
أعلنت إدارة ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة في 
بلدية الكويت ع��ن قيام إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق بفرع بلدية 
محافظة الفروانية ممثلة في مركز نظافة 
اجلليب النوبه )ج( بتنفيذ جولة ميدانية 
شاملةعلى عدد من األس��واق العشوائية 
مبنطقة جليب الشيوخ  إلزالة كل ما يشوه 
املنظر العام واالرتقاء مبستوى النظافة  

باحملافظة .
وأوض��ح مدير إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
ب��ال��وك��ال��ة س��ع��ود احل��رب��ي ب���أن جميع 
املراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف 
اجل���والت  امليدانية إلزال���ة ك��ل م��ا يشوه 
املنظر ال��ع��ام باحملافظة مشيرا ف��ي هذا 
اخلصوص  إلى أن اجلولة امليدانية  التي 
نفذها مركز نظافة جليب الشيوخ مبنطقة 
جليب الشيوخ أسفرت عن  رفع ومصادرة 
حمولة 8  ه��اف ل��وري م��ن اخل��ض��روات 
والفواكه وامل��واد الغذائية والتموينية، 
2 ه���اف  ل���وري م��ن امل��اب��س واألج��ه��زة 
الكهربائية املستعملة وبضائع متنوعة  
وق��د مت إحالة البضائع التي مت رفعها 
ومصادرتها إلى مردم البلدية إلى جانب  
حترير 6   مخالفات بائع متجول وقد مت 
إح��ال��ة املخالفني إل��ى اجل��ه��ات املختصة 
إلتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم فضا 
عن حترير 10 مخالفات نظافة لائحة 
النظافة العامة ونقل النفايات قانون رقم 
190 لسنة 2008 باإلضافة إلى تنظيف 
املوقع من املخلفات  ورفع حمولة 161م3 
م��ن املخلفات وال��ن��ف��اي��ات ال��ن��اجت��ة عن 

األسواق.
وأك��د احلربي أن الهدف من اجل��والت 
تنظيف مختلف امل��ن��اط��ق م��ن املظاهر 
السلبية ال��ت��ي تشكل ت��ع��دي��اً صريحاً 
على املمتلكات العامة للدولة أو املتمثلة 
مب��خ��ال��ف��ات ق���ان���ون ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة 
وإشغاالت الطرق ، مؤكداً على أن اجلوالت 
مستمرة للقضاء على تلك الظواهر السلبية 
التى باتت تؤرق اجلميع فضا عن رصد 
املخالفني وإتخاذ االج���راءات القانونية 

بحقهم.
وقد شارك في اجلولة مسئول النوبه 

)ج( عبدالعزيز الوهيده ومفتشني النظافة 
يوسف دوخي وعبد الرحمن املطيري.

وم��ن جانبها دع��ت إدارة العاقات 

العامة اجلمهور التعاون م��ع األجهزة 
الرقابية من خال تصوير أي شيء سلبي 
يتعلق بالبلدية  وإرس��ال��ه عبر حساب 

البلدية مبواقع التواصل االجتماعي @
kuwmun وسيتم التعامل معه على 

الفور.
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بلدية »الفروانية« تواصل حمالتها على األسواق العشوائية

10 سيارات من اخلضروات  احلربي: رفع حمولة 
و الفواكه  واألجهزة الكهربائية املستعملة

أعلنت وزارة األشغال العامة أمس االثنني عن خطتها 
للسنة املالية )2020/2019( والتي تضمنت طرح 125 

مشروعا تنمويا في مختلف محافظات الباد.
وقالت املتحدث الرسمي باسم وزارة األشغال العامة 
مدير إدارة التخطيط املهندسة إميان العمر في تصرح 
صحفي إن من ضمن مشاريع اخلطة التي تعتبر ضمن 
مكونات مشروع مطار الكويت الدولي )مبنى الركاب 2( 
إنشاء وإجناز مواقف الطائرات واملمرات ملبنى الركاب 

اجلديد. 
  وأضافت أن من ضمن املشاريع أيضا 19 مشروعا 
إنشائيا منها مشروع )مستشفى األطفال اجلديد( أحد 
مشاريع خطة التنمية حيث يقع مبنطقة الصباح الصحية 
وهو مستشفى تخصصي متكامل لألطفال بسعة 792 

سريرا. 
  وذك���رت أي��ض��ا م��ش��روع )مجمع م���دارس التربية 
اخلاصة - العقيلة( وم��ش��روع )مبنى اإلدارة العامة 
للتحقيقات( ف��ي منطقة أب��و فطيرة وم��ش��روع )مبنى 
مجمع املؤسسات اإلصاحية( ومشروع )مبنى التوقيف 
العام( باإلضافة إلى مشروع )مبنى اإلدارة العامة لنظم 

املعلومات( مبنطقة الزهراء بجنوب السرة.  
 وأشارت إلى مشروع )مبنى محكمة األسرة العاصمة( 
في غرناطة ومشروع )مبنى محكمة األس��رة اجلهراء( 
ومشروع )محكمة األحداث( مبنطقة الصليبية و)مبنى 

احملكمة الدستورية(.  
 وأوضحت أن اخلطة تتضمن أيضا مشروع )مركز 
العمل التطوعي( في منطقة شرق ومشروع )مبنى بريد 
الصفاة( في منطقة القبلة ويخدم إدارات مبنى البريد 
واخلدمات املساندة ومشروع )مطبعة املصحف الشريف 
وملحقاتها( وه��و مبنى إداري متعدد األدوار مبنطقة 

صبحان.  
 كما تضمنت مشروع )مبنى هيئة تشجيع اإلستثمار 
املباشر( مبنطقة شرق ومشروع )تطوير شاطئ شارع 
الباجات - جزء من الواجهة البحرية( ومشروع )مكتب 
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة( وه��و ب��رج إداري 
متعدد األدوار في منطقة ش��رق.   واضافت أن اخلطة 
تضمنت 23 م��ش��روع لقطاع الهندسة الصحية منها 
سبع مشاريع لتشغيل وصيانة محطات الضخ والرفع 
والتنقية وخمس مشاريع لتحسني البنية التحتية بعدة 
مناطق في الباد.   وقالت العمر إن اخلطة تضمنت 51 
مشروع لقطاع هندسة الصيانة منهم 13 عقد أعمال 
الصيانة العاجلة وال��ط��ارئ��ة واملتفرقات للطرق في 

محافظة العاصمة واجلهراء واألحمدي وحولي ومبارك 
الكبير والفروانية.  

 كما شملت اخلطة على ثمانية عقود صيانة عامة 
للطرق والساحات في كافة محافظات دول��ة الكويت 
حيث تتضمن أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة 
للطرق والساحات مبا فيها الطرق والساحات املؤقتة 
ومواقف السيارات وقطوعات اخلدمات واألعمال الطارئة 
واملتفرقة ومجاري األمطار ومخارج البحر واألرصفة 

ملواقع مختلفة.  
 ومن ضمنها ستة عقود صيانة وإنشاء شبكة املجاري 
الصحية في محافظة العاصمة وحولي والفروانية 
واألحمدي ومبارك الكبير واجلهراء وتتضمن تلك العقود 
أعمال صيانة عامة وإنشاء خلطوط الضغط واجلاذبية 

وملحقاتها بشبكة املجاري الصحية.  
 وأشارت العمر إلى ثمانية عقود أعمال صيانة وترميم 
املباني احلكومية وأعمال إنشائية في محافظات العاصمة 
والفروانية واجلهراء وحولي واألحمدي ومبارك الكبير 
وتلك العقود تطرح بصفة دورية ومستمرة ألجل خدمة 
صيانة مباني ومنشآت اجلهات احلكومية املستفيدة 
للمحافظة عليها وجعلها صاحلة لإلستخدام بحالة جيدة 

وألطول فترة ممكنة.  
 وأش���ارت إل��ى عقدي صيانة عامة وإن��ش��اء للطرق 
اخلارجية واحل��دودي��ة ف��ي املنطقة اجلنوبية بدولة 
الكويت وعقدي )إزال���ة ال��رم��ال عن ال��ط��رق( األول في 

محافظات العاصمة والفروانية واجلهراء والثاني في 
محافظات حولي واألحمدي ومبارك الكبير ويتضمن 
أعمال اإلزال���ة والترحيل والتنظيف للرمال واألتربة 

واملخلفات من كافة املواقع.  
 وأوضحت أن من ضمن عقود الصيانة عقد لصيانة 
اللوحات اإلرشادية والشبك اجلانبي للطرق باالضافة 
ال��ى عقد لصيانة واستبدال وإع���ادة إنشاء مجارير و 

خطوط مجاري مياه األمطار في الباد. 
  وقالت: إن اخلطة تشمل عقدين لتخطيط وصيانة 
عامات املرور األرضية بدولة الكويت وتتضمن أعمال 
تخطيط وصيانة عامات املرور األرضية للطرق القائمة 
والطرق التي يعاد استبدال طبقة األسفلت السطحية بها.   
وأوضحت العمر أن اخلطة اشتملت على ثاث عقود 
تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه األمطار األول 
في محافظتي العاصمة وحولي والثاني في محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير والثالث في محافظتي الفروانية 

واجلهراء.  
 وأض��اف��ت أن هناك ايضا عقدين لصيانة قطوعات 
اخلدمات وط��رق وساحات مؤسسات الدولة األول في 
محافظات حولي واألحمدي ومبارك الكبير والثاني في 

محافظات العاصمة والفروانية واجلهراء.
   وأشارت إلى ثاث عقود أخرى كصيانة عامة وإنشاء 
لطرق املناطق الزراعية للكويت منهم عقدين خلدمة 

املنطقة اجلنوبية وعقد خلدمة املنطقة الشمالية.  

– الكويت » قدمت املقترح لرئيس »البلدي«  »مهندسون بال حدود 

القراشي: مشروع إلعادة تأهيل 
وتشغيل سوق احلرمي 

8 عقود صيانة عامة للطرق والساحات  تتضمن 

»2020/2019« خطة  ضمن  تنمويًا  مشروعًا   125 »األشغال«: 

جانب من احلملة

حتميل املصادرات

حثت » مهندسون ب��ا ح��دود 
– ال��ك��وي��ت«  امل��ج��ل��س البلدي 
وبلدية الكويت على االهتمام ب� 
»س��وق احل��رمي« وإي���اءه  أهمية 
خ��اص��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
السوق وإع��ادة تأهيله وتشغيله 
مب��ا يتناسب واإلرث التاريخي 
لهذا السوق الذي يعكس اهتمام 
كويتيا ع��ري��ق��ا بتشغيل امل���رأة 

وتوفير سوق خاص لها. 
وق��دم��ت رئيسة » مهندسون 
ب��ا ح���دود – ال��ك��وي��ت » وفريق 
عملها الى رئيس املجلس البلدي 
املهندس أسامة العتيبي مقترحا 
تفصيليا خاصا ب��إع��ادة تأهيل 
السوق خ��ال استقبال العتيبي 
لها أم��س مع فريق عمل ضم كا 
م��ن م��دي��ر ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة في 
مهندسون با ح��دود – الكويت 
املهندس حسن احلمد  ومدير إدارة 
امل��وارد البشرية املهندس حسن 
كمال  واملتطوعة املعمارية أسماء 

الطويل. 
وأش����ادت ال��ق��راش��ي بتفاعل 

رئيس املجلس البلدي مع مقترح 
» مهندسون با حدود – الكويت 
»  واهتمامه به ، مشيرة ال��ى أن 
ه��ذا امل��ق��ت��رح يتضمن مشروعا 
تفصيا ي��رك��ز على االس��ت��ف��ادة 
من الوضع القائم واحلفاظ على 
االرث امل��ع��م��اري والتخطيطي 
للموقع ، م��ع تطعيمه بعناصر 
معمارية معاصرة تلبي حاجة 
السوق املعاصرة وإعادة إحيائه 

كونه ميثل جانبا مشرقا من ارثنا 
احلضاري الذي يعكس دور املرأة 
الكويتية قدميا واهتمام املجتمع 

الكويتي بتعزيز دورها. 
وأوض����ح����ت ال���ق���راش���ي، أن 
امل��ش��روع املقترح وم��ع تضمنه 
خطة التطوير فإنه يتضمن أيضا 
كيفية االستفادة من املوقع واعادة 
تشغيله مب��ا يتوافق واألنظمة 

املعمول فيها بالبلدية ،

العتيبي مستقبا القراشي وفريق عملها 

15 ألف »حقيبة هداية« العام املاضي  »التعريف باإلسالم«  وزعت أكثر من 
أكد مدير  عام جلنة التعريف باإلسام فريد العوضي 
أن »حقيبة الهداية« تعد من أب��رز الوسائل الدعوية 
والتثقيفية والتربوية التي تخاطب الشريحة املستهدفة 
بلغة سهلة وبسيطة، ويتم طباعتها بأكثر من 14 لغة 

وتعد بطريقة سهلة تناسب جميع املستويات الثقافية.
وتابع العوضي : وزعنا أكثر من 15 ألف »حقيبة 
هداية« العام املاضي بشتى اللغات، وعززت احلقيبة من 
التواصل الفعال مع اجلاليات ، فمن خال الكتيبات التي 
تضمها واملطويات وامل��واد املرئية واملسموعة نعرفهم 
بالدين احلنيف، فبفضل الله جل وعا كانت والزالت 
وستظل »حقيبة الهداية« من الوسائل الدعوية التي 
شكلت رافداً أساسياً في دعوة غير املسلمني للتعرف على 
اإلسام، وساهمت بشكل فعال في إيصال رسالة اإلسام 
الصحيحة لغير املسلمني، والهداية بيد الله جل وعا 
وحده، نحن منتلك ديناً عظيماً وواجبنا أن نعرف به، أما 

الدخول فيه وأتباع منهجه فهذا توفيق من الله وحده.
 وبني العوضي أن اللجنة من خال »حقيبة الهداية« 
تهدف إلى إيصال رسالتها للجاليات الوافدة غير املسلمة، 

وكذلك للمهتدين اجلدد بجانب اجلاليات املسلمة، فنقدم 
لهم املواد الدعوية التي  تتناسب معهم وتعلمهم كيفية 
الطهارة والوضوء والصاة وأرك��ان اإلسام واإلميان 
وأشياء بسيطة في الفقه والعقيدة والسيرة النبوية 
املشرفة، كما يستفيد منها اجلاليات املسلمة فمن خال 
خبرتنا الحظنا أن الكثير من اجلاليات املسلمة االسيوية 
حتديداً يفتقر إلى الثقافة اإلسامية، فنعمل من خال 
احلقيبة وغيرها من الوسائل األخرى على شحذ وازعهم 
الديني وتنمية ثقافتهم اإلسامية، وكذلك نقدم » حقيبة 
الهداية« لزوار اللجنة من  شتى الدول، وحتظى بتفاعل 
مميز من قبل محبي الدعوة، الذين يعتبرونها وسيلة 

حضارية راقية يهدونها لشريحة غير املسلمني.
 واختتم العوضي قائاً: تبلغ تكلفة احلقيبة دينارين 
ونصف، مذكراً بحديث الرسول صل الله عليه وسلم« 
لئن يهدي الله بك رجاً واحداً خيراً لك من حمر النعم« 
فكل صاة وذكر وعبادة وعمل صالح من هذا املهتدي 
وذريته من بعده إلى ما شاء الله في ميزان من دعاه 

لإلسام. 

إميان العمر

فريد العوضي

خالل  ورشة عمل حتديث وحدة املالريا

 القطان: مختبرات الصحة العامة هي 
الدرع الواقي لسالمة املواطنني

أقيمت وملدة أسبوع كامل ورشة عمل للتدريب 
وتشغيل االج��ه��زة اجل��دي��دة ب��وح��دة امل��اري��ا 
التابعة ملختبرات الصحة العامة وعبرت دكتورة 
ماجدة القطان وكيلة وزارة الصحة لشؤون 
الصحة العامة عن سعادتها بالتطوير الدائم 
في مختبرات الصحة العامة وخصوصا وحدة 
امل��اري��ا وإم��داده��ا بأفضل االج��ه��زة الستيعاب 
األعداد الكبيرة من العينات اليومية من العمالة 
الوافدة وحماية الباد من أم��راض خطيرة مثل 
املاريا والفاريا كما أكدت ان الدولة وال��وزارة 
التبخل في تقدمي الدعم الدائم لكل جوانب تطوير 
الصحة العامة وحماية ال��ب��اد م��ن االم��راض 

اخلطيرة˖
كماصرحت دك��ت��ورة س��ارة القبندي رئيس 

قسم مختبرات الصحة العامة ان مختبرات 
الصحة العامة ق��ادرة علي استيعاب املواطنني 
والوافدين وأنها حريصة علي توفير كل الدعم 
لتدريب األطباء والفنيني و االط��اع علي احدث 
املستجدات العاملية في مجال الفحوصات وتوفير 
احدث االجهزة لرفع كفاءة املختبرات وأشارت 
الي ان الهدف من ورش��ة العمل بوحدة املاريا 
هو جتهيز املختبر بأحدث االج��ه��زة ألول مرة 
منذ سنوات طويلة بعد االعتماد على فحص 
امليكروسكوب فقط لعدم وج��ود بدائل واآلن 
م��ع االج��ه��زة اجل��دي��دة سنحصل علي نتائج 
اسرع للعمالة الوافدة ملرضى الفاريا واملاريا 
بأستخدام أفضل التقنيات للكشف عن العدوي 

في مراحلها األولي.

جانب من ورشة العمل

رسم توضيحي ملشاريع الوزراة


