
دع��ا وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
البلدية فهد الشعلة إل��ى ض��رورة 
االنتهاء م��ن التجهيزات املطلوبة 
وتشكيل جلان احملافظات قبل موعد 
استالم آليات عقود النظافة اجلديدة 

بفترة كافية  ال تقل عن شهر.
وذل����ك خ���الل ت��رؤس��ه اج��ت��م��اع 
اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق 
بحضور مدير عام بلدية الكويت م. 
أحمد املنفوحي وعدد من مسؤولني 
ال��ق��ط��اع��ات ف��ي اجل��ه��از التنفيذي 
ومدراء النظافة في افرع البلدية في 
احملافظات واملخصص ملناقشة آلية 
استالم اآلليات والسيارات واملعدات 
والتجهيزات لعقود النطافة اجلديدة 
التي سيبدأ العمل بها شهر أكتوبر 

املقبل .
وطالب الشعلة أثناء االجتماع 
بسرعة االنتهاء من حتديد مواقع 
التشوينات لعقود النظافة اجلديدة، 
م��ش��ددا بأنه ل��ن ي��ت��ردد بإحالة أي 
موظف أو مسؤول إلى النيابة العامة 
في حال وجود أي تقصير في عملية 
استالم اآلل��ي��ات وامل��ع��دات أو تأخر 
عمل شركات التنظيف حسب عقود 

النظافة املبرمة .
وأكد الشعلة على ضرورة انتهاء 

ال��ل��ج��ان املشكلة م��ن التحضيرات 
وجت��ه��ي��زات��ه��ا ال���الزم���ة  ق��ب��ل شهر 
من تاريخ ب��دء عمل عقود النظافة 
اجلديدة متهيدا للقيام بعملية دخول 
م��ع��دات وآل��ي��ات ش��رك��ات التنظيف 

للعمل بسالسه .
وحث الشعلة املسؤولني باحلرص 

على عدم وقوع أي خلل أثناء خروج 
ودخ���ول اآلل��ي��ات اجل��دي��دة حتى ال 
يكون هناك تكدس للنفايات، مؤكدا 
بأنه لن يسمح بتكدسها ليوم واحد 
وض��رورة حتاشي وج��ود أي إرباك 
في عملية االستالم والتسليم الليات 
عقود التنظيف، ومراعاة االلتزام مبا 

ورد في بنود عقود التنظيف بتطبيق 
اجل����زاءات وال��غ��رام��ات املنصوص 

عليها في تلك العقود .
واقترح الشعلة تشكيل جلنة فنية 
موحدة إلى جانب تشكيل 6 جلان كل 
جلنة مسؤولة عن محافظة وتضم 
ف��ي عضويتها اإلدارات املختصة 

ب��رئ��اس��ة م����دراء ال��ن��ظ��اف��ة لضمان 
إنسيابية اإلجراءات اخلاصة بعملية 
استالم اآلليات واملعدات وإحكامها 
بالشكل املأمول مع مراعاة ان ال تقل 
  % 80 آليات ومعدات أي شركة عن

أثناء التسليم طبقا لبنود العقود .
وق���ال الشعلة: ل��ن نتساهل أو 

نتهاون في ح��ال أي تقصير بعمل 
شركات التنظيف احلالية وضرورة 
التزامها بتنفيذ عملها املنوط بها إلى 
آخر يوم عمل من عقودها، موضحا 
أه��م��ي��ة ح���رص جل���ان االس��ت��ي��الم 
لآلليات واملعدات اجلديدة مطابقتها 
للمواصفات الفنية املنصوص عليها 

في عقود النظافة املبرمة مع البلدية 
مع ض��رورة االستعداد الحتماالت 
تعثر اي م��ن ال��ش��رك��ات  ووض��ع 
احل��ل��ول املناسبة ف��ي ه��ذا اجلانب 
لضمان سير عمليات التظيف بالشكل 

املطلوب.
وأش��ار إلى تفعيل ال��دور الرقابي 
ل��ت��ح��س��ني م��س��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة في 
احملافظات بعد دخول عقود النظافة 
اجلديدة حيز التنفيذ ورفع كفاءة اداء 
شركات التنظيف من خالل قيام قطاع 
الرقابة والتفتيش بدوره املنوط به 
وت��ق��دمي تقرير دوري ع��ن مستوى 
النظافة في احملافظات واي تدني 
ملستوى النظافة سيحاسب املسؤول 

عن هذا التقاعس او التقصير . 
وأث��ن��ى ال��ش��ع��ل��ة ع��ل��ى اجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل م����دراء إدارات 
النظافة العامة و إشغاالت الطرق 
ب���احمل���اف���ظ���ات وس���ي���دع���م ص��رف 
ب���دالت ال��ن��وب��ة لهم ، خ��اص��ة فيما 
يتعلق بتواجدهم امليداني ملتابعة 
اداء ش��رك��ات التنظيف وعمالتها، 
مطالباً بتكثيف الرقابة امليدانية 
على شركات النظافة املتعاقدة مع 
البلدية و مدى تطبيقها لبنود العقود 
اجلديدة ، وأهمية رفع تقارير بشأنها 

بصفه دورية .

ترأس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق اخلاص بعقود النظافة اجلديدة 

الشعلة: لن نتساهل مع أي تقصير بعمل شركات التنظيف احلالية

جانب من االجتماعالوزير فهد الشعلة متحدثاً وإلى جانبه املنفوحي

»اإلطفاء« ترخص أول كليتني في 
مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء أمس االثنني 
ترخيص أول كليتني في مشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية )ال��ش��دادي��ة( بعد استكمال 
)اإلطفاء( إج��راءات أمن وسالمة املباني لتأمني 

األرواح واملمتلكات.
وأك��د نائب املدير العام لقطاع الوقاية في 
)اإلطفاء( اللواء خالد فهد في تصريح صحفي 
اهتمام إدارة )اإلط��ف��اء( مبشروع )الشدادية( 
وتنفيذ وإجن��از أعماله وف��ق اخلطة وبالشكل 
املطلوب مضيفا أن اإلدارة شكلت ف��رق عمل 

دائمة للدراسة والكشف واملتابعة والترخيص 
للمشروع. وأشاد اللواء فهد بالتنسيق والتعاون 
وتضافر اجلهود بني )اإلطفاء( وإدارة البرنامج 
اإلنشائي في جامعة الكويت إلجن��از املشروع 
مبينا أنه سيتبع ترخيص الكليتني خالل األيام 

املقبلة ترخيص ست كليات أخرى.
وذك��ر أن مدير البرنامج اإلنشائي الدكتور 
قتيبة رزوقي تسلم ترخيص الكليتني من إدارة 
االطفاء في مشروع جامعة )الشدادية( الذي 

يضم نحو 100 مبنى جديد.

نائب املدير العام لقطاع الوقاية مع مدير البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت

زكاة »الفحيحيل«  حققت العديد من اإلجنازات اإلنسانية واخليرية  الرائدة في »رمضان«
حققت جلنة زكاة الفحيحيل التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية العديد من 
اإلجنازات اإلنسانية واخليرية  الرائدة 
خالل شهر رمضان املبارك منها بناء 
9 مساجد بالهند وبنجالديش، وكذلك 
بناء مركز إسالمي كبير بنجالديش، 
وبناء مركز تعليمي بالهند، وستقوم 
اللجنة في غضون اإليام القليلة القادمة 
ب��زي��ارة ال���دول املستفيدة الختيار 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ستقام بها املشاريع 
وذلك بالتنسيق مع وزارت��ي الشؤون 

واخلارجية.
وف��ي ه��ذا الصدد ق��ال مدير اللجنة 
/ إي��ه��اب ال��دب��وس: ش��ه��دت اللجنة 
خ��الل شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك تفاعالً 
كبيراً م��ن أه��ل اخل��ي��ر حيث تنوعت 
وتعددت مشاريعهم اإلنسانية منها 
م��ا يتم تنفيذه داخ��ل الكويت ومنها 
باخلارج  فقامت اللجنة بتوزيع قرابة 
55 ألف وجبة إفطار صائم بالداخل 
واخل���ارج، ونحرص بدورنا على أن 
تكون وجباتنا مميزة ومشبعة، ونوفر 
املكان املناسب لرواد الوالئم ونختار 
مناطق االشد احتياجاً ونحرص على 
التوثيق واإلشراف املباشر على توزيع 

الوجبات.

وت��اب��ع : كما شهد م��ش��روع حفر 
اآلبار تفاعالً مميزاً حيث تلقت اللجنة 
تبرعات بحفر عدد 77 بئراً تنوعت ما 
بني سطحي وارت��وازي وال��ذي بدوره 
س��ي��وف��ر امل��ي��اه النظيفة والصحية 
للمستفيدين في عدد كبير من املناطق 

التي تفتقر للمياه الصاحلة للشرب، 
الف��ت��ا أن ه��ذا امل��ش��روع يساعد على 
حماية املستفيدين من أخطار اإلصابة 
ب��األم��راض اخل��ط��ي��رة نتيجة تلوث 
املياه والتي تتطلب تكاليف عالجية 
باهظة. كما ستقوم اللجنة بشراء 

جهاز لعالج مرضى الفشل الكلوي 
ببنجالديش حيث يعاني املرضى هناك 
من التكاليف الكبيرة لعالج هذا املرض 
وقلة ذات اليد وبعد املسافات التي 
تتوافر بها األجهزة مما فاقم من معاناة 
املرضى، كما ستقوم اللجنة بتوزيع 

أكثر من 300 نسخة من القرآن الكرمي، 
بجانب تنفيذ مشروع تركيب عدادات 

املياه للمستفيدين في الدول الفقيرة.
وفيما يخص املشاريع اإلنتاجية 
التي تقوم اللجنة بتنفيذها، والتي 
ت��ه��ت��م ب��ت��ح��وي��ل األس����ر م��ن ال��ع��وز 

واالح��ت��ي��اج إل��ى ال��ع��ط��اء واالن��ت��اج 
منها مشروع البقرة احللوب حيث 
ستقوم اللجنة بتنفيذ 11 مشروع 
ف��ي بنجالديش وكمبوديا، وكذلك 
ستقوم بتنفيذ م��ش��روع��ني ملناحل 
العسل في البانيا، ومشروع لتربية 

الدواجن في كمبوديا، وكذلك ستنفذ 
اللجنة مشروع مكائن اخلياطة في 
الهند وبنجالديش يستفيد منه 45 
أس���رة، بجانب ش���راء ع��دد 2 محل 
وقفي في الهند يصرف من ريعها على 
املشاريع اخليرية املتنوعة، بجانب 
تنفيذ مشروع نقل األمتعة ومشروع 
“الركشا “وهي وسيلة مواصالت 

سهلة ورخيصة في بنجالديش.
وأوض������ح ال����دب����وس أن زك���اة 
الفحيحيل تلقت زك���اة ال��ف��ط��ر من 
احملسنني والتي بلغت 100 ألف كيلو 
من األرز وقامت اللجنة بتوزيعها 
لألسر املستفيدة، حيث استمرت في 
مهمة التوزيع لقرابة الساعات األولى 
من صباح العيد حرصاً من اللجنة 
ع��ل��ى تنفيذ امل��ش��روع ف��ي األوق���ات 
الشرعية املخصصة ل��ه. كما دعمت 
اللجنة عدد 18 أس��رة متعففة داخل 

الكويت خالل الشهر الفضيل.
وختاما تقدم ال��دب��وس بشكر أهل 
اخلير من املواطنني واملقيمني داعمي 
جلنة زكاة الفحيحيل، مؤكداً أن اللجنة 
تبذل ج��ه��وداً حثيثة م��ن أج��ل تلبية 
رغ��ب��ات املتبرعني ومت��ت��از بالسرعة 

والدقة في تنفيذ املشاريع.

فريق عمل  توزيع زكاة الفطر

»املنابر القرآنية« تكرم الفائزين من الصم 
واملكفوفني في املسابقة القرآنية الرمضانية

 أكد رئيس مجلس إدارة جمعية املنابر 
القرآنية د. أحمد الباطني أن املنابر 
أخذت على عاتقها مسؤولية نشر كتاب 
الله وعلومه بني جميع فئات املجتمع 
وباألخص أبناءها من ذوي اإلعاقة من 
الصم واملكفوفني؛ إميانا منها بأهمية 
متكينهم من التعامل مع كتاب الله تعالى 
حفظها وفهما وجعله واقعا عمليا في 

حياتهم.
ج��اء ذل��ك ف��ي احلفل اخلتامي ال��ذي 
أقامته املنابر القرآنية لتكرمي الفائزين 
في مسابقة القرآنية الرمضانية األولى 
للمكفوفني والثانية للصم والتي نظمتها 
“املنابر القرآنية” برعاية كرمية من 

البنك األهلي املتحد.
وأوضح الباطني أن هذه املسابقة تأتي 
من باب استشعار املسؤولية في تعليم 
وتنشئة أبنائنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة من الصم واملكفوفني على القرآن 
وقيمه، وذل���ك ضمن م��ش��روع مواهب 
القلوب، وحتقيقا حلديث رس��ول الله 
صلى الله عليه وسلم: » خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، كما يأتي تفعيال ملشاريع 
املنابر القرآنية والتعليمية الهادفة إلى 
تعزيز احلفظ في مجال القرآن الكرمي 
م��ن خ��الل لغة اإلش���ارة للصم والبكم 
والتعليم بطريقة ب��راي��ل للمكفوفني، 
وإلى زرع الثقة في نفوسهم وإشراكهم 
في فعاليات وأنشطة مختلفة  لدمجهم 

باملجتمع .
مبينا أن اجلمعية كلفت ثالثة من 
املتخصصني بلغة اإلش���ارة الستقبال 
الراغبني ف��ي املشاركة م��ن فئة الصم، 
وإعداد الكشوف اخلاصة بهم، كما حددت 
ثالثة من املتخصصني بتعليم القرآن 
الكرمي وال��ق��راءات، وإع���داد آلية تقييم 
إلكترونية للمشاركني من املكفوفني، وقد 
بلغ إجمالي عدد املشاركني 48 وفاز منهم 
باملراكز األولى 12 مشاركا مناصفة لكل 

فئة.
وأش��اد الباطني في كلمته في احلفل 
اخلتامي بدور البنك األهلي املتحد الذي 
ال ي��ت��وان��ى ع��ن دع��م ذوي االع��اق��ة في 

العديد م��ن احمل��اف��ل واألن��ش��ط��ة، وذل��ك 
إميانا منه بأهمية هذه الفئة في املجتمع 
الكويتي، وم��ا لهم من حقوق تقع على 

عاتق اجلميع م��ن مؤسسات املجتمع 
املدني واملؤسسات املصرفية والقطاعات 

احلكومية واألهلية.

من جهته، أعرب رئيس ادارة التدقيق 
الشرعي الداخلي بالبنك األهلي املتحد 
عبدالله الشعيب عن سعادته بنجاح 
ه��ذه املسابقة الرمضانية، التي تأتي 
استشعارا من البنك األهلي املتحد بأهمية 
تشجيع أبنائه م��ن ذوي اإلع��اق��ة على 
حفظ وت��الوة القرآن الكرمي وفهم تلك 
املعاني السامية التي يزخر بها كتاب 
الله تعالى، وخصوصا في شهر رمضان 

املبارك فهو شهر القرآن .
وأوضح الشعيب: أن هذه املسابقات 
القرآنية التي دأب البنك األهلي املتحد 
على تنظيمها، إمن��ا تأتي انسجاما مع 
رؤيته الرامية إل��ى دع��م ذوي اإلعاقة 
وتسخير ك��اف��ة اإلم��ك��ان��ات واجل��ه��ود 
لربطهم بالقرآن الكرمي وقيمه السامية 

ومتكينهم إلدماجهم في املجتمع.
وت��وج��ه الشعيب بالشكر جلمعية 
املنابر القرآنية على دوره��م الرائد في 
التنظيم واإلش��راف واملتابعة والتقييم 
لهذه املسابقة القرآنية، متمنيا جلميع 
املشاركني والفائزين مزيدا من التفوق 
والعطاء ف��ي حفظ وخ��دم��ة كتاب الله 

الكرمي.

لقطة جماعية للمكرمني
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د. أحمد الباطني يكرم أحد الفائزين

الدبوس يتفقد مشاريع األيتام

الباللي: أمانة األوقاف تدعم »بشائر اخلير« 
23 ألف دينار ملشروع أسر التائبني بـ 

قال رئيس جمعية بشائر اخلير املتخصصة 
في عالج اإلدم��ان وتأهيل املدمنني د. عبداحلميد 
الباللي إن األمانة العامة لألوقاف دأبت على دعم 
األعمال اخليرية في الكويت في مختلف املجاالت، 
مما كان له الدور الكبير واألثر البالغ في مسيرة 

العمل اخليري الكويتي.
وأضاف أن أمانة األوقاف قدمت الدفعة الثانية 
من مصرف الصدقات )رعاية الفقراء واملساكني( 
مببلغ  23848،500 أل��ف دي��ن��ار )ف��ق��ط ثالثة 

وع��ش��رون أل��ف وثمامنائة وثمانية وأرب��ع��ون 
ديناراً وخمسمائة فلس(، وذلك لدعم أسر التائبني 
الذين ترعاهم جمعية )بشائر اخلير(، مثمنا هذا 
الدعم الكرمي في بلد اخلير والعطاء واإلنسانية. 
ولفت الباللي إل��ى أن اجلمعية تقوم باستمرار 
بالتواصل م��ع تلك الشرائح املجتمعية خالل 
املناسبات املختلفة إلدخال السرور على قلوبهم، 
وإعانتهم في ما ميرون به من أزمات بسبب ضعف 

الدخل وعدم توفر فرص العمل.


