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أكد أهمية احلس األمني ومستوى التواجد اليقظ

الصالح :تذليل العقبات والصعاب أمام رواد احلسينيات ألداء الشعائر بطمأنينة ويسر

جانب من اجلولة التفقدية

الوزير أنس الصالح مع رجال األمن خالل اجلولة

شدد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية باإلنابة أنس
الصالح على ضرورة تذليل كافة العقبات والصعاب
أمام رواد احلسينيات وبيوت العزاء ألداء الشعائر
بكل طمأنينة ويسر .ونقلت اإلدارة العامة للعالقات

واإلعالم األمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أمس
الثالثاء عن الصالح تأكيده لعدد من القيادات األمنية
خالل جولة تفقدية مساء االثنني لعدد من احلسينيات
ضرورة استشعار رجال األمن احلس األمني ومستوى
التواجد اليقظ.

رئيس «األمن الوطني» بحث مع سفيري
أذربيجان وأوكرانيا التعاون املشترك

الشيخ ثامر العلي يستقبل سفير أذربيجان إيلخان قهرمان

فادية السعد تهنئ الكويت
مبناسبة الذكرى اخلامسة
لتكرمي سمو األمير قائد ًا
للعمل اإلنساني

ترأس اجتماع ًا ملسؤولي اإلدارات اخلدمية في احملافظة

محافظ «مبارك الكبير» :ضرورة استكمال كافة
اخلدمات لتجاوز مشكالت موسم الشتاء

الشيخة فادية السعد

 ..ويستقبل سفير أوكرانيا الدكتور ألكسندر باالنوتسا

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الكويتي الشيخ
ثامر العلي أم��س الثالثاء م��ع سفير جمهورية
أذربيجان لدى البالد إيلخان قهرمان أوجه التعاون
املشترك والعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني
وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذك��رت وزارة الداخلية أن اجلولة ب��دأت بتفقد
اخلدمات األمنية واالط�لاع على اجلاهزية والتواجد
األمني وتنفيذ اخلطة املرورية وانسيابية حركة السير
وثبوت ال��دوري��ات بالتنسيق والتعاون مع اإلدارة
العامة ل��ل��م��رور .وأض��اف��ت ان الصالح استمع إلى

القيادات األمنية حول اإلجراءات الوقائية والتفتيشية
املوضوعة مع اجلهات األمنية املعنية وكيفية تنفيذها
على مستوى مديريات األمن بجميع انحاء البالد.
وأثنى الصالح وفق البيان على اجلهود املبذولة
م��ن قبل رج��ال املؤسسة األمنية ومستوى االع��داد

واجلاهزية مؤكدا أن رجال األمن هم العيون الساهرة
على راحة وأمن وسالمة املواطنني واملقيمني.
وراف��ق الوزير الصالح خالل جولته وكيل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام اإلدارة العامة
لألطفاء الفريق خالد املكراد.

وقال (األمن الوطني) في بيان إن الشيخ ثامر
العلي استقبل أيضا سفير جمهورية أوكرانيا لدى
البالد الدكتور ألكسندر باالنوتسا إذ بحثا أبرز
القضايا املشتركة التي تهم البلدين على الساحتني
اإلقليمية والدولية.

هنأت رئيس االحتاد الكويتي للجمعيات
النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله أمس
الثالثاء الكويت مبناسبة االحتفال بالذكرى
اخلامسة لتكرمي صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد “قائدا للعمل االنساني”
من قبل االمم املتحدة وتكرمي الكويت كمركز
للعمل اإلن��س��ان��ي مل��ا ق��دم��ه س��م��وه للكويت
والعالم م��ن مساعدات وم��ب��ادرات خيرية
وإنسانية.
وأكدت في بيان لها أن سعي سموه الدائم
إلى تعزيز ودعم األعمال اخليرية واإلنسانية
داخل وخارج الكويت ماجعله يستحق لقب
قائد العمل اإلنساني بكل ماتشمله هذه الكلمة
من معان.
وأض��اف��ت الشيخة ف��ادي��ة“ :يشرفني أن
أتقدم بكل فخر واعتزاز لتهنئة الكويت أميرا
وحكومة وشعبا بهذه الذكرى العظيمة ،داعية
الله العلي القدير أن ينعم على سموه وولي
عهده األمني بالصحة والعافية وأن يدمي على
الكويت وشعبها نعمة األمن واألمان”.

اللواء م .محمود بوشهري يترأس االجتماع

شدد محافظ مبارك الكبير اللواء
م .محمود بوشهري على ض��رورة
استكمال كافة اخل��دم��ات واالنتهاء
من استكمال صيانتها وذلك لتجاوز
أي مشكالت م��ن املمكن أن حتدث
تزامنا مع موسم الشتاء واحتمالية
هطول أمطار غزيرة موكدا استعداد
احملافظة لتوفير كافة سبل الدعم
وامل��س��ان��دة والعمل على توفير كل
م��ا حتتاجه األج��ه��زة املختصة في

احمل��اف��ظ��ة ،مثمنا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
اخل��ط��وات ال��ت��ي اتخذتها األج��ه��زة
املختصة في هذا املجال.
وج��اءت تعليمات محافظ مبارك
الكبير على هامش االجتماع الذي
ع��ق��ده م��ؤخ��را بقاعة االجتماعات
مببنى محافظة مبارك الكبير وشارك
ف��ي االج��ت��م��اع م��س��وول��ي الدارات
اخلدمية باحملافظة.
وخالل االجتماع مت الوقوف أيضا

على مدى احتياجات مناطق احملافظة
من أعمال صيانة للطرق والنظافة
ال��ع��ام��ة مب��ن��اط��ق احمل��اف��ظ��ة وم��دى
اس��ت��ع��دادات تلك اإلدارات ملوسم
األمطار والعمل على الربط املباشر
فيما بني تلك اإلدارات نحو التعاون
بينهما لتقدمي خدمات أفضل خلدمة
أه��ال��ي وقاطنني احملافظة والعمل
على تذليل الصعوبات التي تواجه
األهالي وقاطني احملافظة.

السيف :املشاركة في املؤمترات الدولية بلدية اجلهراء حررت  173مخالفة
في يوليو املاضي
تسهم بتطوير املتاحف الكويتية
أكد مسؤول ثقافي كويتي أمس الثالثاء
ح��رص الكويت على تفعيل دور املتاحف
الكويتية في خدمة املجتمع وحتقيق أهدافها
الثقافية والتربوية املنشودة.
جاء ذلك في تصريح أدل��ى به املستشار
ف��ي املكتب الفني ل�لأم�ين ال��ع��ام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب وعضو
املجلس الدولي للمتاحف ورئيس اللجنة
الوطنية الكويتية للمجلس الدولي للمتاحف
(ايكوم -الكويت) وليد السيف لـ (كونا)
عقب مشاركته باملؤمتر ال��ع��ام للمجلس
الدولي للمتاحف (االيكم) في دورته الـ 25
الذي انعقد حتت شعار (املتاحف كمنصات
ثقافية :مستقبل التقاليد) في مدينة كيوتو
اليابانية من األول وحتى السابع من سبتمبر
اجلاري.
وق���ال ال��س��ي��ف :إن امل��ش��ارك��ة ف��ي مثل
ه��ذه امل��ؤمت��رات تسهم بتطوير املتاحف
الكويتية التي أخ��ذت أعدادها بالتزايد من
خالل االستعانة مبنظمات وخبراء دوليني
متخصصني في املتاحف.
وأض��اف أن مشاركة الكويت في املؤمتر
ج��اءت بناء على توجيهات وزي��ر اإلع�لام
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب ورئيس
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
محمد اجلبري ال��ذي أك��د ض��رورة وأهمية
وج���ود ال��ك��وي��ت ف��ي ه���ذا احمل��ف��ل ال��دول��ي

وليد السيف

للمتاحف لالستفادة من اخلبرات الدولية
لتطوير متاحف الكويت واالرتقاء بها إلى
املستوى الدولي.
وأوض����ح ال��س��ي��ف أن خ��ب��راء املتاحف
وال��ت��راث ناقشوا ع��دة مواضيع معاصرة
أهمها التحديات التي تواجه التنمية اإلقليمية
والتعددية الثقافية والكوارث والبحث عن
طرق متكن املتاحف من العمل نحو رفاهية

األج��ي��ال القادمة وف��ي نفس الوقت تؤدي
أعمالها كمنصات ثقافية.
وأش��ار إل��ى انعقاد اجلمعية العمومية
االستثنائية على هامش امل��ؤمت��ر م��ن اجل
تعديل تعريف “املتحف” إذ جرت مناقشات
ح��ادة انتهت ال��ى تأجيل التصويت حتى
انعقاد اجلمعية العمومية في شهر يونيو
 2020في باريس وذلك ملنح الدول املزيد من
الوقت لدراسة التعريف املقترح.
وذكر السيف أن تعريف “املتحف” كما هو
وارد في النظام األساسي لاليكوم هو “أي
مقر دائ��م من اجل خدمة املجتمع وتطويره
مفتوح للعامة ويقوم بجمع وحفظ وبحث
وتواصل وعرض التراث اإلنساني وتطوره
ألغراض التعليم والدراسة والترفيه.
وب�ين أن املشاركني اتفقوا على أن هذا
التعريف ال يواكب التطورات واملسؤوليات
والتحديات التي تواجه املتاحف اليوم وال
تنسجم مع التوجهات املستقبلية لها لذا
اقتضت احلاجة إلى إعادة النظر بتعريفه.
وشارك في فعاليات املؤمتر التي تضمنت
اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ج��ان (االي��ك��م)
التخصصية ال��دول��ي��ة وع��دده��ا  30جلنة
واملنظمة العربية للمتاحف باإلضافة إلى
املجلس الدولي للمتاحف (االيكم) األم أربعة
آالف خبير ومختص ف��ي مجالي املتاحف
والتراث من  110دول.

كشف إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن اإلجن��ازات
ال��ت��ي حققتها ادارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية بفرع
بلدية محافظة اجل��ه��راء خالل
شهر يوليو امل��اض��ي حيث مت
الكشف علي  320محل.
وأوض��ح مدير إدارة التدقيق
وم��ت��اب��ع��ه خ���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة
ب��ال��وك��ال��ة ع��ب��دال��ل��ه الشمري
ع��ن اح��ص��ائ��ي��ة اإلدارة لشهر
ي��ول��ي��وامل��اض��ي ال��ت��ي تضمنت
الكشف على  320محل و حترير
 162مخالفة إع�ل�ان ب��رس��وم
بلغت  3500د.ك.
وأشار الشمري إلى أنه لم يتم
الصلح في  127مخالفة فضال
عن الصلح في  35مخالفة.
ودعت إدارة العالقات العامة
اجل��م��ه��ور ف��ي ح���ال وج���ود أي
شكوى تتعلق بالبلدية بعدم
ال��ت��ردد ب��االت��ص��ال على اخلط
الساخن  139أو التواصل عبر
حساب البلدية مبواقع التوصل
االج��ت��م��اع��ي @kuwmun
وس��ي��ت��م ات���خ���اذ اإلج������راءات
القانونية حيالها على الفور.

الكشف على أحد احملالت

