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اعرب محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد عن ارتياحه للجهود 
امل��ب��ذول��ة ف��ي القطاع التعليمي 
ف��ي احمل��اف��ظ��ة واالس���ت���ع���دادات 
القائمة على ق��دم وس��اق للعام 
ال��دراس��ي املقبل، م��ؤك��دا حرصه 
على توجيه القطاعات املختصة 
ف���ي احمل��اف��ظ��ة ل��ل��وق��وف علي 
املستجدات وال��ت��واص��ل املباشر 
وال��ف��وري م��ع اجل��ه��ات املعنية، 
حلل اي معوقات وتذليل العقبات 
واستيفاء احتياجات امل��دارس، 
مقدرا اجلهود املبذولة للتيسير 
على املواطنني واملقيمني في كافة 

مناطق احملافظة. 
وف��ي اط��ار متابعته احلثيثة 

الس��ت��ع��دادات احمل��اف��ظ��ة للعام 
الدراسي اجلديد 2018/2017، 
التقى اخل��ال��د مدير ع��ام منطقة 
األحمدي التعليمية وليد العومي، 
للوقوف على جاهزيتها، حيث 
استمع ال��ى ش��رح تفصيلي عن 
اج������راءات امل��ن��ط��ق��ة الس��ت��ك��م��ال 
الهيئة التعليمية، واستالم عدد 
من امل���دارس اجل��دي��دة، وصيانة 
وجتهيز امل��دارس القائمة بجميع 
امل���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وأش���اد 
احملافظ ب��األداء املتميز للقائمني 
على منطقة االحمدي التعليمية 
واجلهود احلثيثة التي يبذلونها، 
للنهوض مبستوى التعليم علي 
امتداد مناطق احملافظة، وتوفير 

األج���واء التعليمية والتربوية 
املناسبة للطلبة والطالبات في 
مختلف املراحل التعليمية، وذلك 
بحضور رئيس قسم العالقات 
العامة واالعالم مبنطقة االحمدي 

التعليمية علي دشتي. 
من جهته اع��رب مدير منطقة 
االحمدي التعليمية وليد العومي 
عن سعادته بلقاء احملافظ اخلالد 
مل��ا ملسه م��ن ح��رص على العلم 
والعلماء والعملية التعليمية 
بوجه عام وضمان مستوى راق 
م��ن اخل��دم��ة التعليمية البنائنا 
وب��ن��ات��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات، 
ورع��اي��ت��ه للعديد م��ن البرامج 
واالن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

تنظمها م��دارس املنطقة، مشيرا 
الى استعراض استعدادات املنطقة 
للعام الدراسي اجلديد، الفتا الى 
وج��ود 172 م��درس��ة باحملافظة 
يدرس بها 94500 طالب وطالبة، 
وت��ض��م 11500 معلم ومعلمة 
وهي بذلك اكبر منطقة تعليمية 

في دولة الكويت.
واش��ار العومي الى بدء اعمال 
ال��ص��ي��ان��ة ال��وق��ائ��ي��ة ألج��ه��زة 
التكييف وبرادات املياه باملدارس 
حيث مت اجناز نحو 80 باملئة منها 
وج��اري استكمال باقي امل��دارس 
ح��ال��ي��ا ض��م��ن ع��ق��ود ال��ص��ي��ان��ة، 
الفتا ال��ى تشكيل فريق عمل من 
الشؤون الهندسية والتعليمية 

باملنطقة الس��ت��الم ع��دة م��دارس 
جديدة باحملافظة وسيتم افتتاح 
مدرستني جديدتني مبنطقة صباح 
االحمد السكنية، االول��ى مدرسة 
اب��ن خ��ل��دون االب��ت��دائ��ي��ة للبنني 
والثانية هي مدرسة معجب عبد 

الله الدوسري املتوسطة للبنني.
واك���د ال��ع��وم��ي ان���ه ب���دءا من 
ت��اري��خ 20 اجل���اري ق��ام��ت عدة 
فرق من املدراء واملدراء املساعدين 
مب��ت��اب��ع��ة ج��ه��وزي��ة امل����دارس 
واستكمال النواقص ومتابعة 
اعمال النظافة العامة والتشغيل 
ال��ت��دري��ج��ي للتكييف وتنظيف 
خزانات املياه، معربا عن تقديره 
لكافة فرق العمل على مايبذلونه 

م��ن ج��ه��ود حثيثة ل��الس��ت��ع��داد 
ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي، الس��ي��م��ا وان 
منطقة االحمدي التعليمية اعدت 
برامج راقية للطلبة والطالبات 
مثل م��ش��روع امل����دارس امل��ع��ززة 

للصحة وهو باكورة تعاون بني 
وزارة التربية وادارة الصحة 
املدرسية بوزارة الصحة، اضافة 
ال���ى م��ش��روع امل����دارس صديقة 
البيئة الذي بدأ منذ ثالث سنوات 

ووص��ل ع��دد امل���دارس املشاركة 
نحو 30 مدرسة، ومشروع اخر 
لتكوين ف��رق تطوعية طالبية 
بكافة امل��دارس، ومشروع تعزيز 

القيم بني الطلبة والطالبات.

اخلالد خالل لقائه العومي ودشتي

التقى مدير املنطقة التعليمية  

2018/2017 محافظ األحمدي يقف على االستعدادات للعام الدراسي 

تعاون املواطنني واملقيمني يساهم في االرتقاء مبستوى النظافة

»البلدية« أطلقت حملة »بتعاونكم جنملها« في جميع احملافظات 

 انطلقت أول أمس االحد احلملة التفتيشية 
)بتعاونكم جنملها( لبلدية الكويت التي 
تستهدف االرتقاء مبستوى النظافة العامة 
واحملافظة على سالمة االمن الغذائي في جميع 

محافظات الكويت وتستمر ثالثة اشهر.
وتهدف احلملة الى حث املواطنني واملقيمني 
على توصيل مالحظاتهم واقتراحاتهم الى 
بلدية الكويت لالرتقاء مبستوى النظافة 
وتكثيف الرقابة على احمل��الت التي تتداول 
امل���واد الغذائية واحل���د م��ن ظ��اه��رة انتشار 
البقاالت غير املرخصة وال��س��ي��ارات املهملة 
الى جانب احلد من مخالفة القوانني ولوائح 

البلدية.
وفي هذا االط��ار قام قسم ازال��ة املخالفات 
بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة ميدانية 
على املطاعم واملخازن واحملالت التي تتداول 
املواد الغذائية في منطقتي الشويخ الصناعية 
و)ق��ب��ل��ة( حيث اس��ف��رت اجل��ول��ة ع��ن ات��الف 
165 كيلوجراما من امل��واد الغذائية منتهية 

الصالحية.
وح��رر القسم 10 مخالفات تنوعت ما بني 
تداول مواد غذائية منتهية الصالحية احملددة 
على عبواتها وع��دم التقيد بالنظافة العامة 
اثناء العمل اضافة الى العمل دون احلصول 

على شهادة صحية.
وم��ن جانبه ق��ام فريق ط��وارئ العاصمة 
التابع لبلدية الكويت بازالة 37 مظلة مبواقف 
احدى املدارس مبنطقة الصليبيخات بناء على 
شكوى من وزارة االشغال العامة العاقتها 
عملهم في املنطقة اضافة الزالة تعد على امالك 

الدولة مبنطقة جابر االحمد.
وق���ام ال��ف��ري��ق بتحرير خمس مخالفات 
واخالء بقالة من داخل عقار سكني اضافة الى 
ضبط ث��الث بقاالت داخ��ل عقارات مبنطقتي 
جابر االحمد والصليبيخات وتوجيه انذارات 
لالخالء كما وج��ه 13 ان��ذار تعد على امالك 
الدولة متثلت في اسوار حديدية مبدينة جابر 

االحمد.
كما قامت ادارة النظافة العامة واشغاالت 
ال��ط��رق مبحافظة اجل��ه��راء بتحرير سبع 

مخالفات اشتملت على مخالفات لباعة جائلني 
لم يلتزموا باالماكن احمل��ددة لهم ومخالفات 

استغالل مساحة.
وم���ن ناحيتها ش��ن��ت ادارات النظافة 
واش��غ��االت الطرق في محافظات الفروانية 
وبلدية مبارك الكبير وحولي واجلهراء حمالت 
مكثفة للحد من املخالفات املتنوعة وقامت 
بوضع ملصقات على السيارات املخالفة متهيدا 

لرفعها بعد انتهاء املدة القانونية للملصق.
يذكر ان حملة بلدية الكويت )بتعاونكم 
جنملها( تهدف الى اشراك املواطنني واملقيمني 
للوصول ال��ى اماكن املخالفات بشكل شامل 
وس��ري��ع م��ن خ��الل تصويرهم الي��ة مخالفة 
داخل املناطق السكنية والتجارية وارسالها 
ال��ى حسابات البلدية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. وستتصدى حملة )بتعاونكم 
جنملها( لكافة انواع املخالفات في الواجهات 
البحرية واملتنزهات العامة اضافة الى التأكد 
من االشتراطات الصحية فيما يتعلق باحملال 

واملطاعم واملقاهي واألسواق العامة.
وسيتم تكثيف عمليات التفتيش امليدانية 
م��ن قبل مفتشي االدارات الرقابية لرصد 
املخالفات وحترير محاضر املخالفات بشأنها 
كما ستغطي عمليات التفتيش جميع املناطق 

السكنية والتجارية واالستثمارية والصناعية 
بشكل يومي وستكثف في عيد االضحى املبارك 

لتكون متواصلة على مدار الساعة.
يذكر ان احلملة التفتيشية االخيرة لبلدية 
الكويت والتي اطلقتها في مايو املاضي حتت 
عنوان )صحتك امانة( حققت جناحا من خالل 
م��ص��ادرة اطنان من امل��واد الغذائية التالفة 
اضافة ملخالفة وغلق عدد كبير من احملال التي 
كانت تهدد صحة املواطنني واملقيمني بعرض 

تلك املواد الغذائية التالفة.
من جهتها، قالت ادارة العالقات العامة في 
بلدية الكويت ان حملة )بتعاونكم جنملها( 
تهدف إلى حث املواطنني واملقيمني على توصيل 
مالحظاتهم واقتراحاتهم حول عمل البلدية 

وذلك لالرتقاء مبستوى النظافة.
واوض���ح���ت االدارة ف��ي ب��ي��ان صحافي 
ان ت��واص��ل املواطنني واملقيمني يأتي للحد 
من ظاهرة انتشار البقاالت الغير مرخصة 
وال��س��ي��ارات املهملة واملعروضة للبيع إلى 
جانب احلد من مخالفة قوانني ولوائح البلدية.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية ح��ول��ي ال��دك��ت��ور سعد 
اجل���الوي ب��أن م��راق��ب��ة النظافة ال��ع��ام��ة قد 
قامت بجولة ميدانية لفحص آليات النظافة 

للشركات املتعاقدة مع البلدية بهدف التأكد 
من جاهزية النطالق احلملة ولتطبيق للقرار 

الوزاري رقم 190 لسنة 2008.
من جانبه قال مراقب النظافة العامة ناصر 
الغامن بأن اجلولة استهدفت متابعة آليات 
النظافة التابعة للشركات املتعاقدة مع البلدية 
مشيرا إلى أنه مت فحص 334 آلية وقياس مدى 
توفرها إلى جانب متابعه عدد العمال الذي 
يجب على الشركات الثالثة توفيرها مبوجب 

العقود.
واشار الى ان بلدية الكويت قامت بتوفير 
3800 حاوية مختلفة األنواع واألحجام إلى 
جانب توفير 22 موظفا م��ن مدير مشروع 
ومساعد مدير إلى جانب توفير 2080 عامال 

للكنس يدوي وخدمات عامة.
وبني الغامن ان العالقات العامة في بلدية 
ال��ك��وي��ت تتلقى جميع ال��ش��ك��اوي م��ن خالل 
حساباتها عبر مواقع التواصل االجتماعي او 
من خ��الل االتصال على اخل��ط الساخن 139 

الذي يعمل على مدار الساعة.

جانب من احلملة 
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700 متر مربع غطى مساحة 

5 فرق تسيطر على حريق  »اإلطفاء«: 
3 إطفائيني  مبنطقة الري وإصابة 

رجال اإلطفاء يسيطرون على احلريق

استراحة إطفائي بعد إخماد احلريق

اعلنت االدارة العامة لالطفاء الكويتية مساء أول 
أمس االحد عن متكن خمسة فرق اطفاء من السيطرة 
على حريق اندلع في محالت سوق االعالف مبنطقة 
)الري( مشيرة الى تعرض ثالثة من رجال االطفاء 

الى اصابات طفيفة اثناء مكافحة احلريق.
وقالت )االطفاء( في بيان صحافي ان فرق اطفاء 
مراكز الشويخ الصناعية والعارضية واالسناد 
والساملية اجلنوبي واملدينة تعاملت مع احلريق 
ال��ذي غطى مساحة 700 متر مربع ومتكنت من 

السيطرة عليه حيث مت تلقي البالغ عن احلريق في 
الساعة 24ر7 مساء وتواجدت اول فرقة في موقع 
احل��ادث خالل خمس دقائق. واوضحت ان الفرق 
بذلت جهودا كبيرة للحد من انتشار النيران الى 
بقية احملالت مما تسبب في تعرض ثالثة من رجال 
االطفاء الى اصابات طفيفة عولج اثنان منهم في 
موقع احلادث فيما نقل الثالث الى املستشفى الجراء 
الالزم. واكدت االدارة ان حتقيقا فتح ملعرفة األسباب 

واملالبسات التي ادت الى وقوع احلادث.

اف�����������ت�����������ت�����������اح م�����������درس�����������ت�����������ني ج�����������دي�����������دت�����������ني مب�������ن�������ط�������ق�������ة ص������������ب������������اح األح��������������م��������������د ال������س������ك������ن������ي������ة 

اس����ت����ك����م����ال����ه����ا ح���ال���ي���ا  امل��������������دارس وج����������ار  أع������م������ال ص����ي����ان����ة  م������ن  ب����امل����ئ����ة   80 أجن������زن������ا  ال������ع������وم������ي: 

وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  ك��ث��اف��ة ع���دد  م��ن ح��ي��ث  ال��س��ت  ب��ني احمل��اف��ظ��ات  اخل��ال�����������د: محافظتنا األك��ب��ر 

انطالق حملة البلدية التفتيشية »بتعاونكم جنملها«

سيناقش عدة بنود منها متابعة تنفيذ إعان مراكش

»مكافحة الفساد« تشارك في اجتماع 
دولي في النمسا معني مبنع الفساد 

تشارك الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 
في الدورة الثامنة الجتماع الفريق احلكومي الدولي 
املفتوح العضوية املعني مبنع الفساد واملنبثقة 
أعماله عن مؤمتر الدول األط��راف في اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد والذي افتتح أعماله اليوم 

في فيينا ويستمر 3 أيام.
 وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس االثنني ان 
االجتماع سيناقش عدة بنود منها متابعة تنفيذ 
إع��الن مراكش وفقا لقرار مؤمتر ال��دول األط��راف 
في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد رقم 6/6 

املعنون )متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد(
 وأض����اف ال��ب��ي��ان ان االج��ت��م��اع سيستعرض 
املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة في مجاالت 
منع الفساد ومنها التوعية في املدارس واجلامعات 

بجهود مكافحة الفساد والنزاهة في مؤسسات 
العدالة اجلنائية.

 وذك��ر أن الهيئة حترص دائما على االستجابة 
لكل ما يطلبه الفريق الدولي احلكومي املعني مبنع 
الفساد من معلومات ومرئيات وبيانات إميانا منها 
بأهمية املشاركة اجليدة في برامج التعاون الدولي 

ذات الصلة مبنع ومكافحة الفساد.
 واوضح أن الهيئة حترص على تعزيز املشاركة 
في الفعاليات الدولية املعنية بشأن منع الفساد من 
واقع سعي الكويت نحو االمتثال ألحكام االتفاقيات 
الدولية التي صادقت عليها في مجال منع ومكافحة 
الفساد ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
ومن ثم تعزيز مناحي التعاون الدولي الذي ترسخه 

نصوص ومبادئ هذه االتفاقية.

متثلت في ديوانيات وحدائق انشأها اصحاب املنازل

 25 »جلنة تعديات أماك الدولة«: إزالة 
6.5 السريع  تعديا على ارتداد مشروع طريق 

أعلنت جلنة ازال���ة التعديات 
على ام��الك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة التابعة ملجلس الوزراء 
ازال��ت��ه��ا 25 ت��ع��دي��ا مت��ث��ل��ت في 
ديوانيات وحدائق انشأها اصحاب 
املنازل على ارتداد مشروع طريق 

5ر6 السريع.
وق��ال مدير متابعة اللجان في 
جلنة ازال��ة التعديات على امالك 
ال��دول��ة وامل��ظ��اه��ر غير املرخصة 
التابعة ملجلس ال����وزراء املقدم 

املتقاعد عبدالله احلوطي ل�)كونا( 
أمس االثنني ان اللجنة ازالت هذه 
ال��ت��ع��دي��ات ب��ه��دف متكني وزارة 
االشغال العامة من استكمال تنفيذ 

هذا املشروع.
واض�����اف احل���وط���ي ان ق��ي��ام 
اللجنة بازالة هذه التعديات على 
ارتداد مشروع طريق 5ر6 السريع 
جاء بناء على طلب وزارة االشغال 
ال��ع��ام��ة م��ؤك��دا ح���رص اللجنة 
على ال��ت��ع��اون م��ع كافة اجلهات 

احلكومية بازالة جميع التعديات 
على امالك الدولة.

واع�����رب ع���ن خ��ال��ص ش��ك��ره 
وتقديره الصحاب واهالي املنازل 
ال��واق��ع��ة على طريق 5ر6 وذل��ك 
لتعاونهم م��ع اللجنة ومتكينها 
من ازالة هذه التعديات على امالك 
ال��دول��ة. ي��ذك��ر ان م��ش��روع 5ر6 
السريع الذي تشرف على تنفيذه 
وزارة االش��غ��ال العامة يقع بني 
طريق الدائري السادس وطريق 

الدائري السابع بهدف انشاء خط 
سريع يخدم مدينة صباح السالم 
اجلامعية ف��ي منطقة الشدادية 
ومنطقة عبدالله املبارك السكنية 

واملناطق املجاورة لها.
وانشئت جلنة ازال��ة التعديات 
على ام��الك الدولة واملظاهر غير 

املرخصة التابعة ملجلس الوزراء 
ب��ن��اء على ق���رار مجلس ال���وزراء 
رقم 1067 لسنة 2004 برئاسة 
املغفور له باذن الله تعالي فريق 
متقاعد محمد البدر ويتولى رئاسة 
اللجنة ومنذ تاريخ 2012/4/19 

املهندس خالد احملسن

إزالة تعديات على أمالك الدولة

بوستر احلملة
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