
أعلن مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد 
صرخوه أمس األربعاء قطع التيار الكهربائي عن 
32 عقارا مخالفا في منطقة خيطان بالتعاون مع 

اجلهات املعنية.
وق��ال صرخوه في بيان صحفي: إن البلدية 
كثفت جوالتها امليدانية على سكن العزاب في 
مناطق السكن اخل��اص والنموذجي ومبتابعة 
مباشرة من املدير العام للبلدية أحمد املنفوحي 
حيث نفذت إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
بالفروانية إج��راءات قطع التيار الكهربائي عن 

املخالفني.
ودعا أصحاب العقارات إلى التعاون مع فرق 
البلدية الرقابية أثناء جوالتها امليدانية جتنبا 
للمساءلة القانونية وف��ي ح��ال وج��ود شكوى 

تتعلق بالعزاب إل��ى التواصل عبر الواتس أب 
)24727732( الت��خ��اذ اإلج����راءات القانونية 
حيالها.من جانبها أعلنت إدارة العالقات العامة 
بالبلدية تلقيها 231 بالغا عن طريق خدمة واتس 
اب الشكاوى ب��وج��ود ع��زاب ف��ي بعض مناطق 
السكن اخل��اص مبحافظات األحمدي واجلهراء 
والفروانية منذ اإلعالن عن دعوة املواطنني لتقدمي 

البالغات عن طريق خدمة الشكاوى.
وأك��دت أن البلدية تهدف إل��ى إيصال رسالة 
واضحة بجديتها في تطبيق حظر سكن العزاب 
في مناطق السكن النموذجي واخل��اص وأنها 
لن تتهاون في تطبيق كل اإلج��راءات القانونية 
بحق املخالفني وصوال إلى قطع التيار الكهربائي 

بالتعاون مع اجلهات املختصة.

80 سريرًا أكد تسليم املرحلة األولى حملجر بـ 

3 محاجر في جمعية  العتل: جتهيز 
300 فردًا املهندسني تتسع لـ 
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بلدية الكويت تقطع التيار الكهربائي 
32 عقارًا مخالفًا في »خيطان« عن 

جانب من احلملة
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أعلن رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
امل��ه��ن��دس فيصل ال��ع��ت��ل أن���ه واستجابة 
ل��ل��رغ��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة ف��ي االس��ت��ف��ادة من 
م��ب��ادرات “ املهندسني “ فقد ب��دأت عملية 
جتهيز  ثالثة محاجر في مباني اجلمعية 
بطاقة استيعابية اجمالية تصل الى 300 
سرير، مضيفا أن��ه وبالتنسيق مع فريق 
تنسيق وجتهيز احملاجر مبجلس ال��وزراء  
قد مت تسليم  موقع احملجر األول بطاقة 
استيعابية تبلغ 80 شخصا ،  ج��اء ذلك 

خالل استقبال رئيس العتل وبحضور أمني 
سر اجلمعية املهندس فهد ارديني العتيبي 
للمهندس بدر العنزي من الفريق التنسيقي 
لتجهيز احملاجر مبجلس ال��وزراء  وملديرة 
مشروع تطوير الدائر األول املهندسة خالدة 

السالم. 
وأكد رئيس اجلمعية استعداد اجلمعية 
المت��ام احملجر وجتهيزه ف��ي ح��ال رغبت 
اجلهة املخصص لها من قبل مجلس الوزراء 
وبالتعاون مع ال��زم��الء املتطوعني خالل 

اليومني املقبلني ، موضحا أننا سنطبق كافة 
املواصفات  واالشتراطات التي تتطلبها هذه 

احملاجر. 
وثمن العتل استجابة مجلس ال��وزراء 
ملبادرة اجلمعية ووضع امكانياتها بخدمة 
كافة الفرق احلكومية والتطوعية ، مضيفا 
أن��ن��ا ل��ن ن��ت��وان ف��ي تسخير ك��ل الوسائل 
املتاحة لكويت وأبناءها داع��ني املولى عز 
وجل أن يزيح الغمة ويحفظ الكويت وشعبا 

وقيادتها من هذا الوباء ومن كل مكروه. 

ت��واص��ل جمعية ال��ن��ج��اة اخليرية 
تكثيف ج��ه��وده��ا اإلن��س��ان��ي��ة ال��رائ��دة 
واحلثيثة  التي تبذلها داخ��ل الكويت 
منذ بداية األزم��ة، حيث قامت اجلمعية 
حتى اآلن بتوزيع  40 ألف وجبة طعام  
ضمن خطة النجاة لتوزيع 100 ألف 
وجبة ، وجاري العمل على قدم وساق، 
ونحرص بدورنا على اختيار مناطق 
جتمع اجلاليات، وتأتي هذه التبرعات 
بدعم كرمي من ثلث ناصر عبداحملسن 

السعيد وبالتعاون مع شركة دايت كير.
وقال مدير إدارة األزم��ات والكوارث 
بجمعية النجاة اخليرية املستشار عبد 
الله الشهاب: نعمل اآلن بكامل طاقاتنا 
من أجل خدمة الكويت ومساندة جهات 
الدولة في تخطي هذه اجلائحة ونبذل 

في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وتقوم 
اجلمعية من خالها الفرق التطوعية 
التابعة لها بتوزيع أكثر م��ن 1500 
وجبة يومية في كل من احملاجر الصحية 
واملستشفيات والعاملني مبطار الكويت 
واستفاد منها أيضا ضيوف الكويت من 

العمالة الوافدة.
وب���ني أن ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ت��راع��ى 
تعليمات األمن والسالمة، وحترص على 
التأكيد الشديد على طواقهما التطوعية  

بتنفيذ تلك التعليمات، وذل��ك حفاظاً 
على صحة اجلميع، الفتا أن هذه الفترة 
احل��رج��ة تتطلب م��ن اجلميع التكاتف 
وال��ت��الح��م وال��ت��ع��اون وال��ت��ع��اض��د من 
أجل عبور هذه املرحلة بسالم، مشيداً 
باجلهود اإلنسانية الرائدة التي تبذلها 
كافة اجلمعيات اخليرية والتي ساهمت 

في تخفيف حدة األزمة.
وأضاف الشهاب:  نعكف حاليا على 
تنفيذ حملة #فزعة _ للكويت إذ نعمل مع 

طواقمنا التطوعية ليالً ونهاراً من أجل 
تعبئة وتغليف و جتهيز السالل الغذائية 
وإرسالها حتى بيوت املستحقني، والتي 
يستفيد منها آالف األسر داخل الكويت، 
وح��رص��ن��ا على أن تضم ال��س��الل أهم 
االحتياجات الضرورية لألسر والتي 
تكفيها ملدة شهراً تقريباً، وبدورنا نقوم 
ب��زي��ارة العوائل وت��ق��دمي خ��ي��رات أهل 
الكويت لهم ونحرص بشدة على مراعاة 
خصوصية وكرامة األسر أثناء التوثيق.

1500 وجبة للجاليات في مختلف مناطق الكويت الشهاب: نوزع يوميًا أكثر من 

40 ألف وجبة غذائية »النجاة اخليرية« وزعت 

املستشار عبد الله الشهاب

أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
إدارة جمعية املنابر القرآنية 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��ش��ط��ي عن 
ان��ط��الق حلقات غلمان القرآن 
بنني وب��ن��ات ع��ن بعد؛ حرصاً 
على ربط النشء بالقرآن الكرمي؛ 
خاصة في ظ��روف احلظر وما 
يصاحبه من فراغ؛ واغتنام هذه 
األوقات في حفظ القرآن الكرمي 

واألذكار واألدعية الشرعية.
وأكد الشطي أن هذه اخلطوة 
تأتي مواكبة ملا متر به البالد 
من اج��راءات احترازية للوقاية 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا )كوفيد 
19( وما يتطلبه ذلك من التباعد 
االجتماعي حرصا على الصحة 
العامة ومنعا النتشار العدوى؛ 
األم��ر ال��ذي تطلب من اجلمعية 
احل��رص على متابعة تسميع 

املقرر  عن بعد .
وعن تفاصيل املشروع أوضح 

الشطي أن احللقات تستهدف 
أبناءنا وبناتنا من فئة 4 إلى 
10 سنوات، وأن عدد املسجلني 
إل��ى اآلن بلغ 112 طالبا وقد 
التحق فعليا منهم ٧9 طالباً 

وطالبة، منهم ٣٣ طالبا وطالبة 
من الكويتيني.

وع����ن ال���ت���وزي���ع ال��زم��ن��ي 
للحصص أوض��ح الشطي أنها 
ب��واق��ع 3 س��اع��ات يوميا وذل��ك 
ي��وم��ي األح����د واألرب���ع���اء من 
الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 

7 مساء.
وع��ن املقرر واملنهج أوضح 
الشطي أن��ه مت اعتماد ج��زء عم 
للمبتدئني وتسميع ح��زب 60 
للمستوى األول ، وح��زب 59 
للمستوى الثاني ؛ فيما خصص 
املنهج التربوي لألذكار اليومية 

واآلداب اإلسالمية . 
وش���ك���ر ال��ش��ط��ي امل��ع��ل��م��ني 
واملعلمات القائمني على املشروع 
وجهود إدارة الشؤون التعليمية 
ب��ج��م��ع��ي��ة امل��ن��اب��ر ال��ق��رآن��ي��ة 
حل��رص��ه��ا ال��دائ��م ع��ل��ى تعليم 

القرآن الكرمي ونشر علومه.

»املنابر القرآنية«: استمرار عمل 
حلقات »غلمان القرآن«عن بعد

د. محمد الشطي

جانب من توزيع الوجبات الغذائية

قطع التيار الكهربائي

جوالت ميدانية مكثفة على سكن العزاب 

بلدية »األحمدي«  
92 إنذارًا  توجه  
لعقارات مخالفة 

توجيه إنذار

بناًء على توجيهات وزي��ر الدولة لشؤون البلدية م. 
وليد اجلاسم بتكثيف اجلوالت امليدانية على سكن العزاب 
في مناطق السكن اخلاص و النموذجي ومبتابعة مباشرة 
من مدير عام بلدية الكويت م. أحمد املنفوحي، نفذت إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية باألحمدي ج��والت ميدانية 
على العقارات مبناطق السكن اخلاص والنموذجي لرصد 

العقارات املخالفة للقرار الوزاري رقم 2019/57. 
وأوض���ح م��دي��ر إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
م.عبدالله عميش بإن الفرق الرقابية ب��اإلدارة رصدت 92 
عقارا مخالفا مبناطق السكن اخلاص والنموذجي باحملافظة 
وج��اري إتخاذ اإلج��راءات القانونية حيالهم. ومن جانبه 
أوضح رئيس قسم مخالفات البناء م.عبد الرحمن العازمي 
ب��أن اجل��والت امليدانية مستمرة لرصد جميع العقارات 
املخالفة إلتخاذ اإلج��راءات القاونية وص��وال لقطع التيار 
الكهربائي بالتعاون مع اجلهات املعنية بالدولة بناًء على 
تعليمات اإلدارة العليا في البلدية التي تتابع عن كثب كافة 

اإلجراءات القانونية التي تتخذها الفرق الرقابية. 
ودعا العازمي أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية 

الرقابية أثناء جوالتهم امليدانية جتنبا للمساءلة القانونية.

أع��ل��ن ن��ائ��ب امل���دي���ر ال��ع��ام 
ل���ش���ؤون ق���ط���اع ال��ب��ل��دي��ات 
مبحافظتي الفروانية ومبارك 
ال��ك��ب��ي��ر ع��م��ار ال��ع��م��ار أم��س 
األرب����ع����اء إغ�����الق 27 محال 
جت��اري��ا ومقهى إغ��الق��ا إداري���ا 
مبحافظتي الفروانية ومبارك 
الكبير ملخالفتها اإلج����راءات 
االحترازية والوقائية لتجنب 
انتشار فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد - 19(.
وقال العمار في بيان صحفي: 
إن مفتشي ال��ب��ل��دي��ة يبذلون 
جهودا كبيرة ملجابهة تداعيات 
فيروس كورونا املستجد بناء 
على ال��ق��رارات والتعاميم التي 
أص��دره��ا امل��دي��ر ال��ع��ام للبلدية 
أحمد املنفوحي تنفيذا لقرارات 
مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأضاف أن اجلوالت امليدانية 
التي نفذها املفتشون بفرع بلدية 
احمل��اف��ظ��ة مب��ش��ارك��ة اجل��ه��ات 
واملؤسسات والهيئات احلكومية 
أسفرت عن توجيه 492 إن��ذارا 
وحترير 211 مخالفة فضال عن 
ت��دري��ب 67 موظفا على قيادة 

اآلليات ومعدات النظافة.
وأش������اد مب����ب����ادرة بعض 
الشركات بإشراف إدارة النظافة 
العامة بفرع بلدية احملافظة في 
القيام بأعمال الغسل والتعقيم 
للحاويات وللطرق والساحات 
وترحيل املخلفات كاشفا عم 
تعقيم 29330 حاوية مختلفة 

األحجام.
وذك���ر ال��ع��م��ار أن البلدية 
وض���ع���ت 613 م��ل��ص��ق��ا على 
س��ي��ارات مهملة ورف��ع��ت 41 
سيارة مهملة إلى جانب حترير 
60 مخالفة لالئحة النظافة 
ال��ع��ام��ة ون��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات رق��م 
2008/190 واملرسوم بقانون 
1987/9 بحظر بعض األفعال 
امل��ض��رة وم��خ��ال��ف��ات إش��غ��االت 

ال��ط��رق لالئحة 2006/149 
تراخيص استغالل للساحات 

واألرصفة.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ���ر أك���دت 
البلدية استنفار فرقها امليدانية 

بجميع أفرعها في احملافظات 
ل��رص��د وج���ود ع���زاب مبناطق 
السكن اخل���اص والنموذجي 
في حني رفعت نحو 30 مركبة 

بإشبيلية واجلهراء.
وق��ال��ت ال��ب��ل��دي��ة إن إدارة 
ال��ن��ظ��اف��ة وإش���غ���االت ال��ط��رق 
بالفروانية نفذت جولة ميدانية 
واسعة النطاق مبنطقة إشبيلية 
أس��ف��رت ع��ن رف��ع 14 مركبة، 
مؤكدة تواصل اجلوالت امليدانية 
اليومية علي كل مناطق السكن 
اخل���اص مبحافظة الفروانية 
للحد من ظاهرة انتشار املركبات 
وامل��ع��دات الثقيلة للعزاب في 

مناطق السكن اخلاص.
وأشارت إلى أن إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق في 
فرع بلدية محافظة اجلهراء هي 
األخ��رى قامت برفع 16 سيارة 

مهملة ومخالفة. 

41 سيارة مهملة  رفع 

27 محاًل في  العمار: إغالق 
»الفروانية« و»مبارك الكبير« ملخالفتها 

اإلجراءات الوقائية من »كورونا«

عمار العمار

رفع سيارات مهملة


