
أك��د كيل وزارة ال��ش��ؤون اإلجتماعية 
والعمل لشؤون العمل التعاوني عبدالعزيز 
شعيب أن ال���وزارة تقوم على توفير كافة 
الدعم لأليتام من لوائح وقوانني كما أن هناك 
صندوق خيري يهتم باملساعدات اإلجتماعية 
وضمن املستفيد من هذا الصندوق هم فئة 
األيتام ج��اء ذل��ك خ��ال حفل تكرمي األيتام 
املتفوقني والذي أقامته  مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية بجمعية اإلص���اح االجتماعي 
لتكرمي األيتام املتفوقني حتت رعاية معالي 
وزي��ر الشؤون اإلجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون اإلقتصادية هند الصبيح 
وب��ح��ض��ور مم��ث��ل ال���وزي���رة وك��ي��ل وزارة 
الشؤون للعمل التعاوني عبدالعزيز شعيب.

وت��وج��ه شعيب بالشكر للقائمني على  
تنظيم الفعالية مشيراً إلى أن هذا التكرمي 
ليس جديداً على جمعية اإلصاح اإلجتماعي 
وال على جمعيات النفع العام املوجودة في 
دولة الكويت والتي أصبحت مركزاً للعمل 

اإلنساني
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مناء 
للزكاة والتنمية املجتمعية حسن الهنيدي: 
ج��رت ال��ع��ادة ك��ل ع��ام بتكرمي كوكبة من 
متفوقينا األيتام الذين يؤكدون لنا أن الُيتم 
لم يكن يوما عائقاً أو ح��اج��زاً عن النجاح 
والتقدم،  خاصة حينما يجد يداً حانية تأخذ 
بيده لدروب اخلير وقلباً يرعاه حتى يصل 
ملبتغاه، وقد أوصانا الله عزوجل باأليتام 
خيراً وصية دائمة أب��د ال��ده��ر، واستحثنا 
اإلس��ام على ض��رورة رعاية األيتام بكافة 
الصور املمكنة. وأكد أن رعاية اليتيم كانت 
وال ت��زال من املعايير الهامة التي تدل على 
مقدار  تقدم الشعوب والدول، وداللة واضحة 
على الرغبة ال��ص��ادق��ة لتحصيل املثوبة 

واألجر في اآلخرة، قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : »أنا وكافل اليتيم في اجلنة هكذا 
، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 
شيئاً« رواه البخاري، وهي أيضاً دليل على 
اح��ت��رام ح��ق اإلن��س��ان ف��ي احل��ي��اة وإفساح 
املجال له ليأخذ نصيبه الوافر من احلياة 
الكرمية حيث يعيش وسط مجتمع يعنى به 

ويقدم له اخلدمة املتكاملة والرعاية الشاملة 
اب��ت��داًء بتوفير أساسيات حياته وانتهاء 

بتنشئته نشأة أخاقية وتربوية سليمة.
وأوض���ح أن من��اء تولي م��ش��روع كفالة 
األيتام اهتماما خاصا حتى وصل عدد األيتام 
الذين ترعاهم إلى 1109 يتيما خصصت لهم 
من��اء أكثر من نصف مليون دينارا كويتيا 
خ��ال ال��ع��ام امل��اض��ي ف��ق��ط، وم��ا ك��ان ذلك 
االجن��از أن يتم ل��وال دع��م متبرعينا الكرام 
وتفهمهم ألهمية هذا املشروع اخليري في 
مركز العمل اإلنساني دولة الكويت، وفي ظل 
رعاية صاحب السمو الشيخ /صباح األحمد 

اجلابر الصباح أمير الباد.

وأكد الهنيدي أن هذا االحتفال يأتي ترجمة 
لرؤية ورسالة مناء في كفالة األيتام التي 
تتعدى مفهوم توفير املأكل واملشرب وامللبس 
ومتطلبات احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة إل���ى رع��اي��ة 
اجلوانب التعليمية والفكرية والتربوية 
لأليتام من أجل ضمان دمجهم في املجتمع 
وص��والً إلى احلياة الوسطية التي تبعدهم 
ع��ن الفكر امل��ت��ط��رف وحتفظهم م��ن الغلو 
والتشدد، وليؤكد مجدداً التزام مناء للزكاة 
والتنمية املجتمعية بدورها في إجناح برامج 
املسؤولية املجتمعية وامل��ب��ادرات اخليرية 

واإلنسانية وخاصة ونحن مقبلون على خير 
الشهور شهر رمضان املبارك.

م��ن جانبها ألقت كلمة األي��ت��ام الطالبة 
ن��دى أحمد والتي أك��دت خالها أن الله عز 
وجل حني خلقهم أيتاما خلقهم في مجتمع 
مسلم، فكم من أب نصحنا وك��م أم ضمتنا 
وكم أخ وجهنا وما أنتم يا أسرتي بحضوركم 

لتشاركوننا فرحتنا بالتفوق إال امتداد لذلك.
وتابعت : كم يسعدنا أن ن��رى الوجوه 
النيرة التي اقتطعت م��ن ج��زءا م��ن وقتها 
برغم مشاغلها فقط لتشاركنا فرحة تفوقنا 
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم 
عقد الشكر الذي ال يستحقه إالاّ أنتم، إليكم يا 
من كان له قدم السبق في كفالة األيتام، إليك 

يا من بذلتم ولم تنتظروا العطاء.
وأضافت: لم يكن اليتم في يوم من األيام 
عائقاً في أن يكمل اإلنسان طريقه في هذه 
احلياة املليئة بكل ما هو جميل بل إن هناك 
من األيتام من كان يتمه دافعاً ألن يتجاوز 
كثير من العقبات وأن يتفوق ويحقق العديد 
من النجاحات التي عجز عنها الكثير ولنا في 
محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم االسوة احلسنة والذي ولد يتيماً ونشأ 
وترعرع يتيماً وكان أعظم رجل في العالم 

بشهادة غير املسلمني.

ريا�ض عواد 

أعلن مرشح ال��دائ��رة الثالثة النتخابات املجلس 
البلدي فهد الصانع عن انطاق حملته االنتخابية 
النتخابات هذا العام 2018، مثنياً على أبناء الكويت 
كافة وأبناء ال��دائ��رة الثالثة خاصة والذين حملوه 
االمانة في االنتخابات السابقة التي حاز فيها على 
املركز االول في ال��دائ��رة ومثلهم في البلدي كرئيس 
للجنة الفنية طوال االربعة سنوات املاضية ، مؤكداً 
على ان��ه سيرد التحية بأحسن منها وسيبقى كما 

عهدمتوه .
وبني الصانع خال استقبال الناخبني في ديوان 
الصانع بكيفان انه في حال جنح او لم يحالفه احلظ 
سيتسلح دائماً بوجود الناخبني واالستعانة بآرائكم 
وانتقاداتكم البناءة وغيرها ، مؤكداً انه سيبقى ) للعهد 

حافظا ( وهذا هو اسم احلملة لهذه االنتخابات .
وطالب الصانع الناخبني التركيز في هذه الفترة 
القصيرة النتخابات املجلس البلدي وبفضل الله 
وبجهود الناخبني سنحقق النجاح والفوز ونواصل 

معاً النجاح.

ريا�ض عواد 

أغلقت إدارة ش��ؤون االنتخابات املجلس 
البلدي على ترشيح 73 مرشحا، منهم سيدتان 
وتنازل مرشح واحد فقط. وقال مساعد املدير 
العام لإلدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون 
االنتخابات في وزارة الداخلية العقيد صاح 
الشطي اتفقنا مع وزارة التربية على توفير 
102 مركز اقتراع في جميع الدوائر االنتخابية 
وسنعتمد القرار خال ايام قليلة، مشيرا إلى 
ان من يريد االنسحاب عليه التوجه الى مخفر 
دائرته املقيد بها وتقدمي كتاب مكتوب بخط يده 
الى املخفر يعلن فيه التنازل عن الترشيح على 
ان يكون قبل انتهاء الدوام الرسمي ليوم 4 مايو 
املقبل. اما شطب واستبعاد املرشحني فإن ذلك 
يكون بعد التأكد من انطباق الشروط على كل 
حالة. منوها الى ان اي دائرة يبقى فيها مرشح 
واحد فإنه سيكون عضوا عن دائرته التي هو 

فيها بالتزكية بقرار من وزير الداخلية.
م��ن جانبه ق��ال مرشح ال��دائ��رة التاسعة 
مشاري محمد العتيبي ان��ه سيسعى لكل ما 
يخدم املواطنني ، مؤكدا سعيه احلثيث الجناز 

كافة القضايا التنموية .
وأكد مرشح الدائرة العاشرة فاضل أسد، أن 
خوضه لانتخابات من أجل تطبيق القانون 
على جت��ار ال��ع��ق��ار، خ��اص��ة أن ه��ن��اك جت��اوز 
على القانون في الدائرة لدينا، حيث أن هناك 
مشاريع جديدة وتتطلب وجود سراديب وإلزام 
اجلميع بتوفير مواقف س��ي��ارات ، متسغربا 
من ع��دم ال��زام اجلميع بتطبيق القانون على 
أصحاب العقارات ، حيث ان هناك دول مجاورة 

استطاعت تفعيل القانون ونحن مازلنا محلك .
وطالب أسد احلكومة أن تكون أكثر جدية في 
تطبيق القوانني واللوائح، مؤكدا ان القوانني 
موجودة قبل مجلس األمة وتطبيقها بالشكل 
الصحيح، ونحتاج خدمات في كل اجلوانب، 
الفتا إلى أن الدولة تعيش في فوضى السيما 

الشوارع وغيرها من البنى التحتية .
وش��دد على ض��رورة تطبيق القانون على 
التجار واملتنفذين ، خاصة ان جت��ار العقار 
، مطالبا ان مت��ن��ح احل��ك��وم��ة الصاحيات 
للمواطنني خاصة فيما يتعلق ف��ي مساحة 
البيوت احلكومية ال��� ٤٠٠، مؤكدا ان الذين 
يقرون القوانني لديهم بيوت اسكانية تصل 
مساحتها الى ١٠٠٠ م واليهمه معاناة الذين 

اقل منه مساحة .
وق��ال من ال��ض��روري إعطاء امل��واط��ن احلق 
فيما ينظر اليه من طريقة بناء ، فهناك بلدية 
تستطيع تتبع املخالفات ورصدها اذاجت��اوز، 

م��ؤك��دا أن ال��دائ��رة ال��ع��اش��رة تعم بالفوضى 
خاصة ان بعض امل��راف��ق اخلدماتية جتدها 

ماصقة للبيت او في مكان غير مناسب .
واستغرب دور احلكومة غير ال��واض��ح ، 
مؤكدا على تطبيق القوانني بشكل فعال مثلما 
ي��ح��دث ف��ي دب��ي وال��ب��ح��ري��ن  مطالبا ان يتم 
ايفاد املسؤولني للخارج ليتعلموا كيف يتم 
التخطيط والعمران في املدن االسكانية وغيرها 

من اخلدمات ، 
وق��ال إن هناك س��وء تخطيط ف��ي توزيع 
املناطق االسكانية ، مستغربا من عدم ادراج 
بعض املناطق االسكانية في التوزيع اجلغرافي 

لانتخابات ، مؤكدا ان تقدم ق��ام بطعن في 
االنتخابات املاضية فيما يتعلق باملناطق. 

وأد مرشح الدائرة الرابعة صالح بوشهري 
انه سيعمل خال املرحلة املقبله على القضايا 
التي تهم الوطن واملواطن من اجل رد الدين لهذا 
الوطن املعطاء ، موضحا ان برنامجه االنتخابي 

سيعلن عنه خال حملته االنتخابية.
وأش���ار م��رش��ح ال��دائ��رة ال��ع��اش��رة حسن 
العاطفي الى ان برنامجه االنتخابي يتركز على 
3 محاور هي تعديل قانون البلدية وتقليص 
ال����دورة املستندية للمعامات ب��ني البلدي 
والبلدية باالضافه الى السعي لتوفير االراضي 

السكنية وحتريرها ودعم املشاريع الشبابية.
وعن توزيع الدوائر االنتخابية قال العاطفي 
بانها غير عادلة حيث ان عدد املناطق والناخبني 

يختلف من دائرة ألخرى .
وأك����د م��رش��ح ال���دائ���رة اخل��ام��س��ة محمد 
ال��دروي��ش ان اكمل مسيرة املجلس البلدي 
السابق من ناحية تنظيم امل��دن السكنية وما 
يخص تطوير لوائح البناء اضافه الى تخليد 
اسماء الشخصيات الكويتيه التي كان لها دور 

بارز وبصمة على الشوارع في املدن اجلديدة.
من جانبه قال مرشح الدائرة االولى عبدالله 
شمساه اننا نشهد حاليا وجود رؤيه جديده 

تتطلب منا التظافر لتحقيقها من اج��ل تقدم 
الوطن .

وأضاف: »نريد ان نرفع العبئ عن الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي خ��اص��ه ف��ي ظ��ل رص���د الكثير من 
املخالفات على البناء ، موضحا ان تعديل 
القانون امر متاح وذلك من اجل ازالة كل املثالب 

.
ومن جانبه اعتبر مرشح الدائرة الرابعة 
للمجلس البلدي وائل العلي ان مشاركته في 
خ��وض انتخابات ال��ب��ل��دي  2018  امن��ا هي 
من واق��ع حرصه على تطوير العمل البلدي 
والتنظيم السكاني واحلكم احمللي لكل منطقة 
بذاتها مشيرا لضعف األداء في العمل البلدي 
عامة منوها الى بعض االصاحات التي قام لها 

مدير عام البلدبة م أحمد املنفوحي.
وأضاف العلي خال تقدميه اوراق الترشيح 
ام��س ان امل��ن��ازل ف��ي مناطق السكن اخل��اص 
حتولت الى عمارات جتارية وهي ال تزال في 
املناطق ذات السكن اخل��اص  باملواطنني لكن 
بعض اصحاب البيوت قد ادخل من هال هذا 
االج��راء مشكلى على مشكلة فتحول السكن 
جاء بالعزاب فأصبحت الطامة اكبر  حيث ان 
خدمات مناطق السكن اخل��اص مهيأة ألجل 
اج��ت��راء ع��دد قليل م��ن املواطنني ال ان تكتظ 
باجلنسيات املختلفة مشيرا الى ذلك حد حتى 
من التمتع باملرافق اخلدمية الني ينبغي ان 
ت��ك��ون خ��ال��ص للمواطنني ال يشاركهم بها 

العزاب الوافدون
وانتقد العلي سياسة انتشار املطاعم دون 
النظر لباقي اخلدمات االخ��رى التي حتتاجها 
االس��ر م��ؤك��دا ان اخلطط االسكانية ال تلبي 
احلاجة احلقيقية للمواطنني اط ما زال ابن 
اجلهراء يحتاج العاصمة الجن��از معاماته 
فلماذا ال توفر لع كل اخلدمات وهو في اجلهراء 
مطالبا بتوسيع رقعة املناطق السكنية شماال 

وغربا بدال من التزاحم الذي نراه حالياً.
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73 مرشحًا منهم سيدتان  إدارة شؤون انتخابات »البلدي« أغلقت على 

102 مركز  لالقتراع في جميع الدوائر االنتخابية الشطي: اتفقنا مع »التربية« على توفير 

حتت رعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل هند الصبيح

»مناء للزكاة والتنمية املجتمعية« كرمت أيتامها املتفوقني

ل� »الوسط« لقطة أرشيفية من انتخابات سابقةالشطي متحدثاً 

الهنيدي وعبد الرحيم يكرمان الشعيب
فهد الصانع

مرشح الدائرة الثالثة فهد الصانع 
يطلق برنامجه االنتخابي 

ال����ش����ع����وب وال��������دول ت����ق����دم  م������ق������دار   ت�������دل ع����ل����ى  ال����ت����ي  ال����ه����ام����ة  امل����ع����اي����ي����ر  م�����ن  ت��������زال  ال���ي���ت���ي���م ك����ان����ت وال  ال����ه����ن����ي����دي: رع�����اي�����ة 

جانب من احلضور

ريا�ض عواد 

أتلفت الهيئة العامة للغذاء و التغذية 57 كيلو و 
800 جرام من املواد الغذائية املنتيهة خال اجلوالت 
التفتيشية التي نفذتها إدارت���ي تفتيش محافظتي 
م��ب��ارك الكبير و األح��م��دي، إض��اف��ة ال��ى حترير 18 

مخالفة متنوعة .
وقال مدير إدارة التفتيش مبحافظة مبارك الكبير 
عبد الله عباس إن اجلولة التفتيشية التي نفذها 
مفتشو مركز ضاحية صباح السالم ب��إدارة مراقب 

التفتيش عزيزة عبدا لله
و رئيس املركز مطلق الدغر على منطقة ضاحية 
صباح السالم أسفرت عن إت��اف 45 كيلو ج��رام من 
امل��واد الغذائية الغير صاحلة لاستهاك االدم��ي و  

حترير 5 مخالفات.
وأوضح أن املخلفات التي مت حتريرها متثلت في 
ع��دم االل��ت��زام بقواعد النظافة العامة و ع��دم توفير 
االشتراطات العامة و عدم االلتزام في ال��زي املوحد   
للعمل و إعداد وحتضير مواد غذائية في ظروف غير 
صحية و اتاف ٤٥ كيلو من املواد التالفة اضافة الى 
توجيه 13 تنبية للصيدليات الستخراج ترخيص 
صحي من قبل الهيئة وفقاً للتعميم  رقم 3 ملدير عام 

الهيئة .
فيما بني  أن اجلولة التفتيشية التي قام بها مفتشو 
مركز القصور النوبة )ب( على احملات التي تتداول 
الغذاء من مطاعم ومقاهي و مصانع في منطقة اسواق 
القرين أسفرت عن ات��اف 12 كيلو و 800 ج��رام من 

امل��واد الغذائية منتهية الصاحية وه��ي عبارة عن 
اجبان وحلوم وزب���ادي وش��راب الكرز و حترير 7 

مخالفات.
ولفت الى ان املخالفات التي مت حتريرها متثلت في 
مخالفة واحدة لكل من بيع مواد غذائية غير صاحلة 
لاستهاك االدم��ي و ع��دم االل��ت��زام بقواعد النظافة 
العامة و تشغيل املنشأة بعد انتهاء او الغاء ترخيصها 
اضافة ال��ى مخالفتني لكل من قيام العامل بتداول 
االغذية دون احلصول علئ شهادة صحية من اجلهات 
املختصة و قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون 
احلصول علئ شهادة صحية من اجلهات املختصة ومت 

عمل عدد )٤( تعهد .
وم��ن جانبه ق��ال مدير ادارة التفتيش محافظة 
االحمدي سعود احلميدي اجلال ان اجلولة التفتيشية 
التي شنها مركز الكوت نوبة أ بجولة ميدانية بإشراف 
مراقب التفتيش جزا الديحاني اسفرت عن 6 مخالفات .
ولفت الى ان املخالفات التي مت حتريرها تضمنت 
مخالفتني لكل م��ن مخالفات فتح منشأة غذائية 
بترخيص منتهي و العمل دون احلصول على شهادة 
صحية و تشغيل عامل دون احلصول على شهادة 
صحية ،ومخالفة اشتراطات صحية نظافة عامة و 
وقف عن العمل حلني استخراج دفتر صحة ، الى جانب 

اصدار عدد 2 تعهد اشتراطات صحية والزي املقرر .
 و شدد اجلال على ضرورة استمرار فريق العمل 
بتنفيذ اجلوالت التفتيشية وتطبيق اللوائح والقرارات 

على املخالفني لسامة االغذية للمواطنني واملقيمني.

هيئة الغذاء في »األحمدي« و»مبارك 
57 كيلوم جرام مواد غذائية  الكبير« أتلفت 

50 استغالل مساحة في »املباركية« 60 مخالفة منها  بلدية »العاصمة« حترر 
في إطار متابعة إدارة العاقات العامة بالبلدية 
الشكاوي ال��واردة عبر حسابات البلدية الرسمية 
مبواقع التواصل املختلفة نظمت حملة مع إدارة 
النظافة العامة وإش��غ��االت  ال��ط��رق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة على منطقة املباركية للكشف 
على ت��راخ��ي��ص إس��ت��غ��ال امل��س��اح��ات للتأكد من 
سريانها فضا عن م��دى إلتزام أصحاب احملات 
بتلك املساحات املرخصة والتعامل الفوري مع هذه 

الشكاوى.
وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق بالعاصمة مشعل العازمي بأنه 
مت وضع خطة عمل للحملة بعد أجتماع ضم مراقب 
عام النظافة العامة و مراقب عام اشغاالت الطرق ، 
مؤكداً على أن احلملة كانت مفاجئة للمخالفني مما 

اربكتهم وجعلتهم في مرمي املفتشني.
وأشار العازمي إلى أن هذه  احلملة هى  باكورة 
احلمات التى سوف تشنها إالدارة في األيام املقبلة 
لردع املخالفني للوائح وانظمة البلدية ، الفتاً إلى 
أن  احلمات ستتضمن رفع مستوى النظافة العامة 
بالعاصمة فضا عن الكشف على آليات النظافة 

ومتابعة عقود النظافة أول بأول وتبديل احلاويات 
القدمية باخري جديدة بناءاً على توجيهات االدارة 

العليا بالبلدية.
وأضاف العازمي بأن احلملة التي نفذها املفتشني 
أسفرت عن حترير 60 مخالفة متثلت في 50 مخالفة 
إستغال مساحة و10 مخالفات نظافة عامة طبقا 
لقانون 9/87 ، مبيناَ بان احلمات ستتواصل على 
مدار الساعة في االيام املقبلة لتطبيق كافة اللوائح 

املتعلقة بإدارة النظافة على املخالفني دون تهاون.
اجلديد بالذكر أن احلملة شارك فيها كل من مدير 

إدارة النظافة العامة وإش��غ��االت الطرق مشعل 
ال��ع��ازم��ي و م��راق��ب ع��ام النظافة جمال الفضلي 
وم��راق��ب ع��ام إش��غ��االت ال��ط��رق م��ب��ارك امل��ج��اوب 
ومساعد مراقب صاح الفرحان وعدد من املفتشني 

باملراقبتني.
ومن جانبها دعت إدارة العاقات العامة  اجلمهور 
 kuwmun@ ال��ت��واص��ل عبر حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي أو االتصال على اخلط 
الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة في حال 

حترير مخالفةوجود اي شكوي تتعلق بالبلدية.


