
كشفت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت عن حتقيق العديد 
م��ن اإلجن�����ازات إلدارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية بفرع بلدية 
محافظة حولي خالل فبراير املاضي 
, مشيرا الى انه قد مت اص��دار 149 

معاملة .
وف��ي ه��ذا السياق أوض��ح مدير 
إدارة التدقيق و املتابعة الهندسية 
م.مبارك العجمي انه مت اصدار 73 
معاملة شهادة اوصاف الكترونية 
, 30 معاملة انهاء اشراف الكتروني 
, 37 معاملة إيصال تيار كهربائي 
, و معاملتني  اس��ت��الم ح���دود , 3 
معامالت شهاده ملن يهمه االمر و4 

معامالت تقوية تيار كهربائي .
ودع��ت إدارة العالقات العامة 

اجلمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد باالتصال 
على اخلط الساخن 139 او التواصل عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 

.kuwmun. االجتماعي @ وسيتم اتخاذ اإلجراءات حيالها على الفور

3 alwasat.com.kwمحليات

ريا�ض عواد 

أعلن مهندس مشروع تطوير الطريق 
ال��واص��ل ب��ني م��ي��ن��اء ال����زور وال��وف��رة 
املهندس وائل اجلمعة عن إجناز ٢٣ في 
املئة من املشروع حتى تاريخه مؤكدا 
سير العمل بخطى ثابته نحو اإلجناز 
لالستفادة القصوى منه رف��ع القدرة 
االستيعابية للطريق ال��ق��ائ��م حاليا 
وتقليل االزدحام املروري وخفض نسب 
احل��وادث املرورية وحتقيق مستويات 
عالية من األم��ان والسالمة السيما ان 
امل��ش��روع يتضمن تنفيذ طريق بطول 
اجمالي ٣٦.٣٥ كم للطريق الرئيسي 
ويشمل ثالث حارات لكل اجتاه بعرض 
٣.٧ متر للحارة الواحدة اضافة لكتف 
خارجي للطريق بعرض ٣متر وداخلي 
بعرض ٢.٤متر مع تنفيذ عدد ٥ جسور 

علوية بطول ١٤٠ متر للجسر الواحد .
وق����ال اجل��م��ع��ة: إن امل���ش���روع من 
املشاريع الكبرى ال��ذي تنفذه الهيئة 
العام للطرق والنقل البري باعتباره احد 
املشاريع التنموية في املنطقة اجلنوبية 
التابعة حملافظة األحمدي والذي يهدف 
الى تقليل االزدح��ام املروري باستخدام 
اجلسور العلوية ببعض التقاطعات 
ونظرا لطبيعة املنطقة واملعدل العالي 
للتدفق امل���روري عليها فقد مت تقسيم 
اع��م��ال امل��ش��روع ال��ى ٤ م��راح��ل والتي 
تتم مباشرتها بطريقة متزامنة وذلك 
ب��ه��دف جتنب االزدح����ام امل����روري في 
اوق��ات ال��ذروة وتسهيل حركة الدخول 
واخل��روج من وال��ى كافة املناطق التي 
يخدمها الطريق مع احملافظة على كفاءة 

اخلدمات القائمة على جانبي الطريق .
وأوض��ح اجلمعة أن كلفة املشروع 
تبلغ ٦٤.٩٠٠ مليون دي��ن��ار وق��د مت 
وضع تواريخ تسليمه كاآلتي: املرحلة 

االول����ى ٥ ف��ب��راي��ر ٢٠١٩, وامل��رح��ل��ة 
الثانية في ٥ يونيو ٢٠١٩,ام��ا املرحلة 
الثالثة في ٧ديسمبر ٢٠١٩,وبالنسبة 
للمرحلة الرابعة والتسليم االبتدائي 
في ٧مارس ٢٠٢٠, مشيرا الى املشروع 
في مرحلتيه التصميمية والتنفيذية 
ذات قيمة هندسية عالية للغاية حيث 
تطلب خ��ب��رات محلية وعاملية كبيرة 
لتقوم باإلشراف على االعمال بالتقنيات 

واملعايير العاملية وبجودة عالية جدا .
وأش���ار اجلمعة إل��ى أن االجن���ازات 
داخل املشروع ما كان لها ان تتحقق لوال 
تكاتف كافة اجلهود من قبل االط��راف 
العاملة داخل املشروع مبا فيها اجلهاز 
التنفيذي واالستشاري واملقاول والدعم 
وامل��س��ان��دة م��ن ق��ي��ادي الهيئة العامة 
للطرق وال��ن��ق��ل ال��ب��ري وع��ل��ى رأسهم 

املدير العام املهندس أحمد احلصان الذي 
يحرص على حث العاملني باملشروع 
على تسريع وتيرة العمل ومضاعفة 
اجلهد املبذول والعمل على ازال��ة كافة 
التحديات التي تواجه املشروع من خالل 
التعاون والتنسيق بني أجهزة املشروع 
واجلهات احلكومية االخرى كما يحرص 
على املتابعة احلثيثة لكافة املستجدات 
داخ���ل امل��ش��روع م��ن خ���الل ال��زي��ارات 
املوقعية والتقارير الدورية التي يتم 
رفعها للهيئة بصفة مستمرة حول اهم 

املستجدات واخلطوات التنفيذية أول 
بأول .

وتابع اجلمعة أنه من أبرز إجنازات 
املشروع تقدم أعمال التنفيذ بخطوات 
ثابتة وتناغم بني البرنامج الزمني حيث 
سيتم مب��رور الشهر احلالي استكمال 
افتتاح معظم الطرق البديلة باملرحلة 
االول��ى اجل��اري تنفيذها حاليا ليكون 
الطول االجمالي للتحويالت املرورية 
التي قد مت افتتاحها بالتنسيق مع االدارة 
العامة للمرور ٢٥.٣٠ كم اضافة ألنه 

يجري تنفيذ اعمال الطرق الدائمة والذي 
وصلت نسبة االعمال املنجزة بها ١٦في 
املئة مبا يتجاوز النسبة املخطط لها 
على البرنامج الزمني كما مت تنفيذ 
نسبة ٣٦ف��ي املئة من اجمالي االعمال 
اخلاصة باجلسور ونسبة ١٩ في املئة 
من أعمال اخل��دم��ات وج��اري استكمال 
األعمال االنشائية باملشروع مع سلسلة 
من أعمال التحويل والنقل واحلماية 
والتحديث للمرافق واخل��دم��ات على 

امتداد الطريق .

م. وائل اجلمعة

يقلل االزدحام املروري باستخدام اجلسور العلوية في بعض التقاطعات

23 في املئة من الطريق  »الطرق« أجنزت 
الواصل بني ميناء الزور والوفرة
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»الصحة« تستضيف اجتماع 
اللجنة املركزية لفحص 

الوافدين بدول مجلس التعاون 
حتت رعاية  وزي��ر الصحة الدكتور باسل الصباح تستضيف دولة 
الكويت يوم الثالثاء املوافق 29 مايو اجلاري اجتماع اللجنة اخلليجية 
املركزية لفحص الوافدين ب��دول مجلس  التعاون اخلليجي ) فندق 
سيمفوني ( وهي احد اللجان الرئيسية والهامه مبجلس الصحه لدول 

مجلس التعاون ومبشاركة األمانه العامه لدول مجلس التعاون .
وق��ال الدكتوريوسف ال��دوي��ري وكيل ال���وزاره املساعد لشئون طب 
االسنان وعضو الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون ان انشاء اللجنه 
جاء بناء على ق��رارات من املجلس األعلى ومجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون بغرض التنسيق بني دول مجلس التعاون اخلليجي في 
مجال فحص العمالة الوافدة  وأضاف الدكتور  يوسف الدويري ونظرا« 
للمستجدات احلاصله بدول مجلس التعاون سيتم خالل االجتماع  دراسة 
طلبات إضافة مراكز فحص جديدة واغ��الق مراكز فحص أخ��رى وذلك 
ملصلحة الدول األعضاء وسيتم من قبل أعضاء اللجنة اخلليجية املركزية 

وأيضا«سيتم خالل االجتماع تناول موضوع الفحوصات الفيروسية.

مخطط املشروع

خالل إحصائية إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية ببلدية حولي

149 معاملة  العجمي: إصدار 
هندسية خالل أبريل املاضي

م.مبارك العجمي

ريا�ض عواد 

أع��ل��ن��ت ال��ش��ب��ك��ة اخلليجية 
جل��م��ع��ي��ات ال��ب��ي��ئ��ة األه��ل��ي��ة 
استعداداتها للتعاون مع اجلهات 
التنفيذية واملعنية ب��ال��ك��وارث 
الطبيعية واألع��اص��ي��ر ف��ي دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي من 
خالل دوره��ا التو عوي ال��ذي يقع 

على عاتق املجتمعات املدنية.
وق����ال����ت رئ���ي���س���ة ال��ش��ب��ك��ة 
ورئ��ي��س��ة اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
حلماية البيئة وج���دان العقاب 
في تصريح صحافي أن الشبكة 
اخلليجية جلمعيات البيئة األهلية 
ب���ادرت ب��اإلع��الن ع��ن جهوزيتها 
للمشاركة ف��ي األدوار التوعية 
للتعامل ومواجهة االثار املتوقعة 
إلعصار مكونو الذي ضرب جزيرة 
سوقطرى اليمنية مخلفا وراءه 
العديد من مظاهر وص��ور الدمار 

والوفيات واخلسائر.

ول���ف���ت���ت ال���ع���ق���اب ال�����ى ان 
اجلمعيات واملراكز البيئية اعضاء 
الشبكة واملنتشرة في جميع دول 
مجلس التعاون ومب��ا متلكه من 
خبرات علمية وك���وادر تطوعية 
حت��رص وتدعو ال��ى تطبيق نظم 
واليات االدارة املتكاملة للكوارث 

الطبيعية.
وأش������ادت رئ��ي��س��ة ال��ش��ب��ك��ة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة جل��م��ع��ي��ات البيئة 
االهلية وال��ت��ي ت��ت��رأس اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة مكتبها 
التنفيذي باجلهود التي تبذلها 
اجلهات العمانية املعنية سواء 
كانت حكومية او أهلية مثنية على 
التغطية املباشرة وعلى مدار اليوم 
محذرة ومرشدة باإلجراءات التي 
يجب اتباعها وذلك بجميع اللغات 

في سلطنة عمان.
وت��اب��ع��ت الشبكة اخلليجية 
للبيئة قرار الهيئة العامة للطيران 

املدنى فى سلطنة عمان بغلق مطار 
صاللة ثانى أكبر مطارات البالد 
ملدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف 
الليل بسبب العاصفة املدارية التي 

جتتاح جنوب اجلزيرة العربية.

وم���ن ت��ل��ك امل��ت��اب��ع��ة ل��إح��داث 
, ذك���رت ان مسئولني حكوميني 
مينيني قالوا, إن اليمن أعلن حالة 
ال��ط��وارئ فى محافظة سقطرى, 
بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية 
عدة قرى وأدت إلى فقد 17 شخصا 

اعانهم الله وحفظهم.
مشيدة بتوجيه شرطة عمان 
السلطانية ع��دد م��ن التحذيرات 
للمواطنني واملقيمني بالبالد ضمن 
االس��ت��ع��دادات ملواجهة اإلعصار 
امل�������دارى ال�����ذى ض����رب ال��ب��الد 
وخصوصا منطقة ظفار, وال��ذى 

أطلق عليه اسم “إعصار مكونو.”
وأوضحت ان الشرطة العمانية 
ف���ى حت����ذي����رات ن��ش��رت��ه��ا على 
صفحتها الرسمية مبوقع التواصل 
أالجتماعي تويتر, نقال على لسان 
العميد قائد شرطة محافظة ظفار: 
“ندعو املواطنني واملقيمني إلى 
االنتقال من املناطق املنخفضة إلى 

مناطق أكثر آمنا الشرطة تنشر 
مزيدا من أفرادها في املناطق األكثر 
توقعا أباإلعصار توزيع سيارات 
اإلس���ع���اف وال���دف���اع امل��دن��ي في 

مختلف واليات احملافظة.”
وبينت وج��دان العقاب رئيسة 
الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة 

االهلية انه قد مت التواصل مع 
رئيس جمعية البيئة العمانية 
ال��دك��ت��ور حمد الغيالني وال��ذي 
صرح بان اجلمعية باإلضافة الى 
جموع من املتطوعني في املجتمع 
املدني يعمدون الى تنظيم عملية 
امل��س��اع��دة بعد م���رور العاصفة 
امل���داري���ة ب��س��الم م��ع متابعتهم 
الدائمة ل��إح��داث واملساهمة في 
نشر التوعية للناس م��ن خالل 
اعادة ارسال التعليمات احلكومية 
واإلرش����ادات اخل��اص��ة باجلهات 
امل��خ��ت��ص��ة ب�����إدارة االزم�����ات في 

سلطنة عمان.

العقاب: جمعية البيئة مستعدة للتعاون مع اجلهات التنفيذية 
واملعنية بالكوارث الطبيعية واألعاصير في دول مجلس التعاون 

وجدان العقاب

اع��ل��ن��ت ال��وك��ي��ل��ة امل��س��اع��دة 
للتنمية االجتماعية في وزارة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ه��ن��اء 
الهاجري  ان “الوزارة وافقت 
جلمعية العون املباشر منذ فترة 
على مشروع حفر )الف بئر(  ماء 
والتي مقدر ان يستفيد منها اكثر 
من مليون شخص تفتقر حياتهم 

للماء, 
وكشفت الهاجري في تصريح 
ص��ح��ف��ي ان���ه ون���ظ���راً ل��ت��اري��خ 
اجلمعية امل��ش��رف ف��ي العمل 
اخليري وملؤسسها املغفور له 
باذن الله الدكتور عبد الرحمن 
السميط تهافت محبي اخلير 
للتبرع فور انطالق احلملة على 
موقع اجلمعية االلكتروني مما 
ادى لتعثر قبول بعض تبرعات 

وعمليات الدفع للموقع”, مبينة ان “اجلمعية 
نسقت مع جمعية النجاة مبوافقة ال���وزارة على 
قبول التبرعات على حساب اجلمعية ومن شدة 

الضغط أدى لتعثر قبول بعض 
عمليات  الدفع عن طريق الكي 
ن��ت ال���ى أن مت اع����الن إي��ق��اف 
احلملة وتأجيلها مبوافقة وزارة 
الشؤون  الى يوم االثنني حلني 
ضبط م��واق��ع ال��ع��ون وشركة 

الكي نت “.
وأشارت الهاجري الى ان “ما 
حدث دليل على ثقة اهل اخلير 
في جمعية العون املباشر ومن 
اسسها الدكتور السميط “رحمه 
الله” وليس بالغريب على ديرة 

اخلير وأهلها ومقيميها”.
وأك���دت ان وزارة ال��ش��ؤون 
تدعم العمل اخليري والقائمني 
ع��ل��ي��ه واجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة 
امللتزمة بالقانون وال��ق��رارات 
املنظمة له, مؤكدة على وقوف 
ال��وزارة على مسافة واح��دة من اجلميع, والعمل 
مع اجلمعيات على اب��راز دور الكويت االنساني 

واحلفاظ على رايتها بيضاء.

بسبب اإلقبال الكبير والسريع على التبرع 

»الشؤون« تؤجل حملة العون املباشر 
بعد تعطل الكي نت 

هناء الهاجري

ان��ط��الق��اً نحو حتقيق رؤي��ة 
كويت ج��دي��دة, وترسيخ نشر 
ث��ق��اف��ة إع����ادة ال��ت��دوي��ر, أعلن 
م��ش��روع “أمنية” البيئي عن 
تدشني تعاون مع مياه “آسبر”, 
وذل���ك م��ن خ���الل وض���ع شعار 
مشروع “أمنية”على قناني املياه 

املعدنية. 
وفي هذا اجلانب عبرت فرح 
شعبان أحد مؤسسي “أمنية” في 
تصريح صحفي عن عميق الشكر 
واألمتنان لرئيس مجلس إدارة 
مياه “آسبر” ياسني الطبطبائي, 
والذي حقق الوعود في إبرام هذه 
الشراكة البيئية املثمرة, تتويجا 
ل��دوره الفاعل في دع��م الشباب 
الكويتي واملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة, ومن باب احلرص 

على نشر الوعي البيئي.
وأضافت شعبان الى أن مثل 
تلك امل��ب��ادرات الداعمة تشعرنا 
ف��ي مواصلة الطريق لتحقيق 
ط��م��وح��ات وطنية ومجتمعية 
مستقبلية واع���دة مساهمة في 
احملافظة على البيئة من املخاطر 

الصحية واحلد من التلوث.
فيما قال رئيس مجلس إدارة 
مياه “آسبر” ياسني الطبطبائي 
أن��ه ك��ان يتمنى رؤي���ة صناعة 
إع���ادة التدوير ف��ي الكويت من 
خ��الل سفره كثيرا إل��ى مصنع 

املياه في النرويج, الفتا إلى ذلك 
شاهده أخيرا عن طريق شباب 
ك��وي��ت��ي م��ت��م��ث��ال ف���ي م��ش��روع 
“أمنية” البيئي, بالتالي حرص 
على تقدمي الدعم لهؤالء الشباب 
من خالل وضع الشعار اخلاص 
في “أمنية” على كل قناني املياه 
في الكويت, واعتمادها مع شركة 
“اجلازي” وهي وكيله املعتمد 

في الكويت .
وأض������اف ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي أن 
“أمنية” من املشاريع الكويتية 
الشبابية الواعدة التي تستحق 
الدعم املجتمعي لتحقيق رؤية 
كويت ٢٠٣٥, ونشر مفهوم ثقافة 
إع���ادة ال��ت��دوي��ر والتخلص من 
االخطار البيئية املتمثلة في املواد 

البالستيكية.

مشروع »أمنية« يطلق مبادرة جديدة 
لنشر الوعي البيئي

الطبطبائي والغمالس و شعبان

اس��ت��ك��م��االً ل��دوره��ا اإلنساني 
الرائد الذي تقوم به جتاه شريحة 
األي��ت��ام واألس��ر املستفيدة ودعم 
ط��الب العلم وغيرها م��ن أوج��ه 
اخل��ي��ر واإلح��س��ان ال��ت��ي تنفذها 
اللجنة على مدار العام قال مدير 
جلنة زكاة سلوى التابعة جلمعية 
اخليرية محمد ال��ه��ول��ي: بفضل 
الله وتوفيقه استطعنا في شهر 
اخلير إيصال مساعدات أهل اخلير 
للمستحقني في اململكة األردنية 
الشقيقة واإلشراف على توزيعها 
وتوثيقها ون��ش��ره��ا ع��ب��ر شتى 

حسابات اللجنة.
وتابع الهولي: مت خالل الرحلة 
توزيع الكفاالت لعدد 1382 يتم 
من األيتام السوريني واألردنيني 
وتبلغ قيمة الكفالة 15 دينار 
ك��وي��ت��ي, ون��ح��رص على رعاية 
األيتام وتعليمهم وتذليل الصعاب 
التي تقابلهم وزياراتهم, فاليتيم 
يحتاج بجانب الدعم امل��ادي إلى 
ال��رع��اي��ة النفسية, ون��ق��ي��م لهم 
املسابقات الثقافية والترويحية, 
ونلتقي مع أمهات األيتام ونذكرهن 
بالفضل وال��ث��واب العظيم الذي 
اعده رب العزة لهن, وكذلك قدمنا 
مساعدات ألس��ر األي��ت��ام استفاد 

منها 50 أسرة .
وأض�����اف: ك��م��ا قمنا ب��زي��ارة 

امل��رض��ى وامل��ص��اب��ني السوريني, 
وهناك شاهدنا عن كثب املعاناة 
الشديدة التي يعيشونها فمنهم 
من بترت ساقة وأخر يده وغيره 
فقد البصر ومنهم ال��ذي أصيب 
ب��ش��ل��ل ت���ام اق��ع��ده ع��ن احل��رك��ة 

وغيرها م��ن اجل���راح التي تدمي 
القلوب, وانطالقاً من دورنا الديني 
واإلنساني واالخالقي نزور هؤالء 
املرضى ونوزع عليهم املساعدات 
التي يجود بها أهل الكويت والتي 
استفاد منها أكثر م��ن 60 أس��رة 

سورية بواقع 100 دينار أردني 
لألسرة الواحدة.

  مبينا أن األس���ر ال��س��وري��ة 
الفقيرة ك��ان لها نصيباً مميزاُ 
م��ن الرحلة حيث وزع��ن��ا عليهم 
املساعدات, وفي هذا الصدد نحن ال 

نقصر دورنا على املساعدات فقط, 
ب��ل ن��ح��رص على ت��ق��دمي احللول 
اجل��ذري��ة لعالج الفقر م��ن خالل 
توفير مصدر رزق كرمي لألسرة 
ينقلها م��ن ال��ع��وز واحل��اج��ة إلى 
العطاء واإلنتاج والتمكني ولدينا 
جت���ارب ناجحة ألس��ر أصبحت 
بفضل ال��ل��ه ت��ع��ول أس��ر أخ��رى, 
فمن خالل خبرتنا الطويلة مهما 
ق��دم��ت م��ن م��س��اع��دات ستنتهي 
وتظل احلاجة كبيرة, أما استثمار 
الطاقات املعطلة وادارة عجلة 

اإلنتاج فهو احلل األمثل.
 وذك��ر الهولي أن��ه خ��الل هذه 
ال��زي��ارة احلافلة ب��اإلجن��ازات مت 
تقدمي ع��دد 1300 وجبة إفطار 
صائم لالجئني السوريني, ومتتاز 
وج��ب��ات��ن��ا ب��أن��ه��ا ت��ك��ون مشبعة 
وج��ي��دة ونتعاقد م��ع الشركات 
املميزة ذات السمعة والتي تقدم 
خ���دم���ات ت��ل��ي��ق ب��اس��م ال��ك��وي��ت 
اخليري العاملي, كما قمنا بتوزيع 
الطرود الغذائية لألسر الفقيرة 
وتضم الطرود أه��م االحتياجات 
ال��ض��روري��ة  ل��ل��م��واد الغذائية 
واختتم الهولي بحث أهل اخلير 
دع��م جلنة زك��اة سلوى واللجنة 
تعمل بكل قوة على تلبية رغبات 
املتبرعني ومتتاز بالسرعة والدقة 

في التنفيذ .

»زكاة سلوى« وزعت كفاالت األيتام وطرودًا غذائية 
ومساعدات للمرضى و إفطار الصائم في األردن

الهولي يحمل يتيمة سورية


