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أكد التزامه الكامل بتوجيهات سمو األمير في كلمته بالعشر األواخر

مجلس الوزراء يكلف اجلهات املعنية باستكمال دراسة االستثمار في جسر جابر
عقد مجلس ال���وزراء اجتماعه األسبوعي
أول أم��س ف��ي ق��اع��ة مجلس ال����وزراء بقصر
السيف برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال��وزراء وبعد االجتماع صرح
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدولة
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح أن
مجلس ال��وزراء عبر في مستهل اجتماعه عن
خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو
األمير وول��ي عهده األم�ين وللشعب الكويتي
الكرمي واألمة اإلسالمية مبناسبة قرب حلول
عيد الفطر السعيد مبتهال إلى املولى عز وجل
أن يعيد ه��ذه املناسبة الطيبة على كويتنا
الغالية وأهلها األوفياء وهم ينعمون باألمن
واالستقرار والرفاه واالزده��ار وعلى األمتني
العربية واإلسالمية باليمن واخلير والبركات.
كما اس��ت��ع��رض مجلس ال����وزراء مضامني
الكلمة الشاملة التي ألقاها صاحب السمو
األمير ي��وم األرب��ع��اء املاضي مبناسبة العشر
األواخ���ر م��ن شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك وت��دارس
املجلس املعاني السامية التي تضمنتها الكلمة
والتي أك��د فيها على التكاتف وال��وق��وف صفا
واح��دا في وجه كل من يحاول إث��ارة النعرات
الطائفية والقبلية التي تهدد الوحدة الوطنية،
كما دعا سموه أعضاء السلطتني إلى املزيد من
التعاون وال��ت��آزر وتضافر اجلهود والتركيز
على القضايا اجلوهرية لتعزيز مسيرة العمل
الوطني املشترك ودف��ع عجلة التنمية ،كما
دع��ا سموه الشباب إل��ى االستفادة مما تقدمه
الدولة من امتيازات محفزة من خالل الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشاريع الصغيرة
واملتوسطة وعلى ضرورة النهوض باقتصادنا
الوطني وتنويع مصادر الدخل وترشيد اإلنفاق
واستذكر سموه في كلمته بكل االعتزاز واإلجالل
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو
األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله
(طيب الله ثراهما) داع��ي��ا امل��ول��ى القدير أن
يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهما فسيح جناته
ويجزيهما خير اجل��زاء على ما قدماه للوطن
العزيز من تضحيات وإجن��ازات مشهودة وأن
يحفظ وطننا الغالي وي��دمي عليه نعمة األمن
والرخاء واالزده��ار وأن يتقبل شهداءنا األبرار
الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة دفاعا عن الوطن
العزيز وينزلهم منازل الشهداء.

سمو الشيخ جابر املبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء

وقد عبر مجلس ال��وزراء عن عظيم اعتزازه
وتقديره للتوجيهات السامية التي تضمنتها
كلمة صاحب السمو األم��ي��ر ،مؤكدا التزامه
الكامل بهذه التوجيهات السديدة داعيا املولى
ع��ز وج��ل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة
الشعب الكويتي نحو التقدم والنماء في ظل
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير وسمو
ولي العهد وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه
الكرمي من كل مكروه.
ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
مجلس ال���وزراء علما بالزيارة التي ق��ام بها
صاحب السمو األمير إلى مكة املكرمة باململكة
العربية السعودية الشقيقة مؤخرا حلضور
اجتماع مكة املكرمة وذلك ملناقشة سبل خروج
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة من األزمة
االقتصادية التي متر بها وذلك مبشاركة اململكة
العربية السعودية ودول��ة اإلم��ارات العربية
املتحدة.
وق���د ث��م��ن مجلس ال�����وزراء ج��ه��ود خ��ادم
احلرمني الشريفني احلثيثة لتعزيز التضامن
العربي ودع���م امل��واق��ف العربية على كافة
األص��ع��دة س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج���ل ال��س��داد

هيئة الطرق تفتتح جزء ًا من طريق خدمي
في مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر
ريا�ض عواد
أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل
البري عن ع��زم الهيئة العامة للطرق والنقل
البري افتتاح جزء من الطريق اخلدمي الدائم يبدأ
من دوار مستشفى الصباح حتى دوار اجلاحظ
للمتجهني إلى مدينة الكويت في شارع جمال عبدا
لناصر  ،وال��ذي يعتبر الشكل النهائي ملشروع
تطوير شارع جمال عبد الناصر (هـ ط)167/
في تلك املنطقة  ،وذلك فجر يوم اجلمعة املوافق
 15م��ن يونيو  ، 2018ويبلغ ط��ول الطريق
املزمع افتتاحه ما يقارب ال��ـ  700متر طولي
املوضح على املخطط (الكروكي) املرفق  ،ويأتي
ه��ذا االفتتاح من سلسلة االفتتاحات املرحلية
املتتالية التي متت وستتم وفقا خلطة موضوعة
لالفتتاحات املرحلية في املشروع املذكور وذلك
بعد االنتهاء واستكمال األج��زاء الرئيسية من
األعمال اإلنشائية في جميع مراحل املشروع “.
علماً بأن هذا الطريق سيتم افتتاحه كتحويلة
م��روري��ة باجتاه عكسي للمتجهني إل��ى منطقة
غرناطة وذل��ك بالتنسيق مع وزارة الداخلية

والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم الستقرار
اململكة األردنية الشقيقة.
ثم أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج
ال��زي��ارة التي ق��ام بها ري��اض املالكي وزي��ر
الشؤون اخلارجية واملغتربني الفلسطيني
للبالد م��ؤخ��را وال��ت��ي عبر فيها ع��ن شكره
وتقديره الكبيرين لدولة الكويت ودعمها اجلاد
للقضية الفلسطينية.
كما أحاط املجلس كذلك بنتائج زيارة وزير
اخلارجية السوداني ال��دردي��ري محمد أحمد
والوفد املرافق له مؤخرا للبالد والتي مت خاللها
بحث سبل تنمية عالقات التعاون القائمة بني
البلدين الصديقني في كافة املجاالت وامليادين
وتبادل وجهات النظر ح��ول آخ��ر مستجدات
القضايا اإلقليمية والدولية واملوضوعات محل
االهتمام املشترك.
وفي إطار االهتمام الكبير الذي يوليه مجلس
ال��وزراء لالرتقاء باخلدمات الطبية في البالد
فقد استمع مجلس ال���وزراء إل��ى ع��رض قدمه
وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح
ووكيل ال��وزارة الدكتور مصطفى رضا حول
املشروعات الصحية الكبيرة واجلديدة التي مت
إجنازها مؤخرا وتتمثل في املراكز التالية:

شعيب :إعادة فرز األوراق االنتخابية في ثالث
جمعيات تعاونية أثبتت صحة النتائج االنتخابية

ريا�ض عواد

م .أحمد احلصان

– إدارة هندسة املرور ووضع العالمات املرورية
واإلرشادية باجتاه حركة السير مع تطبيق أعلى
معايير األمن والسالمة وذلك حلني االنتهاء من
الطريق اخل��دم��ي ف��ي اجت��اه��ه األص��ل��ي باجتاه
منطقة غرناطة في اجلهة املقابلة ليتم حتويل
السير عليه.

 1ـ مستشفى جابر األحمد مبنطقة جنوب
السرة.
 2ـ مستشفى اجلهراء اجلديد.
 3ـ املستشفى األميري اجلديد.
 4ـ مركز الشيخة سلوى الصباح للخاليا
اجلذعية واحلبل السري.
حيث مت استعراض م��راح��ل افتتاح هذه
املشاريع وما اشتملت عليه من طاقة سريرية
وخدمات صحية نوعية متميزة مزودة بأفضل
املعدات واألج��ه��زة الطبية واالطقم البشرية
املتخصصة وق��د أش��اد مجلس ال���وزراء بهذه
اإلجنازات الطبية معربا عن ثقته في أن حتقق
هذه املشاريع نقلة نوعية ملموسة على صعيد
تطوير اخلدمات الطبية والرعاية الصحية.
ثم اطلع املجلس على توصية جلنة اخلدمات
العامة بشأن التقرير املقدم من الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول نتائج
الدراسة والتوصيات التي انتهت إليها الهيئة
مع اجلهات ذات الصلة بشأن املخزون الغذائي
البحري بدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء
تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية باتخاذ اإلج���راءات الالزمة لتنظيم
خروج ودخول السفن وقوارب الصيد من وإلى

البحر وتطوير خطة الرقابة والتحكم والرصد
لضمان تطبيق القوانني والقرارات الصادرة
بشأن تنظيم عمليات الصيد والتنسيق مع
الهيئة العامة للبيئة التخاذ اإلجراءات وتطبيق
االشتراطات البيئية الالزمة للحد من اآلثار
السلبية لصيد الروبيان بطريقة اجلر اخللفي
مبا يحافظ على البيئة البحرية واملخزون
الغذائي البحري والتنسيق مع معهد الكويت
لألبحاث العلمية وبلدية الكويت التخاذ
ك��اف��ة اإلج����راءات ال�لازم��ة لتفعيل وتطوير
نشاط االستزراع السمكي املستدام وموافاة
مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن املرئيات
واخل��ط��وات الالزمة بهذا الشأن وذل��ك خالل
شهر من تاريخه.
كما اطلع املجلس كذلك على توصية اللجنة
ب��ش��أن م��ش��روع جسر الشيخ ج��اب��ر األحمد
وقرر مجلس ال��وزراء تكليف اجلهات املعنية
باستكمال دراس���ة م��دى إمكانية االستثمار
مبشروع جسر الشيخ جابر األحمد مستقبال
من كافة اجلوانب القانونية واإلجرائية وذلك
بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وموافاة
مجلس ال��وزراء مبا تنتهى إليه الدراسة خالل
شهر من تاريخه والتنسيق مع جهاز تطوير

مدينة احلرير وجزيرة بوبيان في شأن رؤية
االستفادة من جسر الشيخ جابر األحمد في
ضوء املستجدات واخلطط املستقبلية لتطوير
املنطقة الشمالية وم��واف��اة مجلس ال��وزراء
مبا ينتهى إليه األم��ر خ�لال شهر من تاريخه
وتكليف هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني
العام واخل��اص بالتنسيق مع الهيئة العامة
للطرق والنقل البري واألمانة العامة للتخطيط
والتنمية لدراسة التصورات املقدمة من الهيئة
العامة للطرق والنقل البري الستغالل اجلزر
املرتبطة مبشروع جسر الشيخ جابر األحمد
مبشروعات استثمارية.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين
العربي وال��دول��ي وبهذا الصدد أدان مجلس
ال���وزراء الهجوم االنتحاري ال��ذي استهدف
جت��م��ع لعلماء دي���ن ف��ي م��دي��ن��ة ك��اب��ول في
افغانستان مؤخرا والذي راح ضحيته عدد من
القتلى واجلرحى وكذلك االنفجار ال��ذي وقع
في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية مؤخرا
إثر انفجار سيارة ومجلس ال��وزراء إذ يدين
هذين العملني االجراميني اللذين استهدفا أرواح
األب��ري��اء اآلمنني مجددا موقف دول��ة الكويت
ال��راف��ض ل�لاره��اب بكافة ص���وره وأشكاله
ومؤكدا على ب��راءة اإلس�لام من ه��ذه األعمال
اإلرهابية املشينة.
كما أدان مجلس ال����وزراء ب��ش��دة حادثة
مقذوف أطلق من داخل األراض��ي اليمنية إلى
جنوب اململكة العربية السعودية مؤخرا
والتي راح ضحيتها ثالثة مدنيني مؤكدا على
أن ه��ذه االع��ت��داءات اآلث��م��ة م��ن قبل احلوثني
التي تستهدف أمن واستقرار اململكة الشقيقة
تبرهن مجددا رفضهم االستجابة إلى اجلهود
الدولية التي تسعى النهاء النزاع في اليمن
كما أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت مع
شقيقتها اململكة العربية السعودية وتأييدها
ل�لاج��راءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها
واستقرارها داعيا املولى عز وجل أن يحفظ
اململكة وشعبها الشقيق من كل س��وء ويدمي
عليها نعمة األم��ن واألم���ان ف��ي ظ��ل القيادة
احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز.

كشف الوكيل املساعد لشئون
ال��ت��ع��اون ف���ي وزارة ال��ش��ؤون
االجتماعية عبد ال��ع��زي��ز شعيب
أن عمليات إع����ادة ف���رز األوراق
االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي ث�ل�اث جمعيات
تعاونية نتيجة طعون في نتائج
االن��ت��خ��اب��ات اس��ف��رت ع��ن صحة
النتائج االنتخابية النهائية املعلنة
من قبل الوزارة وسالمة اإلجراءات
املتخذة أثناء العملية االنتخابية .
وأوض����ح شعيب ف��ي تصريح
صحفي بأن ال��وزارة قامت بإعادة
ف����رز أوراق ال��ت��ص��وي��ت ل��ث�لاث
جمعيات تعاونية وذلك بناء على
الطعون االنتخابية املقدمة للوزارة
وهي جمعية ضاحية صباح الناصر
التعاونية  ،حيث كان الفارق بني
الطاعن والفائز باملركز اخلامس

عدد (  ) 6أصوات و جمعية النزهة
التعاونية  ،حيث كان الفارق بني
الطاعن والفائز باملركز اخلامس
هو صوت واحد فقط باالضافة الى
جمعية ضاحية علي صباح السالم
التعاونية  ،حيث كان الفارق بني
الطاعن والفائز باملركز اخلامس هو
صوت واحد فقط
واكد شعيب انه رغم ثقة الوزارة
بالقائمني على العملية االنتخابية
إال أنها في ذات الوقت حريصة على
تنفيذ توجيهات وزي��رة الشؤون
االجتماعية هند الصبيح بشأن
تطبيق م��ب��دأ الشفافية ف��ي كافة
إج��راءات ال��وزارة  ،حيث مت توجيه
الدعوة حلضور عملية إعادة الفرز
للسادة املرشحني وك��اف��ة أعضاء
مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية
املذكورة أعاله .

عبد العزيز شعيب

وش����دد ع��ل��ى م��ج��ال��س إدارات
اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ق��ي��ام
مبسؤولياتهم وواجباتهم املكلفني

ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل أع��ض��اء اجلمعيات
العمومية وذل��ك لتحقيق األه��داف
التعاونية املنشودة.
وم��ن جهة اخ��رى كشف الوكيل
املساعد لشئون التعاون في وزارة
الشئون االجتماعية عبدالعزيز
شعيب ان ال��وزارة تعاملت بجدية
مع املعلومات التي مت تداولها مؤخرا
عبر وسائل التواصل االجتماعي
ع��ن قيام جمعية تعاونية برمي
اخلضار والفواكه بحاويات القمامة
خلف مقر اجلمعية ثم اخذها من قبل
بعض العاملني باجلمعية والشركة
املتعاقد معها ( األمن  /والنظافة) .
وذكر شعيب بأن ال��وزارة قامت
بالتفتيش امليداني وال��ذي ق��ام به
أعضاء الضبطية القضائية تبني أن
اجلمعية غير ملتزمة بآلية الشراء
املباشر للخضار والفواكه املقررة

م��ن قبل ال����وزارة وأن��ه��ا ت���ورد من
ش��رك��ات وسيطة فضالً ع��ن اتباع
سياسة شرائية غير سليمة أدت
إل��ى وج���ود ت��وال��ف ف��ي البضاعة
وك��ان على اجلمعية حتديد حجم
استهالكها اليومي تفادياً لوجود
تلك التوالف .
وأش��ار ال��ى ان��ه مت التنبيه على
اجلمعية بإجراء حتقيق موسع في
املوضوع واخطار ال��وزارة بنتائج
ذل��ك التحقيق كما مت التأكيد على
معاجلة السياسة الشرائية لتفادي
م��ث��ل ه���ذه االخ���ت�ل�االت م��ؤك��دا ان
الوزارة قائمة على متابعة املوضوع
باإلضافة إلى التأكد من اإلجراءات
املتبعة في اجلمعية ول��ن تتوانى
في احلفاظ على صحة املستهلكني
بشكل عام وأموال املساهمني بشكل
خاص.

خالل حملة شنتها «نظافة الفروانية» على عموم احملافظة

اخلرينج  :حترير  25مخالفة نظافة و 15استغالل مساحة و 42بائع متجول
كشفت إدارة العالقات العامة في
بلدية ال��ك��وي��ت ع��ن ت��واص��ل احلمالت
ال��ت��ي إدارة النظافة ال��ع��ام��ة العامة
واشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة
الفروانية حيث قام بتنفيذ حملة مكثفة
ب��ع��م��وم احمل��اف��ظ��ة ش��م��ل��ت التفتيش
على م��ح�لات تأجير وب��ي��ع السيارت
وامل��ق��اه��ي واحمل�ل�ات التجارية للتأكد
م��ن تراخيص استغالل املساحة إلى
جانب رفع السيارات املهملة والسكراب
م��ن ال��ش��وارع وتنظيف س��اح��ات دور
العبادرة وتبديل وغسيل احلاويات
والكشف على االسواق العشوائية تزامنا
مع احلملة االعالمية التي أطلقتها االدارة
حتت شعار#تواصل_معنا والتى تهدف
إل��ى إزال���ة كافة التعديات على أم�لاك
الدولة واالعالنات بالشوارع وامليادين
ومتابعة الباعة اجلائلني وكل مايشغل
الطريق س��واء استغالل مساحة دون
ترخيص او سيارات مهملة فضال عن
متابعة شركات النظافة ومدي التزامها
بتطبيق العقود بينها وبني البلدية إلى
جانب متابعة شكاوى اجلمهور الواردة
عبر مواقع التواصل االجتماعى .
و أوضح مدير إدارة النظافة العامة
واشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة
سعد سالم اخلرينج بأن االدارة وضعت
خطة عمل ميدانية مكثفة تهدف إلى احلد
من ظاهرة إستغالل املساحات وإشغال
الطريق قبل احل��ص��ول على ترخيص
من البلدية ،السيما وأنهم مت��ادوا في
استغالل الساحات دون ترخيص فضال

جانب من احلملة

ع��ن إش��غ��ال ال��ط��ري��ق مم��ا يتسبب في
حوداث مروريا ً.
وأك�����د اخل��ري��ن��ج ع��ل��ى أن حملة
“#تواصل _معنا” التى أطلقتها البلدية
ال��ه��دف منها إرس���ال رس��ال��ة إطمئنان
للجميع بأن مفتشي البلدية باملرصاد
للمخالفني لردعهم وإتخاذ االج��راءات

حترير مخالفة

القانونية بحقهم  ،مؤكدآ على أن احلملة
التى نفذها مفتشي مراقبة النظافة
العامة ومراقبة أشغاالت الطرق مبثابة
أكبر دليل بأن مفتشي االجهزة الرقابية
يطبقون القانونني واللوائح بكل حزم
إل��ى جانب احل��د من الظواهر السلبية
التي باتت تؤرق اجلميع.

وأضاف اخلرينج بأن مفتشي النوبة
“ج” مب��رك��ز نظافة جليب الشيوخ
قاموا بتحرير  25مخالفة نظافة عامة
طبقا للقرار الوزاري  190لسنة 2008
تضمنت ع��دم نقل النفايات لألماكن
احملددة إلى جانب رفع  15سيارة مهملة
وإرسالها ملوقع حجزالبلدية ،الفتاً إلى

ان النوبة “أ” مبركز نظافة اجلليب قامت
برفع  15سيارة مهملة إلى جانب رفع
حمولة 76م 3من االنقاض باالسواق
العشوائية مبنطقة جليب الشيوخ وذلك
مبشاركة نسافات وج��راف��ة و3تريله
ورافعة شوكية فضال عن  5عمال نظافة.
وت��اب��ع ق��ائ�لا ب���أن مفتشي النوبة

“أ” مبركز نظافة الرقعي والعارضية
احلرفية قاموا برفع  18سيارة مهملة و
 3حاويات جتارية حجم 5متر وبراميل
زي��وت وإرسالهم ملوقع حجز البلدية
تطبيقاً للقرار ال����وزاري  190لسنة
.2008
وتطرق اخلرينج بالقول بأن مفتشي

قسم متابعة مخالفات إشغاالت الطرق
قاموا بتحرير أسفرت عن حترير 15
مخالفة إس��ت��غ�لال مساحة للمحالت
التجارية طبقاً للقرار ال���وزاري 149
لسنة . 2006
وأش���ار ب��ان مفتشي قسم متابعة
م��خ��ال��ف��ات ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل�ين ق��ام��وا
مبصادرة حمولة 104م 3من اخلضار
وال��ف��واك��ة وامل�لاب��س املستعملة من
االس���واق العشوائية مبنطقتي جليب
الشيوخ واحلساوي ،مشيرا ً إلى أن مت
حترير  42مخالفة بائع متجول.
وذك��ر اخلرينج بأنه مت تكثيف على
عمليات النظافة حيث تضمنت غسيل
س��اح��ات وم��واق��ف دور العبادة فضال
عن تبديل  240حاوية وغسيل 1200
حاوية بعموم احملافظة.
ون��اش��د اخلرينج أص��ح��اب احمل�لات
بااللتزام باملساحات املرخصة لهم وعدم
استغالل أى ساحة دون ترخيص جتنبا ً
للمسائلة القانونية  ،الفتا ً إلى أن مفتشي
االدارة سيطبقون القانون واللوائح بكل
حزم على املخالفني.
اجلديد بالذكر بأن احلملة شارك فيها
ك��ل م��ن رئيس قسم متابعة مخالفات
إش���غ���االت ال��ط��رق بالتكليف محمد
الديحاني ورئيس النوبات “أ،ج” مبركز
نظافة اجلليب عبد العزيز الوهيده
ورئيس النوبة “أ” مبركز نظافة الرقعي
والعارضية عيد املوزيرري و من قسم
متابعة مخالفات إشغاالت الطرق حامت
الرشيدي وبعض املفتشني.

