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ثمنت الهيئة العامة للقوى العاملة الدور 
اإلن��س��ان��ي ال��رائ��د ال���ذي ت��ق��وم ب��ه جمعية 
النجاة اخليرية والذي يعكس ريادة الكويت 
اإلنسانية ويعزز دوره��ا املميز واحلثيث 
جتاه خدمة ومساعدة اإلنسان دون تفريق 

بني لون أو جنسية أو دين.
جاء ذلك خالل حفل التكرمي الذي اقامته 
الهيئة لشكر جمعية ال��ن��ج��اة اخليرية 
واجل��ه��ات األخرىاملساهمة في احتفالية 
روح العطاء، ه��ذا ومثل النجاة اخليرية 
خ��الل التكرمي م���دي���رإدارة تنمية امل���وارد 
والتسويق باجلمعية/ عمر يعقوب الثويني 
والذي أشاد بالتكرمي واحلفاوة التي حظيت 
بها النجاة اخليرية مؤكداً أنها تسعى لرفع 
أسم الكويت عالياً وكذلك تقدمي يد العون 
وامل��س��اع��دة للمستفيدين داخ���ل وخ��ارج 
الكويت، واحملافظة على االرث اخليري 
واجل��ه��ود امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي حققها رج��االت 
الكويت، والعمل على زيادتها لتتبوا الكويت 

مكانة عاملية في مجال العمل اإلنساني.
وق��ال الثويني: شاركت جمعية النجاة 
اخليرية من خالل مشروع “ عتق” الهيئة 
العامة للقوى العاملة في اليوم اخليري 
الكبير ال��ذي حمل شعار” روح العطاء” 
وال��ذي حظي مبشاركة جماهيرية مميزة 
وأقيم مبركز إيواء العمالة الوافدة مبنطقة 
جليب الشيوخ حيث وفرت اجلمعية العديد 
من التبرعات العينية التي استفاد منها 
نزالء املركز، وكانت محل تقدير وإشادة من 

الهيئة.
وت��اب��ع: ش��ارك فعاليات النشاط نائب 
مدير عام اجلمعية د. جابر الوندة ومسؤولة 
مشروع عتق/ مرمي الكندري وغيرها من 
شخصيات جمعية النجاة اخليرية.واختتم 
الثويني تصريحه مثمناً اجلهود املباركة 
واحلثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للقوى 
العاملة لالرتقاء باسم دولة الكويت عاصمة 

تكرمي جمعية”النجاة اخليرية”العمل اإلنساني.

لدعمها مشروع » روح العطاء«

مت »النجاة اخليرية«  »القوى العاملة« كرَّ
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34159  مخالفة »املرور« تسجل 
وحتيل شخصني لإلبعاد 

 ضمن جهود اإلدارة العامة للمرور للحفاظ على 
سالمة مستخدمي الطريق والعمل على تطبيق 
قانون املرور، نفذ قطاع املرور عدة حمالت مرورية 
مفاجئة على جميع محافظات دولة الكويت خالل 

الفترة من 7/9وحتى 2017/7/15.
 وق��د أس��ف��رت ع��ن حت��ري��ر )34159( مخالفة 
مرورية متنوعة وحجز )923( مركبة، ودخ��ول 

)41( شخصاً لنظارة امل��رور الرتكابهم مخالفات 
جسيمة وإحالة شخصني لإلبعاد لقيادة مركبة دون 

احلصول على رخصة سوق.
وتؤكد اإلدارة العامة للمرور استمرار حمالتها 
امل��روري��ة في جميع احملافظات على م��دار الساعة 
من اج��ل تطبيق القانون وضمان سالمة مرتادي 

الطريق.

127 ترخيص إعالن العتيبي: إصدار 
في يونيو املاضي

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات إلدارة تراخيص اخلدمات 
البلدية بفرع بلدية الفروانية خ��الل شهر يونيو 
املاضي حيث مت حتصيل رسوم بلغت )15991.750( 
خمسة عشر ألفا وتسعمائة وواح��د وتسعون دينار 
وسبعمائة وخمسون فلسا إلص��دار  جديد وجتديد 

137 ترخيص إعالن.
وف��ي ه��ذا السياق أوض��ح مدير إدارة تراخيص 
اخلدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية فيصل 
العتيبي ب��أن مراقبة تراخيص اإلع��الن��ات التابعة 
إلدارة تراخيص خدمات البلدية قد قامت بإصدار 
)27( ترخيص إعالن جديد حملالت وجتديد عدد )39( 
ترخيص إعالن وإصدار ثالثة تراخيص إعالنات بدل 
فاقد مشيرا إلى أن الرسوم التي مت حتصيلها بلغت 
)5608.750( دينار )خمسة  االف وستمائة وثمانية 

ديناروسبعمائة وخمسون فلسا(.
وأضاف العتيبي بأن املراقبة قامت بإصدار جديد 
وجتديد ثالثة تراخيص إعالنات ملظالت برسوم بلغت 
)1540 ( دينار) الف وخمسمائة وأربعون دينار( ، 
إص��دار جديد وجتديد )39( ترخيص إعالن ملركبات 
برسوم بلغت ) 1667.500( دينار )ال��ف وستمائة 

وسبعة وستون دينار وخمسمائة فلس ( .
وأشار العتيبي إلى أن املراقبة قامت بإصدار جديد 
وجتديد إعالنني ألسطح برسوم بلغت )4558( دينار 
)أربعة أالف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار 
( إلى جانب إنها قامت بإصدار جديد وجتديد )11 ( 
ترخيص إع��الن مؤقت ) مناسبات ( برسوم  بلغت 
)517.500 ( دينار ) خمسمائة وسبعة عشر دينار 
وخمسمائة فلس ( ، إصدار جديد لثالثة إعالنات أخرى 

برسوم )  2100 ( دينار ) الفان ومائة دينار (

233 معاملة  ميساء بوشهري: أجنزنا 
خالل يونيو املاضي

كشفت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت عن حتقيق العديد 
من اإلجنازات إلدارة السالمة بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير خالل 
يونيو املاضي والتي أسفرت عن 
)233(  معاملة واستخراج عدد 

)61( شهادة نظافة سكن خاص .
وق��ال��ت م��دي��رة إدارة السالمة 
ميساء بوشهري بأن اإلدارة قامت 
بإصدار تراخيص جديدة واستالم 
ك��ف��االت سكن خ��اص وإف���راج عن 
كفاالت وإص��دار شهادات سالمة 
بلغ اجماليه����������ا ) 233(  معاملة 

من قبل مراقبتي أعمال السالمة 
وتراخيص السالمة ، اشتملت على 
عدد ) 66 ( ترخيص سكن خاص 
جديد وجت��دي��د )3( ، ع��دد )32( 
استالم كفالة سكن خ��اص ، عدد 
)18( إف��راج كفالة سكن خ��اص ، 
اص��دار عدد )6( تراخيص سالمة 
اس��ت��ث��م��اري جت��دي��د ، وع���دد )1( 
ت��راخ��ي��ص تشوين سكن خاص 
جديد ، وعدد )2( تراخيص تشوين 
صناعي جديد ، عدد )6( تراخيص 
تشوين استثماري جتديد ، وعدد 
)2( ت��راخ��ي��ص س��الم��ة صناعي 

ج��دي��د ،، واس��ت��الم )4(  كفاالت 
صناعي  ، و أمر عمل طرق واحد 
جتديد ،وعدد )61( شهادات نظافة 
سكن خ��اص ، وع��دد )3( شهاداة 
نظافة سكن استثماري ، وع��دد 
)3( ت��ق��اري��ر فني سكن خ��اص ، 
وعدد )6( تنبيهات سكن حكومي ، 
وعدد )25( تنبيهات سكن خاص ، 
وعدد )4( تنبيهات صناعي ، وعدد 
)9( مخالفات ، وعدد )1( شكاوي  
، وع���دد )1( ح���وادث ، فيما بلغ 
إجمالي الرسوم التي مت حتصيلها 

) 470( د.ك.

بناء على تعليمات مدير  عام البلدية عبدالله عمادي

»البلدية«: التأكد من تراخيص التشوين باملوقع
أعلنت ادارة العالقات العامة حول 
حدوث حريق بأحد املستودعات التابعة 
لشركة النظافة مبنطقة الصليبية وبناء 
على تعليمات م��ن م��دي��ر ع��ام البلدية 
بالوكالة املهندس عبدالله أسد عمادي 
توجهه ف��رع بلدية محافظة العاصمة 

ممثال بإدارة النظافة العامة واشغاالت 
الطرق وف��رع بلدية محافظة اجلهراء 
ملوقع التشوين  الذي نشب به احلريق 
التابع ألح��د شركات النظافة مبنطقة 
الصليبية للتأكد من كافة  التراخيص  
وتبني من خالل الكشف علي التراخيص 

ب���أن ي��وج��د ه��ن��اك ت��راخ��ي��ص تشوين 
سارية املفعول  ، الفتة إلى أن املوقع تابع 
لشركة النظافة القائمة على  عقد نظافة 

العاصمة رقم 2010/15.
وأكدت االدارة بان تبني للفريق املشكل 
من قبل ادارة النظافة ان احلريق قد نشب 

في جزء من مخازن الشركة ، موكدة على 
ان آل��ي��ات العقد وال��ك��راج��ات ومغسلة 
السيارات لم تتأثر في احلريق مما ال 
يؤثر على مستوي النظافة مبحافظة 
العاصمة طبقا للعقد النظافة رقم 

. .2010/15

العتل: تسريع آليات صرف بدالت املهندسني في »األشغال«
أشاد رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
امل��ه��ن��دس فيصل دوي���ح ال��ع��ت��ل بتجاوب 
وكيلة وزارة األش��غ��ال العامة املهندسة 
ع��وط��ف الغنيم م��ع مقترحات اجلمعية 
حلماية املهنة الهندسية وتفعيل الوسائل 
القانوينة لتسريع صرف بدالت املهندسني 
ملن يستحقونها من املهندسني واملهندسات 

العاملني في الوزارة. 
ج��اء ذل��ك في ختام اجتماع عقده العتل 
مع الغنيم بحضور عضوي مجلس االدارة 
املهندس حمود سالم الهدية وعلي عباس 
محسني ورئيس جلنة حقوق املهندسني 

املهندس مشعل احلسون، حيث استقبلتهم 
مبكتبها. 

وذكر العتل، أن وكيلة األشغال جتاوبت 
مع اجلمعية لتعجيل صرف بدالت النوبة 
والضوضاء ، اخلطر وال��ع��دوى والتلوث 
املقرة وفقا لقرارات اخلدمة املدنية ، الفتا الى 
أننا ملسنا حرصا لرفع الظلم عن املستحقني  
للبدالت من خالل االس��راع باقرار املتعطل 

منها بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية. 
وأضاف رئيس “ املهندسني “ أن الغنيم 
رحبت مبقترح اجلمعية إلنشاء حاضنة 
للمهندسني حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل 

في القطاع اخل��اص  لتقليص فترة انتظار 
التوظيف وتخفيف ال��ع��بء ع��ن ال��دول��ة 
واملساهمة في ارتقاء األداء املهني للمهندس 

الكويتي وفتح أفاق  عمل أكثر رحابة له.
وأش��ار العتل ال��ى أن اجلمعية عرضت 
على الوكيلة ض���رورة اعتماد املهندسني 
الوافدين العاملني في مشاريع احلكومة 
وخ��اص��ة امل��ش��اري��ع الكبرى ، مضيفا أنه 
وبعد أن رص��دن��ا وج��ود امل��ئ��ات م��ن ه��ؤالء 
املهندسني يعملون في مشاريع الدولة بشكل 
خاص بشكل مباشر من خالل استقدامهم من 
املقاولني ودون اعتماد لهم األمر الذي يهدد 

املهنة الهندسية ويشكل خطر على املمتلكات 
واألرواح . 

ولفت الى أن مسألة اعتماد املهندسني في 
املشاريع احلكومية أم��ر في غاية األهمية  
واخل��ط��ورة ، ولهذا فإننا نركز كثيرا على 
طرح هذا األمر ، موضحا أن اجلمعية تقوم 
بتقييم امل��ؤه��الت الهندسية منذ نحو 55 
عاما وأن مجلس التصنيف الهندسي فيها 
يقوم بتصنيفهم الى محترف واستشاري 
من خ��الل نظام معتمد عامليا وأن وزارت��ي 
األشغال واالس��ك��ان وبلدية الكويت تأخذ 

بهذا التصنيف .  


