
كشفت إدارة العالقات العامة 
بالبلدية النقاب عن قيام  األجهزة 
ال��رق��اب��ي��ة ب��ف��رع بلدية محافظة 
مبارك الكبير بتنفيذ حملة مكثفة  
ع��ل��ى منطقة غ���رب أب���و فطيرة 
احلرفية  لفرض هيبة القانون على 
املخالفني حيث إشتملت  احلملة 
الكشف على احمل���الت التجارية 
واملقاهي و إزال��ة التعديات على 
أم���الك ال��دول��ة و رف��ع االع��الن��ات 
العشوائية  فضال عن التأكد من 
ك��اف��ة ال��ت��راخ��ي��ص املمنوحة من 
قبل البلدية والتى ترأسها مدير 
فرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
املهندس فالح الشمري ومشاركة  
م��دي��ر إدارة ال��س��الم��ة م. ميساء 
بوشهري ، مدير إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية ضيدان 
العدواني ، مراقب النظافة العامة 
خالد العازمي، مراقب إشغاالت 
الطرق خالد الفحمة، رئيس قسم 
إزالة املخالفات م. ماجد املطيري، 
رئ��ي��س ف��ري��ق ال���ط���وارئ ناصر 
ال��ه��اج��ري، رئ��ي��س قسم متابعة 
امل��خ��ال��ف��ات الهندسية م. ه��ادى 
الصفار وع��دد من املفتشني ومن 
إدارة العالقات العامة عبد الله 

الرشيدي ومحمد عبد الشافي.
 وأكد مدير فرع بلدية محافظة 
الفروانية املهندس فالح الشمري 
أن احل��م��ل��ة ج����اءت أس��ت��ك��م��االً 
للحمالت ال��دوري��ة  التى نفذتها 
االج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة باحملافظة  
لرصد كافة املخالفات وأتخاذ 
االج�����راءات حيالها على الفور 

وفقاَ لالطر القانونية فضال عن 
إزال��ة كافة املخالفات والتعديات 
س��واء مخالفات بناء أو تعديات 
على أمالك الدولة فضال عن رفع 
م��س��ت��وي ال��ن��ظ��اف��ة ب��احمل��اف��ظ��ة 
والقضاء على املظاهر السليبية 
ال��ت��ى ب��ات��ت ت���ؤرق اجلميع إلى 
جانب غلق احملالت املخالفة إدارياً 
باالضافة إل��ى التعامل مع سكن 
العزاب، مؤكداً على أنه سيكون 
ه��ن��اك ح��م��الت إستباقية لرصد 
املخالفني للوائح وانظمة البلدية 
لردعهم واتخاذ كافة االج��راءات 

بحقهم دون تهاون.
وأض���اف الشمري  ب��أن إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
ق��ام��ت ب��ت��ح��ري��ر 10  مخالفات 

نظافة عامة وإشغاالت طرق طبقا 
ل��ل��ق��رارات ال��وزاري��ة 190 لسنة 

2008 و 149 لسنة 2006.
وذكر بأن إدارة السالمة قامت 
بتوجيه 14 تنبيه تضمنت عدم 
وج��ود رخصة سالمة وتشوين 
باملوقع ، ع��دم وض��ع سياج على 
م��وق��ع العمل ، جت���اوز مساحة 
التشوين ، ع��دم مطابقة مخطط 
التنظيم للتشوين ، وض��ع مواد 
خارج حدود القسيمة واستغالل 

أمالك الدولة.
وت��اب��ع ب���أن إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية قامت 
ب��ت��ح��ري��ر 8 م��خ��ال��ف��ات إع���الن 
للمحالت ال��ت��ج��اري��ة واملقاهي  
تضمنت إض��اف��ة إع���الن ب��دون 

ترخيص ، إضافة عالمة جتارية 
ب���دون ت��رخ��ي��ص وع���دم جتديد 
ترخيص االعالن إلى جانب غلق 
محلني إداري���اً ملخالفتهم لوائح 

وأنظمة البلدية.
وأش��ار إلى أن فريق الطوارئ 
قام بتحرير 4 مخالفات إعالنات 
تضمنت ع��دم جت��دي��د ترخيص 
االع�����الن إل���ى ج��ان��ب إغ����الق 3 
م��ح��الت مل��زوال��ت��ه��م ن��ش��اط غير 
مرخص باالضافة إلى توجيه 4 
إنذارات تعدى على أمالك الدولة 
وإزال���ة ح��واج��ز فضال ع��ن رفع 

وإزالة 44 إعالن عشوائي.
ول��ف��ت إل���ى أن ق��س��م إزال���ة 
امل��خ��ال��ف��ات ق���ام ب��ت��وج��ي��ه 45 
ان��ذار تنوعت مابني تعدى على 
ام��الك الدولة وسالمة واحضار 

تراخيص الهندسية والزراعية.
ودع�����ا ال���ش���م���ري أص��ح��اب 
احملالت  االلتزام بلوائح وأنظمة 
البلدية جتنباً للمخالفة والغرامة 
، مشدداً على أن االجهزة الرقابية 
ب��ف��رع بلدية احمل��اف��ظ��ة ستقوم 
بتطبيق القوانني على املخالفني 
بكل حزم ودون تهاون ومبسطرة 

واحدة.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا دع����ت إدارة 
العالقات العامة  اجلميع في حال 
وجود اي شكوي تتعلق بالبلدية 
االتصال على اخلط الساخن 139 
الذي يعمل على مدار الساعة أو 
التواصل عبر حسابات البلدية 
@kuwmun مبواقع التواصل 

االجتماعي .
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ق��ال��ت مم��ث��ل س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األحمد وزيرة الدولة 
للشؤون االقتصادية رئيسة اللجنة 
ال��ع��ل��ي��ا جل��ائ��زة ال��ك��وي��ت ل��ل��م��رأة 
املتميزة م��رمي العقيل إن الرعاية 
ال��س��ام��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة ت��ؤك��د ح��رص 
القيادة احلكيمة واهتمامها بتعزيز 
دور امل���رأة احمل���وري ومتكينها في 

كافة القطاعات محليا ودوليا.
وأضافت العقيل في كلمة خالل 
حفل ل��إع��الن ع��ن اس��م ال��ف��ائ��زات 
ب��اجل��ائ��زة اق��ي��م ف��ي م��رك��ز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي أمس اخلميس 
أن اجلائزة تهدف إل��ى بناء منصة 
تنافسية تفاعلية وإيجابية تبرز 
املتميزات ليشكلن نواة لبناء شبكة 
دول��ي��ة للنساء املتميزات وحتفيز 
الشابات لتحقيق ذواتهن والرقي 

مبجتمعاتهن.
وأك��دت أن انطالق ه��ذه اجلائزة 
يستكمل جهود الكويت ودعم تنفيذ 
الهدف اخلامس من اه��داف التنمية 
املستدامة لبرنامج األمم املتحدة 
االمن��ائ��ي ال��س��اع��ي ل��ل��م��س��اواة بني 
اجلنسني ومتكني النساء والفتيات 
وتعزيز التشريعات التي تشجع 
على تقلدهن مناصب قيادية مبا 
ي��ت��واف��ق م��ع حتقيق رؤي���ة كويت 

ج��دي��دة 2035 وأج��ن��دة التنمية 
 املستدامة 2030.  

 ومن جانبها قالت عضو اللجنة 
العليا للجائزة السفيرة إيرينا 
ب��وك��وف��ا ف��ي كلمة مماثلة إن هذا 
االح��ت��ف��ال يعكس ال��ت��زام الكويت 
بتمكني امل��رأة وتعزيز مشاركاتها 

ع��ل��ى جميع ال��ص��ع��د وال��ق��ط��اع��ات 
ومنحها الفرصة للتعلم والتوظيف 

والنجاح.  
 ومن ناحيتها أعلنت نائب رئيس 
اللجنة العليا للجائزة الدكتورة 
موضي احلمود عن أسماء الفائزات 
باجلائزة التي تقدم لها 136 مرشحة 

من 22 دولة مختلفة.
وق���ال���ت احل���م���ود إن رئ��ي��س��ة 
جمهورية قرغيزستان السابقة روزا 
اوتونباييفا فازت باجلائزة األولى 
عن فئة العمل احلكومي كونها أول 
امرأة تتولى هذا املنصب إضافة إلى 
اسهاماتها واصالحاتها في الشأن 

السياسي واالج��ت��م��اع��ي والبيئي 
لبالدها. وأش���ارت إل��ى أن رئيسة 
الهيئة العامة للصناعات احلرفية 
العمانية مبرتبة وزي���ر الشيخة 
عايشة السيابية تلتها ثم رئيسة 
مجلس اإلدارة ال��س��اب��ق لشركة 
ايكويت للبتروكيماويات بني 2016 

و2017 املهندسة حسنية هاشم.
   وع��ن فئة املجتمع املدني قالت 
إن أم��ني ع��ام جمعية الهالل األحمر 
الكويتي مها البرجس فازت باجلائزة 
األول��ى تلتها مديرة مركز الكويت 
للتوحد الدكتوره سميرة السعد ثم 
مدير مكتب جمعية العون املباشر في 

اليمن الدكتوره معالي العسعوسي.    
وأضافت أن جائزة القطاع اخلاص 
األول���ى ذه��ب��ت إل��ى س��ي��دة األع��م��ال 
السعودية لبنى العليان ثم رئيسة 
مجلس ادارة س��وق )سيفكو( نور 
القطامي ثم اإلعالمية وسيدة األعمال 

داليا بدران.

مثلت سمو األمير في حفل جائزة املرأة املتميزة 

العقيل: القيادة حريصة على تعزيز دور املرأة محليًا ودوليًا 

مرمي العقيل تلقي كلمة خالل احلفلجانب من مراسم تكرمي الفائزات

فادية السعد: املبادرة منصة جادة الكتشاف املواهب وصقل التجارب وتنمية املهارات 

تأهل مدرستي القبلية املتوسطة وثانوية 
اليرموك في مبادرة ابتكار الكويت

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث 
العلمي تأهل فريقي مدرسة القبلية 
املتوسطة بنات وث��ان��وي��ة اليرموك 
بنات في مبادرة ابتكار الكويت البحاث 
وم��ش��اري��ع الطالبات على املستوى 
احمللي خلوض املنافسات النهائية على 
مستوى دول اخلليج التي سيعلن عنها 

ابريل املقبل.  
 وقالت رئيسة مجلس ادارة املبرة 
الشيخة ف��ادي��ة سعد العبدالله في 
كلمتها خ���الل ح��ف��ل اع���الن النتائج 
أم��س إن م��ب��ادرة ابتكار الكويت هي 
منصة جادة الكتشاف املواهب وصقل 
التجارب وتنمية املهارات بهدف تعزيز 
امل��ع��رف��ة وت��رس��ي��خ م��ه��ارات البحث 

العلمي. 
  وأض��اف��ت أن م��ن مسؤولياتها 
االج��ت��م��اع��ي��ة التطوعية ان حتافظ 
على مسيرة ومسار هذه املسابقة وان 
تدعمها ماديا ومعنويا وحتدث ألياتها 
لتشمل دول مجلس التعاون اخلليجي 
معربة ع��ن تطلعها النضمام بعض 
الدول العربية الي املسابقة بهدف اثراء 

املنافسة وروح االبداع واالبتكار.
واوض��ح��ت الشيخة ف��ادي��ة أن��ه مت 
تأسيس املسابقة حتت اسم )مسابقة 
ابتكار الكويت العلمية( لتكون موجهة 
خصيصا لنشر التميز وتشجيع الطلبة 
والطالبات لعمل مشاريع وبحوث 
جماعية الكتشاف مواهب قادرة على 

البحث واالبتكار.  
 وأع��رب��ت ع��ن فخرها واع��ت��زازه��ا 
ب��إب��داع��ات واب���ت���ك���ارات ال��ط��ال��ب��ات 

امل��ش��ارك��ات مل��ا ق��دم��ن م��ن اب��ت��ك��ارات 
وت��ص��ورات متميزة ومبدعة تعكس 
الفكر املستنير وتأصل املهارة بالتحليل 

والفكرة بالتطبيق.
وعبرت عن الشكر واالع��ت��زاز على 
اهتمام وح��رص صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د على 
دع��م ورع��اي��ة ه��ذه املسابقة التي من 
شأنها تنمية وتطوير ق��درات مهارات 
الطالبات في كافة املجاالت واحملافل 

العلمية واملنهجية. 
  م��ن جابنها قالت رئيس مجلس 
ادارة مبادرة ابتكار الكويت لألبحاث 
واملشاريع الشيخة نبيلة سلمان صباح 
السالم احلمود الصباح في تصريح لها 
على هامش االحتفال ان للشباب دور 
كبير في تنمية وبناء املجتمع في كل 
املجاالت معربة عن اعتزازها وتقديرها 
للثقة التي أولتها لها الشيخة فادية 

السعد في ادارة املبادرة. 
  وأك��دت اهمية اش��راك الشباب في 
تنفيذ امل��ب��ادرات الهادفة التي تخدم 
املجتمع وتساهم في حتقيق اخلطط 
التنموية حتقيقا ل��رؤي��ة سمو أمير 
ال��ب��الد ف��ي جعل الكويت مركز مالي 

وجتاري جاذب لالستثمار.
وأضافت أن للشباب دور كبير في 
البناء والتنمية وان األمل منعقد عليهم 
وينظر اجلميع اليهم نظرة ملؤها األمل 
وأن يؤدوا واجبهم جتاه وطنهم على 

أكمل وجه. 
 بدورها قالت املدير العام ملبادرة 
ابتكار الكويت الدكتورة عائشة الهولي 

في تصريح مماثل ان املشاريع الفائزة 
في املسابقة العلمية للدورة ال 19 على 
مستوى مدارس التعليم العام بالكويت 
سيتم تأهلها خلوض التنافس للفوز 
ب��امل��راك��ز األول����ى لطلبة املرحلتني 
املتوسطة والثانوية باملسابقة على 

مستوى اخلليج العربي.  
وأش����ادت مب��ش��ارك��ات الطالبات 
وجهودهن الواضحة وإعداد مشاريع 
علمية متميزة في حل املشكالت وفق 
م��ن��ح��ى )STEAM( وه���و ال��ه��دف 
املباشر من أه��داف األبحاث العلمية 
التي مت تقدميها من قبلكم طلبة املرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة.   ولفتت إل��ى أن مسابقة 
املرحلة املتوسطة فقد تركز الهدف 
األس��اس��ي فيها على تصميم وتنفيذ 
مشاريع علمية طموحه واع��دة تخدم 
البيئة اض��اف��ة م��ن مسابقة املرحلة 
االب��ت��دائ��ي��ة م��ن خ��الل كتابة قصص 

ممتعة وشيقة من اخليال العلمي.   
من جهتها شكرت عميدة الشؤون 
الطلبة ف��ي جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجحيا رغد الكاظمي القائمني 
على مبادرة ابتكار الكويت لالبحاث 
واملشاريع على منح جامعة اخلليج 
ش��رف رع��اي��ة حفل ت��وزي��ع جوائزها 
مهنئة الطالبات املتميزات الالتي 
يستحقن هذا التكرمي على جهودهن 
امل��ب��ذول��ة.   وأش����ادت ب��األف��ك��ار التي 
أصبحت مشاريعا ذات قيمة في مجال 
األبحاث العلمية معربة عن سعادتها 
وف��خ��ره��ا مب��ا ش��اه��دت��ه وب��أس��ل��وب 

الطالبات.

الفائزات مع الشيخة فادية السعد
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نفذتها األجهزة الرقابية على »غرب أبو فطيرة احلرفية«

الشمري: بلدية »مبارك الكبير« تنفذ حمالت استباقية 
لرصد املخالفني وإتخاذ االجراءات القانونية بحقهم

جانب من احلملة

جانب من تكرمي الفائزات باملركز األول ثانوي

أكد مسؤول ب��وزارة اإلع��الم الكويتية أمس 
اخلميس ح��رص ال����وزارة على تطوير سبل 
التواصل مع اجلمهور بكل الوسائل اإلعالمية 

احلديثة السيما وسائل التواصل االجتماعي. 
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به ممثل وزير 
اإلعالم الكويتي لدى املنتدى الدولي لالتصال 
احلكومي بالشارقة الوكيل املساعد لشؤون 
األخبار والبرامج السياسية محمد بن ناجي 
ل��� )ك��ون��ا( على هامش مشاركته ف��ي احل��دث 
ال��ذي يعقد مبشاركة ع��دد من خبراء اإلع��الم 
العرب واالجانب ملناقشة املستجدات في مجال 

التواصل احلكومي.
وق��ال بن ناجي: إن مشاركة وزارة االعالم 
الكويتية ف��ي املنتدى تنمي خ��ب��رات ال��ك��وادر 
الوطنية من خالل معرفة آخر اجتاهات االتصال 
احلكومي في العالم واالستماع للمتخصصني 
في هذا املجال والذين يستضيفهم املنتدى على 

مدى يومني.
وب��ني أن ه��ذه املشاركة هي الثالثة ل��وزارة 
اإلع��الم في املنتدى ال��ذي يعقد برعاية عضو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور 
سلطان القاسمي معربا ع��ن تطلع ال���وزارة 
لتبني بعض األفكار واألساليب احلديثة في 
كيفية محاورة اجلمهور والتي طرحها املنتدى 
للنقاش في ورش��ات العمل املختلفة التي تقام 

على هامشه.
ووص��ف بن ناجي فكرة االتصال احلكومي 

بأنها مهمة ج��دا في ترويج برامج ومشاريع 
ال��دول��ة لتصل ال���ى اجل��م��ه��ور بشكل ناجح 
“وبالتالي فإن وزارة اإلعالم مدركة ألهمية هذا 
التواصل في إجناح خطة كويت جديدة 2035 
والتي تعتبر ركيزة أساسية لتطوير وتنمية 

املجتمع الكويتي بكل املجاالت”.
وأش��اد باملستوى العالي ال��ذي ظهر عليه 
املنتدى الدولي لالتصال احلكومي في عامه 
الثامن موجها الشكر حلكومة الشارقة لدعوتها 
اجلهات اإلعالمية اخلليجية السيما املؤسسات 

الرسمية لالستفادة من املواضيع املطروحة 
وم��ح��اول��ة تطبيق بعض م��ا ج��اء م��ن افكار 

وتوصيات لتطوير االعالم العربي بشكل عام.
يذكر أن املنتدى يقام هذا العام حتت شعار 
)تغيير سلوك وتطوير انسان( مبشاركة عدد 
كبير من خبراء اإلع��الم والتنمية واالقتصاد 
ملناقشة آخ��ر مستجدات التواصل احلكومي 
وكيفية التغلب على العقبات ال��ت��ي تواجه 
احل��ك��وم��ات ف��ي إي��ص��ال رس��ائ��ل��ه��ا املختلفة 

للجمهور.

ميثل وزير اإلعالم في املنتدى الدولي لالتصال احلكومي بالشارقة

بن ناجي: »اإلعالم« حريصة على تطوير 
سبل التواصل مع اجلمهور بالوسائل احلديثة

محمد بن ناجي و الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ووزير الصحة السعودي توفيق الربيعة


