 
اسمى ايات التهاني والتبريكات لسمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشعب 

الكويتي بهذه املناسبة الغالية.
ودعا املولى عز وجل ان يدمي نعمة 
االمللن واالملللان على الكويت وشعبها 
الكرمي حتت ظل القيادة احلكيمة.واشاد 
الشيخ عللزام الصباح بالتطور الللذي 
تشهده العاقات الكويتية - البحرينية 
املتميزة والصات االخوية في مختلف 
املجاالت مؤكدا ان العاقة بني البلدين 

تعد منوذجا يحتذى به.
مللن جانبه قللال امللحق العسكري 
الكويتي في سفارة الكويت لدى مملكة 

البحرين العميد الركن ناصر السمحان 
في تصريح مماثل لل )كونا( ان مشاركة 
الفرقة املوسيقية الشعبية التابعة 
للجيش الكويتي في احياء احلفل جاءت 
بناء على توجيهات النائب االول لرئيس 
مجلس الللوزراء ووزيللر الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد ورئيس األركللان 
الفريق الركن محمد اخلضر وذلك لعمق 

العاقات االخوية بني البلدين.
وأكد العميد السمحان عمق العاقات 
الثنائية والتاريخية األخوية التي تربط 
الكويت والبحرين وحرص الطرفني على 

تعزيزها وتطويرها.
ونللظللمللت الللسللفللارة الكويتية لللدى 
البحرين معرضا على هامش احلفل 
يتضمن العديد من اللوحات واملنشورات 
التي تعرف بدولة الكويت وتاريخها 

املاضي واحلاضر.

سفير الكويت لدى البحرين وامللحق العسكري خال االحتفال  جانب من احلضور في احتفالية قنصلية الكويت لدى جدة 


