
استكماالً للحمالت امليدانية التي 
تنفذها جلنة متابعة ظاهرة سكن العزاب 
في مناطق السكن اخلاص والنموذجي 
ل��رص��د املخالفني وات��خ��اذ اإلج����راءات 
بحقهم وف��ق األط��ر القانونية، فقد نفذ 
قسم متابعة املخالفات الهندسية التابعة 
ملراقبة البناء ب��إدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية 
حملة على سكن العزاب مبناطق خيطان 
وأسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 

10 منازل. 
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق أك��د رئ��ي��س قسم 
متابعة املخالفات الهندسية بالفروانية 
وليد الدغر بأنه قد مت وضع خطة عمل 
متكاملة لرصد أكبر عدد من سكن العزاب 
وات��خ��اذ اإلج���راءات القانونية حيالهم 
وفق القانون 125 لسنة 1992 حيث مت 

التكثيف احلمالت امليدانية على منطقة 
خيطان فضال عن التعامل مع الشكاوي 
الواردة عبر احلسابات الرسمية لبلدية 
الكويت مبواقع التواصل االجتماعي أو 

اخلط الساخن 139 . 
وأضاف الدغر بأنه قد مت قطع التيار 
الكهربائي عن 10 منازل مبنطقة خيطان 

بعد استيفاء كافة اإلج��راءات القانونية 
بالتعاون م��ع وزارة الكهرباء وامل��اء 
مبساندة أمنية.  ودعت إدارة العالقات 
العامة املواطنني واملقيمني في حال وجود 
اي شكوى تتعلق بالبلدية االتصال على 
اخل��ط الساخن 139 وال��ذي يعمل على 
م��دار الساعة أو التواصل عبر مواقع 

 kuwmun @ ال��ت��واص��ل االجتماعي
وسيتم التعامل معها على الفور واتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالها. مع حتيات 
إدارة العالقات العامة بلدية الكويت. من 
جهة أخرى تقوم إدارة النظافة العامة 
و إشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
ح��ول��ي بتنظيف و ك��ن��س ال���ش���وارع 
الرئيسية و الفرعية إل��ى جانب رفع 
املخلفات الزراعية و املخلفات املجهولة .  

كما ق��ام م��رك��ز تيماء و اجل��ه��راء و 
الساملي و القيروان وسعد العبدالله 
والصليبية وكبد و أمغرة و العبدلي 
التابع إلدارة النظافة العامة ببلدية 
اجلهراء برفع  3،693 م٣ من األنقاض 
و املخلفات، باإلضافة إلى إزالة اإلطارات 
املهملة وكنس وتنظيف الشوارع الفرعية 

و الرئيسية. 

قالت إدارة االرصاد اجلوية الكويتية 
إن البالد  تتأثر بامتداد مرتفع جوي من 
جهة الشمال الغربي يجلب معه كتلة 
هوائية باردة وجافة أدت إلى انخفاض 
ملحوظ ب��درج��ات احل���رارة والشعور 
ببرودة الطقس أثناء ساعات متأخرة 

من الليل.
وأوض���ح م��راق��ب التنبؤات اجلوية 
ب��اإلدارة عبدالعزيز القراوي ل� )كونا( 
أن الطقس نهار اليوم اجلمعة سيكون 
مشمسا معظم الوقت والرياح متقلبة 
االجت��اه خفيفة السرعة ما بني 6 و22 
كيلومترا بالساعة ودرج��ات احل��رارة 
العظمى ما بني 20 و23  درجة والبحر 

خفيف املوج وارتفاعه ما بني 1 و2 قدم.
وأض����اف أن ال��ط��ق��س ل��ي��ل اجلمعة 
سيكون غائما جزئيا وب��اردا والرياح 
متقلبة االجتاه خفيفة السرعة ما بني 6 
و20 كيلومترا بالساعة ودرجة احلرارة 
الصغرى املتوقعة ما بني 7 و10 درجات 
مئوية والبحر خفيف املوج وارتفاعه ما 

بني 1 و2 قدم.
وب��ني ال��ق��راوي أن الطقس نهار غد 
السبت سيكون غائما جزئيا والرياح 
متقلبة االجت���اه إل��ى جنوبية شرقية 
خفيفة الى معتدلة السرعة ما بني 6 و26 
كيلومترا بالساعة ودرج��ات احل��رارة 

العظمى ما بني 21 و24 درجة والبحر 
خفيف الى معتدل املوج وارتفاعه ما بني 

1 و3 اقدام.
وأش���ار إل��ى أن الطقس ليل السبت 
سيكون غائما جزئيا وب��اردا والرياح 
متقلبة االجت���اه ال��ى جنوبية شرقية 

خفيفة ال��ى معتدلة السرعة م��ا ب��ني 6 
و28 كيلومترا بالساعة مع فرصة لرذاذ 
ودرج��ة احل��رارة الصغرى املتوقعة ما 
بني 9 و12 درجة مئوية والبحر خفيف 
إلى معتدل امل��وج بارتفاع ما بني 1 و4 

أقدام.

صرح مراقب العالقات العامة 
واإلع��الم في بيت الزكاة ناصر 
الكندري أن “البيت” يشارك في 
معرض الكتاب الدولي الرابع 
واألربعون في ارض املعارض 
الدولية مبنطقة مشرف صاله 
رقم 7 جناح رقم 23 ، حيث مت 
االفتتاح في متام الساعة 10 من 
صباح يوم األربعاء ، ويستمر 
امل��ع��رض م��ن 20 30- / 11  ، 
ويفتح أبوابه ط��وال األي��ام من 
-9 1 ظهرا ومن 4:30 – 9:30 
مساء ويوم اجلمعة من -4 10 

مساء  .
وأش����ار ال��ك��ن��دري أن بيت 
ال��زك��اة يحرص على املشاركة 
ف��ي امل��ع��رض سنويا ، ويولي 
أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة أن ت��ك��ون تلك 
املشاركة ذات فاعلية وم��ردود 
إي��ج��اب��ي ي��ب��ني أه��م��ي��ة ال��زك��اة 
وف��رض��ي��ت��ه��ا وم��ش��روع��ي��ت��ه��ا 
وأنواعها باإلضافة إلى دورها 
في حتقيق التكافل االجتماعي 
بني أفراد الوطن ، باإلضافة إلى 

التعريف بدور بيت الزكاة في 
مجال العمل اخليري واإلنساني 
، وامل��ش��اري��ع ال��ت��ي ق��ام بها “ 
البيت “ وامل��ش��اري��ع امل��درج��ة 
خ��الل اخلطة القادمة ، وكذلك 
توضيح طريقة احتساب الزكاة 
وط���رق إخ��راج��ه��ا وتوصيلها 

ملستحقيها .
وأض��اف الكندري أن جناح 

بيت ال��زك��اة يضم العديد من 
الكتب واألب��ح��اث ال��ت��ي تهتم 
بقضايا ال��زك��اة ، وه��ي متاحة 
ل������زوار امل���ع���رض ، وك��ذل��ك 
التعريف باخلدمات التي يقدمها 
“ البيت “ في مجال املساعدات 
االجتماعية وفي نهاية حديثه 
دعا الكندري – اجلمهور الكرمي 
رواد املعرض لزيارة جناح بيت 
ال��زك��اة للحصول على العديد 
م��ن إص���دارات البيت املجانية 
، ول��الط��الع عن كثب على أهم 
أعمال وأنشطة البيت في املجال 
اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي ، ودوره 
ف��ي توصيل ال��رس��ال��ة للعالم 
أج��م��ع ، ولبيان دور الكويت 
وح��رص��ه��ا على امل��ش��ارك��ة في 
األعمال اإلغاثية و اإلنسانية ، 
لتوفير احلياة الكرمية للشعوب 
ال��ف��ق��ي��رة أو ال��ت��ي ت��ت��ع��رض 
للكوارث واملجاعات ، مما ساهم 
ف��ي أن تلقب ال��ك��وي��ت مبركز 
العمل اإلنساني وحصول سمو 

األمير على لقب قائد اإلنسانية.

3 alwasat.com.kwمحليات

   اخلالد: استنهاض قدرات الشباب خلدمة أهداف التنمية

– بنات« للتنمية املستدامة محافظ العاصمة يفتتح معرض »املعهد الديني 

   أك��د محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخل���ال���د، أن “حتقيق رؤى التنمية 
املستدامة في البالد هي إح��دى الركائز 
املهمة ال��ت��ي يستهدفها ال��وط��ن إلدراك 
مراتب الرقي والتقدم بني األمم”، مشيداً 
“مببادرة املعهد الديني املشترك – بنات، 
للتنمية املستدامة وم��ا يعكف عليه من 
جهود في عملية التنمية على املستويات 

الثقافية واالجتماعية والبيئية«.
   جاء ذلك في تصريٍح صحفٍي للمحافظ 

اخل��ال��د، على ه��ام��ش افتتاحه معرض 
مبادرة التنمية املستدامة للمعهد الديني 
املشترك للبنات مبشاركة املؤسسات 
العلمية والبيئية وذلك في مدينة جابر 
األح��م��د، بحضور مدير إدارة التعليم 
الديني في وزارة التربية أنور عبدالغفور، 
ومدير املعهد الديني املشترك بنات شريفة 
العنزي، باإلضافة إلى عدٍد من مسؤولي 

ديوان عام احملافظة.
   ودع��ا اخلالد إلى استنهاض قدرات 

ال��ش��ب��اب وص��ق��ل األج���ي���ال ب��امل��ه��ارات 
التكنولوجية احل��دي��ث��ة وم���ا تتطلبه 
عملية التنمية م��ن مواكبة للتطورات 
العلمية واحلياتية املتسارعة وذل��ك 
خللق أجياٍل تخدم أهداف التنمية وتكون 
ق���ادرة على حمل راي���ة ال��وط��ن وإدراك 
طموحات املستقبل، مؤكداً أن “محافظة 
العاصمة ال تألو جهداً في دعم مبادرات 
التنمية وس��ت��ظ��ل ت��رع��ى ج��ه��وده��ا في 
شتى امل��ج��االت«.   وق��ال: إن توجيهات 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد دائما ما تؤكد على ضرورة اعتماد 
رؤى التنمية وحتويل البالد ملركز مالي 
وجتاري عاملي، فيما ختم احملافظ اخلالد، 
تصريحه، داع��ي��اً امل��ول��ى ج��ل وع��ال أن 
“يحفظ راية الوطن خفاقًة حتت قيادة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي عهده األم��ني الشيخ 
ن���واف األح��م��د، وس��م��و رئ��ي��س مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

محافظ العاصمة خالل جولة في املعهد

ت���ن���ظ���ي���ف ال��������ش��������وارع ال����رئ����ي����س����ي����ة وال����ف����رع����ي����ة 
»ح�����ول�����ي« ف������ي  ال������زراع������ي������ة  امل����خ����ل����ف����ات  رف��������ع  و 

ب�������ل�������دي�������ة »اجل����������������ه����������������راء« ت���������رف���������ع األن���������ق���������اض 
امل����ه����م����ل����ة  اإلط���������������������ارات  ت�������زي�������ل  و  وامل������خ������ل������ف������ات 

األرصاد اجلوية: طقس مشمس نهارًا
وبارد لياًل في عطلة نهاية األسبوع

يضم العديد من الكتب واألبحاث التي تهتم بقضايا الزكاة 

»بيت الزكاة« يشارك في معرض 
الكويت الدولي للكتاب  

ناصر الكندري

Friday 22th November 2019 - 13 th yearاجلمعة 25 من ربيع األول 1441 ه�/ 22 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة 

اختتم دي��وان احملاسبة ثالثة برامج تدريبية 
األول بعنوان “فرق العمل ودوره���ا في تطوير 
العمل الرقابي في دي��وان احملاسبة”، والثاني 
ب��ع��ن��وان “محطات ح��واري��ة ف��ي م��ج��ال الفكر 
والتخطيط االستراتيجي – م��ؤش��رات األداء”، 

والثالث حول مقدمة في التدقيق األخالقي.
واستهدف البرنامج األول “فرق العمل ودورها 
في تطوير العمل الرقابي في دي��وان احملاسبة” 
اكساب املشاركني املعارف األساسية واملهارات 
الالزمة إلدارة فرق العمل وتطوير أدائهم وحل 

املشكالت الناشئة عن العمل.
كما تناول البرنامج املوجه إلى فئات املدققني 
ف��ي جميع قطاعات ال��دي��وان مفهوم ف��رق العمل 
وأمن��اط��ه، وأس��ال��ي��ب ح��ل املشكالت واألساليب 
احلديثة والتطبيقات اإللكترونية في إدارة الفرق، 
باإلضافة إلى دور الفرق في تطوير العمل الرقابي 
في دي��وان احملاسبة. وتضمن البرنامج الثاني 

ال��ذي ج��اء بعنوان “محطات ح��واري��ة في مجال 
الفكر والتخطيط االستراتيجي – مؤشرات األداء” 
تعريف م��ؤش��ر األداء االستراتيجي وسماته، 
وصفات ومتطلبات مؤشر األداء اجليد، باإلضافة 
إل��ى مناقشة أن��واع مؤشر األداء التي تكمن في 
م��ؤش��ر قبل ال��ب��داي��ة، م��ؤش��ر أث��ن��اء سير العمل، 
واملؤشر املستهدف. أما البرنامج الثالث “مقدمة 
في التدقيق األخالقي” استهدف تعريف املشاركني 
بالتدقيق األخالقي واآلليات املتبعة في تنفيذ مهام 
التدقيق األخالقي، إضافة إلى اطالعهم على جتربة 

“اليوروساي” في هذا املجال. 
وت��ن��اول ال��ب��رن��ام��ج م��ح��اور رئيسية أهمها 
أخ��الق��ي��ات املهنة املعتمدة ف��ي دول���ة الكويت، 
التوجيهات وارش��ادات السلوك ملوظفي اجلهات 
احلكومية، باإلضافة إل��ى مناقشة دليل قواعد 
السلوك األخالقي ملوظفي الديوان ومراحل مهمة 

التدقيق األخالقي.

بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية

  »بلدية الفروانية«: قطع التيار الكهربائي
10 منازل للعزاب في خيطان عن 

رفع املخلفات في حولي

»ديوان احملاسبة« يختتم
3 برامج تدريبية  

عبدالعزيز القراوي

“تيماء” تنظيف الشوارع في منطقة 

الشيخ طالل اخلالد ومعه طفلتني من ذوي اإلعاقة

الشيخ طالل اخلالد في لقطة جماعية مع املشاركني واملشاركات


