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إزالة  196إعالن مخالف في «مبارك الكبير» وإغالق  3صالونات نسائية

5

بلدية «حولي» أغلقت  10محالت خالفت اإلجراءات الصحية االحترازية في يوليو املاضي

إغالق صالون نسائي في “مبارك الكبير”

إغالق أحد احملالت في حولي

أعلنت بلدية الكويت أمس االثنني إغالق
 10محالت جتارية في محافظة حولي خالل
شهر يوليو املاضي ،ملخالفتها اإلج��راءات
االحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا
املستجد (كوفيد.)19
وق��ال مدير ف��رع بلدية محافظة حولي
أحمد الهزمي في بيان :إن الفرق الرقابية
قامت بتحرير  23مخالفة متنوعة ووجهت
 2405انذارات حملالت جتارية تنوعت ما بني
مقاه وصالونات ومطاعم وبقاالت وأسواق
مركزية لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء
ووزارة الصحة.
وأوض��ح أن هذه اجل��والت الرقابية تأتي
في إط��ار اجلهود املبذولة من قبل البلدية
ملجابهة تداعيات انتشار فيروس (كورونا)
بناء على ق��رارات مجلس ال��وزراء وق��رارات
وزارة الصحة ضمن اإلج��راءات االحترازية
والوقائية التي اتخذتها البلدية جتنباً
النتشار الفيروس.
وأضاف أن الفرق الرقابية قامت بالكشف
عن  4810محالت داخل املجمعات التجارية

واألسواق املركزية ومحالت التجزئة للتأكد
من تطبيقها كافة االشتراطات.
وأشار إلى تكثيف اجلوالت امليدانية من
قبل مفتشي الفريق الرقابي بطوارئ فرع
محافظة حولي لرصد املخالفني والتأكد من
م��دى ال��ت��زام أصحاب احمل�لات واملجمعات
التجارية واالس��واق بتطبيق االشتراطات
الصحية .م��ن جانبها فقد أعلنت إدارة
العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام
إدارة التدقيق و متابعة خدمات البلدية بفرع
بلدية محافظة مبارك الكبير ممثلة في مراقبة
احملالت و االعالنات تنفيذ جوالت ميدانية
خالل اإلسبوع املاضي .و قد أسفرت احلمالت
التفتيشية عن توجية  31تنبيه وإزالة 196
اعالن مخالف بالشوارع و امليادين.
وأوض��ح مدير ادارة التدقيق و متابعة
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك
الكبير ض��ي��دان ال��ع��دوان��ي ب��أن املفتشني
مبراقبة احمل�لات واإلع�لان��ات قاموا بتنفيذ
ج��والت ميدانية خالل الفترتني الصباحية
و املسائية اإلسبوع املاضي للتأكد من مدى

تطبيق احمل�لات لإلشتراطات والضوابط
بالئحة احملالت واإلعالنات.
وأوضح العدواني أن اجلوالت أسفرت عن
الكشف على  173محل ،وحترير  8مخالفات
متثلت ف��ي ع���دم اإلل���ت���زام ب��اإلش��ت��راط��ات
الصحية باإلضافة الى توجيه  ٣١تنبيه،
فيما تبني إل��ت��زام  134محل بالضوابط
واالشتراطات الصحية.
وأش����ار إل���ى رف���ع  196إع�ل�ان مخالف
بالساحات و امليادين تشوه املنظر العام
وتعيق الرؤية عن قائدي املركبات.
كما قام الفريق الرقابي بطوارئ «مبارك
الكبير» بالتعاون مع اللجنة الثالثية بإغالق
 3صالونات نسائية وفقا ً للقرار  910لسنة
 2020فضالً عن حترير  3مخالفات وفق
الئحة احملالت.
ودعت إدارة العالقات العامة في البلدية
اجلميع في حال وجود أي شكوى الى عدم
ال��ت��ردد ب��االب�لاغ عنها عبر خدمة واتساب
البلدية ( )24727732أو عبر اخلط الساخن
( )139للتعامل الفوري معها.

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود
جديدة في مدينة صباح األحمد

حترير مخالفة

السلطان تفقد ثانوية الشجاع بن األسلم في “الفروانية التعليمية”

املقصيد بحث مع وفد جمعية املعلمني مستجدات امليدان التربوي

فيصل املقصيد ومعه وفد جمعية املعلمني

جانب من افتتاح محطة الوقود اجلديدة

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس
االثنني محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة
صباح األحمد السكنية حتمل الرقم  ،140وهي
احملطة اخلامسة التي تقوم الشركة بتشغيلها
في ه��ذه املدينة منذ شهر ديسمبر املاضي فيما
يجري العمل على إنشاء  4محطات أخرى لتلبية
احتياجات ساكنيها.
وذك��رت الشركة في بيان لـ (كونا) أن افتتاح
هذه احملطة يأتي في إطار خطة الشركة إلنشاء 18
محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البالد وذلك
كدفعة أولى ضمن خطة بعيدة املدى تتضمن إنشاء
 100محطة وتهدف إلى مواكبة التوسع العمراني
في الدولة وتلبية احتياجات السكان وخاصة في
املناطق اجلديدة.
وبينت أنه مت حتى اآلن افتتاح  12محطة بواقع
أرب��ع محطات في مدينة جابر األحمد السكنية

وخمس في مدينة صباح األحمد السكنية وواحدة
في كل من شمال غرب الصليبخات ومزارع العبدلي
ومدينة سعد العبدالله .وأفادت أن احملطة اجلديدة
تتميز بتصميم عصري وتستخدم تكنولوجيا
متطورة للطاقة الشمسية متكنها من إنتاج طاقة
نظيفة توفر  30في املئة من حاجة احملطة للكهرباء
كما حتتوي على وح��دة السترجاع البخار تعمل
على التقاط األب��خ��رة أثناء م��لء خ��زان السيارة
بالوقود ث��م تكثيفها وإع��ادت��ه��ا إل��ى اخل���زان مما
يساهم في احملافظة على البيئة.
وأوض��ح��ت أن احملطة توفر خ��دم��ات إضافية
مثل السوق املركزي املصغر وجهاز السحب اآللي
واملصلى وخ��دم��ات غسيل وصيانة السيارات
كما تتيح تسديد قيمة استهالكهم من الوقود عبر
تقنيات وتطبيقات إلكترونية متطورة وسهلة
االستخدام.

اجتمع وكيل وزارة التربية باإلنابة
و ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للتنمية التربوية
واألنشطة فيصل املقصيد مع وفد جمعية
املعلمني ملناقشة م��س��ت��ج��دات امل��ي��دان
التربوي.
وأك��د وكيل وزارة التربية باإلنابة
و ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للتنمية التربوية
واألنشطة فيصل املقصيد على ضرورة
تظافر اجل��ه��ود م��اب�ين وزارة التربية
وجمعية املعلمني الكويتية لتحقيق
األه���داف التربوية امل��رج��وة باإلضافة
إلى تكثيف اجلهود في اإلستعداد للعام
الدراسي املقبل.
م��ن جانبه فقد ق��ام ال��وك��ي��ل املساعد
للتعليم العام أسامة السلطان بجولة
تفقدية في ثانوية الشجاع بن األسلم
التابعة ملنطقة الفروانية التعليمية،
يرافقه مراقبة التعليم الثانوي خالدة
املير ،وذلك ملتابعة استعدادات املدرسة
بإستقبال العام الدراسي املستكمل 2019
 2020/و متابعة عملية التعلم عن بعد.

جانب من جولة أسامة السلطان في ثانوية الشجاع بن األسلم

«التعريف باإلسالم» 2000 :مهتدٍ ومهتدية استفادوا من مشروع األضاحي داخل الكويت

هنأ م��دي��ر ع��ام جلنة التعريف
باإلسالم باإلنابة عثمان الثويني
ج��م��ي��ع م��ت��ب��رع��ي ال��ل��ج��ن��ة بنجاح
تنفيذ مشروع األضاحي لهذا العام
1441هـــ املوافق  2020ميالدية
ــ حيث استقبلت اللجنة عدد 250
أضحية استفاد منها  2000مهتدي
وم��ه��ت��دي��ة وش��م��ل ال��ت��وزي��ع أف��رع
اللجنة املختلفة ومنها املقر الرئيسي
مبسجد املال صالح وأفرع التعريف
ب��اإلس�لام ف��ي ال��روض��ة وخيطان
واملنقف والوفرة والساملية ،املركز
الفلبيني بالفروانية.
ّي�� ال��ث��وي��ن��ي أن م��ش��روع
وب� نّ

األضاحي من أهم املشاريع املوسمية
التي تنفذها جلنة التعريف باإلسالم
سنويا ً ،موضحا أن أعداد املستفيدين
م��ن امل��ش��روع تضاعفت ه��ذا العام
وذلك نظرا ً للظروف الصحية التي
تشهدها الكويت والعالم أجمع ،
حيث حرصت اللجنة بدورها على
تكثيف ج��ه��وده��ا م��ن أج��ل إسعاد
ه����ؤالء ال��ب��س��ط��اء ف��ي ه���ذه األي���ام
امل��ب��ارك��ة وت��ق��دمي حل��وم األضاحي
إليهم والتي تتعدى فوائدها الطعام.
إذ إنها دعوة صادقة لتأليف القلوب
وتعزيز التسامح وخلق روح احملبة
وترسيخ التكافل االجتماعي الذي

حث عليه الدين احلنيف.
وتابع :مت تنفيذ املشروع بدعم
ك���رمي م��ن ب��ي��ت ال���زك���اة وجمعية
إح��ي��اء ال��ت��راث ومتبرعي وداعمي
جلنة التعريف ب��اإلس�لام وتقدم
الثويني بشكر كافة اجلهات الداعمة
وأه��ل اخلير لدعمهم الكرمي لتنفيذ
ه��ذا امل��ش��روع احل��ي��وي ،م��ؤك��دا ً أن
اللجنة نفذت امل��ش��روع وف��ق أعلى
معايير اجل���ودة واالح��ت��راف��ي��ة من
ش��راء األضاحي املوافقة للشريعة
اإلس�ل�ام���ي���ة وال��س��ل��ي��م��ة ص��ح��ي�ا ً
واإلشراف كذلك على الذبح والتقطيع
والتغليف وال��ت��وزي��ع ،وم��راع��اة

االش��ت��راط��ات الصحية ب��ض��رورة
التباعد االجتماعي .وأضاف الثويني
قائالً :استلمنا كذلك تبرعا ً سخيا ً من
حل��وم األضاحي من جمعية إحياء
التراث اإلسالمي كعادتها السنوية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اللجنة ف��ي تنفيذ
املشروع ،ومت توزيع اللحوم على
احل��االت املستفيدة التي تستهدفها
اللجنة وفق ما تراه مناسبا ً.
ال
واختتم الثويني حديثه سائ ً
املولى جلت قدرته أن يحفظ الكويت
وأهلها والبشرية جميعاً بحفظه
وإنه ولي ذلك ومواله.

عثمان الثويني

توزيع األضاحي في فرع “اجلهراء”

