
أعرب نائب رئيس مجلس االدارة 
بجمعية النجاة اخليرية الدكتور 
رشيد احلمد ع��ن خالص تقديره 
جلهود وزارة اخلارجية لتيسيرها 
إي��ص��ال امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة 
واملواد اإلغاثية إلى كافة املنكوبني 
واملجتمعات الفقيرة في مختلف 
انحاء العالم ، مثمنا في الوقت ذاته 
جهود كافة املسؤولني ب��ال��وزارة 
،وكذلك جهود سفاراتنا في كافة 
الدول على سرعة تيسير اإلجراءات 

إليصال املساعدات.
وأوض����ح د. رش��ي��د احل��م��د  أن 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا دائما 
ما تفزع للعمل اخليري واإلنساني، 

ولذلك استحقت الكويت أن تكون 
مركزا عامليا للعمل اإلنساني ،حيث 
جبل  الكويتيون على فعل اخلير  
منذ الرعيل األول وامتدت أياديهم 
البيضاء إل��ى مساعدة املنكوبني 
واملتضررين واحملتاجني  إلى جميع 

أرجاء العالم.
ودع���ا احل��م��د أه��ل الكويت إلى 
م��واص��ل��ة م��س��ي��رت��ه��م اخل��ي��ري��ة 
واالنسانية ، مثمنا جهود أبناء 
الكويت واستجابتهم السريعة وقت 
ال��ظ��روف الصعبة التي تعيشها 
املجتمعات س��واء الفقيرة منها ، 
أو املهجرة ، أو املنكوبة نتيجة 

الكوارث الطبيعية .  

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن بدء العمل بتشغيل نظام  
الربط اآللي مع )النيابة العامة( والذي 
يتيح للبلدية وضع “بلوك “ على أي 
معاملة يكون صاحبها ص��ادر بحقه 
حكم قضائي نهائي يتعلق بدفع غرامات 
مالية أو إزال��ة مخالفة لكي يتسنى له 
استكمال تخليص املعاملة في اإلدارات 

املختصة في البلدية  .
وأوضحت أن البلدية فعلت  الربط 
اآلل����ي م��ع ال��ن��ي��اب��ة لتنفيذ األح��ك��ام 
القضائية النهائية ال��ص��ادرة س��واء 
كانت بحق أف��راد أو شركات ، مؤكدة 
أن أي معاملة موقوفة عبر هذا النظام 
اإللكتروني لن تستكمل إجراءاتها إال 
بعد حتصيل الغرامات املالية تنفيذا 
للحكم القضائي ال��ص��ادر،  فضاًل عن 
تنفيذ األحكام اجلزائية النهائية بشأن 

إزالة األعمال املخالفة .
وأك����د م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت 

املهندس أحمد املنفوحي حرص البلدية 
ف��ي ال��ت��ع��اون م��ع النيابة العامة في 
سبيل تنفيذ األحكام القضائية النهائية 
بهدف حتصيل الغرامات املالية وإزالة 
املخالفات عبر نظام الربط اآللي حتقيقاً 
للمصلحة العامة وحفظ حقوق الدولة .

وق���ال املنفوحي إن ه��ذا التعاون 
املشترك يأتي في إط��ار مساعي بلدية 
الكويت لوضع اآللية املناسبة في كيفية 
التعامل مع معامالت األفراد والشركات 
الصادر بحقها حكم نهائي عبر إيقاف 
املعاملة مؤقتاً حلني تنفيذ احلكم مما 
يسهم في تسديد الغرامات وتطبيق 

اجلزاءات بحق املخالفني .
وأش���ار إل��ى أن البلدية أول جهة 
حكومية تقوم بهذا الربط اآللي  ليتحقق 
هذا اإلجناز  الذي جاء حصيلة تنسيق 
مشترك مع النيابة العامة في سبيل 
تطوير آلية العمل بينهما وف��ق رؤية 
البلدية لالستفادة من تطبيق الربط 

اإللكتروني بشأن  املعامالت واخلدمات 
التي تقدمها اإلدارات املختصة . 

وب��دوره ق��ال عضو جلنة مخالفات 
البناء  ف��ي اإلدارة القانونية وممثل 
البلدية ل��دى نيابة التنفيذ اجلنائي 
احمل��ام��ي  ن���واف ال��رك��ي��ب��ي إن تفعيل 
العمل بشأن إيقاف معامالت األفراد أو 
الشركات الصادر بحقها أحكام قضائية 
نهائية ميكن النيابة العامة من إلزام 
من صدرت بحقهم تلك األحكام تنفيذها 
ليتسنى للبلدية رف��ع “ البلوك “عن 

املعاملة الستكمال إجنازها .
وأض����اف: ن��ظ��ام ال��رب��ط اآلل���ي هو 
باكورة حتقيق رؤي��ة مدير عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي لتصبح واقع 
ملموس لتشمل م��ع��ام��الت الكفاالت 
البنكية او امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تطرحها 

البلدية سواء بأسم فرد أو شركة .
وب��ني الركيبي أن نظام “البلوك” 
يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل بلدية 

الكويت مع أصحاب املعامالت الصادر 
بحقهم حكم قضائي نهائي مطالبني 
بتنفيذه س��واء إزال��ة أعمال مخالفة أو 

دفع غرامة مالية بعدم إجناز معاملتهم 
لدى البلدية إال بعد تسديد الغرامة أو 

تنفيذ اإلزالة تنفيذا للحكم الصادر.

بهدف حفظ حقوق الدولة 

البلدية: ربط آلي ألصحاب املعامالت الصادر بحقهم أحكام نهائية
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احملامي  نواف الركيبي

أول  ال��������ب��������ل��������دي��������ة  امل���������ن���������ف���������وح���������ي:  
ج�������ه�������ة ح������ك������وم������ي������ة ي�������ت�������م رب�����ط�����ه�����ا 
آل������������ي������������ًا م������������ع ال��������ن��������ي��������اب��������ة ال�������ع�������ام�������ة

وض����������ع »ب���������ل���������وك« ع�����ل�����ى امل����ع����ام����ل����ة 
حل�����ن ت����س����دي����د ال�����غ�����رام�����ات امل���ال���ي���ة 
وإزال�����������������������ة األع������������م������������ال امل�����خ�����ال�����ف�����ة 

ال��رك��ي��ب��ي: ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال��ق��ض��ائ��ي 
ش����رط ل��رف��ع اإلي���ق���اف ع���ن امل��ع��ام��ل��ة 

احلمد: سفاراتنا متتاز بسرعة تيسير اإلجراءات إليصال املساعدات للمستفيدين

»النجاة اخليرية«  تشيد بجهود »اخلارجية« 
في مساندة العمل اإلنساني

د. رشيد احلمد
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م. أحمد املنفوحي

كشفت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
بالبلدية النقاب ع��ن ق��ي��ام األج��ه��زة 
الرقابية بفرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير بتنفيذ حملة مكثفة  مبنطقة 
غرب أبو فطيرة احلرفية لفرض هيبة 
القانون على املخالفني حيث إشتملت  
احلملة الكشف على احملالت التجارية 
واملقاهي و إزالة التعديات على أمالك 
الدولة و رف��ع االع��الن��ات العشوائية  
فضال ع��ن التأكد م��ن كافة تراخيص 
السالمة والتشوينات املمنوحة من 
قبل البلدية  التي ترأسها مدير فرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير املهندس 
فهد اخلرينج ومشاركة  مدير إدارة 
النظافة ملفي احلوالي ، رئيس قسم 
إزال���ة املخالفات م. ماجد املطيري ، 
رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري 
وعدد من املفتشني ومن إدارة العالقات 
العامة عبد الله ال��رش��ي��دي وصالح 

السويلم .
وأك���د م��دي��ر ف���رع ب��ل��دي��ة محافظة 
مبارك الكبير املهندس فهد اخلرينج 
ب��أن احلملة ج��اءت في إط��ار احلمالت 
الدورية  التى تنفذتها االجهزة الرقابية 
ب��احمل��اف��ظ��ة  ل��رص��د ك��اف��ة املخالفات 
وأتخاذ االج��راءات حيالها على الفور 
وفقاَ لالطر القانونية فضال عن إزالة 
ك��اف��ة امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ع��دي��ات س��واء 
مخالفات بناء أو تعديات على أمالك 
الدولة إلى جانب رفع مستوي النظافة 
ب��احمل��اف��ظ��ة ف��ض��ال ع��ن غ��ل��ق احمل��الت 

املخالفة إدارياً.
 وأض���اف أن إدارة النظافة قامت 
بتحرير 5 مخالفات تضمنت مخالفات 
اش��غ��االت ط��ري��ق ، زي���ادة باملساحة 

املرخصة
وت��اب��ع ب���أن ف��ري��ق ال���ط���وارئ ق��ام 
بتحرير 3 مخالفات إع��الن للمحالت 
التجارية واملقاهي تضمنت إضافة 
إعالن بدون ترخيص ، استخدام املمر 
دون ترخيص وت��وج��ي��ة 4 ان���ذارات 
داخل العقار لوجود تغيير باملخططات 
الهندسية باالضافة الى توجية تنبيهني 
سالمة لوجود تشوينات خارج املوقع .

وأشار إلى أن قسم ازالة املخالفات 
قام بإزالة 3 تعديات على أمالك الدولة 
وفقا لألطر القانونية بعد انتهاء مدة 

االنذار .
ودع���ا اخلرينج أص��ح��اب احمل��الت  
االلتزام بلوائح وأنظمة البلدية جتنباً 
للمخالفة والغرامة ، مشدداً على أن 
االجهزة الرقابية بفرع بلدية احملافظة 
ستقوم بتطبيق القوانني على املخالفني 
بكل ح��زم ودون ت��ه��اون ومبسطرة 

واحدة.
م��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات 
ال��ع��ام��ة  اجلميع ف��ي ح��ال وج���ود اي 
شكوي تتعلق بالبلدية االتصال على 
اخل��ط الساخن 139الذي يعمل على 
مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات 
البلدية@kuwmun مبواقع التواصل 

االجتماعي.

نفذتها األجهزة الرقابية في »غرب أبو فطيرة احلرفية«

8 مخالفات بلدية »مبارك الكبير« حترر 
3 تعديات على أمالك الدولة وتزيل 

جانب من احلملة

»إحياء التراث اإلسالمي« 
تنظم دورتن في 

شرح »كتاب الطهارة« 
و»منظومة أصول الفقه«

تنظم جلنة الدعوة واإلرش��اد في منطقة 
اجل��ه��راء التابعة جلمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلسالمي دورتني علميتني: األولى في شرح: 
)منظومة أص��ول الفقه وق��واع��ده ( للشيخ 
ابن عثيمني ، والتي سيحاضر فيها الشيخ د. 
فرحان عبيد الشمري ، وذلك ابتداء من اليوم 
الثالثاء، حيث ستكون الدراسة كل يوم ثالثاء 

بعد صالة العشاء .
أما ال��دورة العلمية الثانية فستكون في 
شرح كتاب ) الطهارة من عمدة األحكام (، 
ويلقيها الشيخ د. مشعان تركي الظفيري ، 
وستكون الدراسة فيها كل يوم أحد بعد صالة 

العشاء .
علماً بأن هذه الدورة ستقام في استراحة 
اجلمعية مقابل صناعية اجلهراء ، كما ستوزع 

املتون فيها مجاناً على احلضور .
اجلدير بالذكر أن جلنة الدعوة واإلرشاد 
في منطقة اجل��ه��راء تتولى مسئولية نشر 
الكلمة الطيبة في املجتمع والتصدي باحلكمة 
واملوعظة احلسنة لعوامل االنحراف العقائدي 
واألخالقي التي تستهدف قيم ومثل املجتمع 
الكويتي ، وذل��ك من خالل توزيع الكتيبات 
واألش��رط��ة اإلسالمية ، وتنظيم املسابقات 
الثقافية ، باإلضافة إل��ى عقد احمل��اض��رات 

والندوات.
كما أن��ش��أت م��رك��زاً لتوعية اجل��ال��ي��ات، 
وال��ذي يقوم بتوعية اجلاليات غير الناطقة 
باللغة العربية، وتعليمهم أم��ور دينهم، 
وتعاليم الشرع املطهر، وقد قام هذا املركز 
بطباعة آالف الكتب بلغات متعددة، كذلك 
قامت جلنة الدعوة واإلرش��اد بعمل املكتبات 
احل��ائ��ط��ي��ة، حيث ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع مكتبات 
حائطية إسالمية ف��ي أن��ح��اء الكويت على 
املرافق العامة واملستوصفات واملستشفيات 

واملراكز احلكومية وغيرها. جانب من توزيع املساعدات

إزالة تعدي على  أمالك الدولة

اخل�����������������ري�����������������ن�����������������ج: ح����������������م����������������الت م�������ك�������ث�������ف�������ة 
ل������ل������ت������أك������د م����������ن اش����������ت����������راط����������ات ال�����ب�����ل�����دي�����ة

واف��ق املجلس البلدي في مستهل أعمال دور 
انعقاده الثاني من الفصل التشريعي ال� 12 أمس 
االث��ن��ني على مقترح تصميم وإن��ش��اء وتطوير 

مشروع حديقة الشهيد )املرحلة الثالثة(.
وواف��ق )البلدي( في جلسته املنعقدة برئاسة 
أسامة العتيبي على مقترح تخصيص محطات 
للنقل السياحي امام املرافق املهمة فضال عن انشاء 
مبنى مواقف سيارات متعددة األدوار في منطقة 
ش��رق. وواف���ق املجلس أيضا على طلب وزارة 
املواصالت بتخصيص موقع برج يتبع مشروع 
املركز الوطني ألنظمة مرور السفن )في.تي.سي( 

والبحث واإلنقاذ )اس.اي��ه.ار( والدالئل املالحية 
)ايه.تي.ان( على جزيرة عوهة.

وأعاد املجلس البلدي طلب شركة ادارة املرافق 
العمومية باستغالل أس��ط��ح امل��ب��ان��ي كمواقف 
ال��س��ي��ارات م��ت��ع��ددة األدوار الص��ح��اب األف��ك��ار 
واملشاريع اجلديدة إلى اللجنة الفنية لدراسته من 

قبل اجلهاز التنفيذي.
كما أع��اد طلب محافظ اجل��ه��راء بشأن إنشاء 
مسلخ آخ���ر م����وازي للمسلخ امل��وج��ود حاليا 
باحملافظة ومقترح تطوير منطقة أسواق املباركية 

إلى اللجنة املختصة لوجود طلب آخر مشابه.

»البلدي« يوافق على تصميم املرحلة 
الثالثة حلديقة الشهيد

أسامة العتيبي يترأس جلسة »البلدي«

ق��ام محافظ »م��ب��ارك الكبير« ال��ل��واء محمود 
بوشهري بجولة تفقدية شملت عددا من مدارس 
احمل��اف��ظ��ة، والتقى ب��ع��دد م��ن م��دي��ري وم��دي��رات 

مدارس  وأعضاء الهيئة التدريسية باحملافظة. 
وج��اءت جولة اللواء بوشهري للوقوف على 
م��دى جاهزية م��دارس املنطقة واحتياجاتها مع 
بدء العام الدراسي اجلديد والعمل على تذليل أي 

معوقات ميكن أن تواجه العام الدراسي اجلديد .
كما اطلع احملافظ على اجلهود التي تقوم بها 
منطقة مبارك الكبير  التعليمية من استعدادات 

و جتهيزات الستقبال أبنائها الطلبة في العام 
ال��دراس��ي اجلديد ودع��ا إل��ى التكاتف والتعاون 
لتحقيق الهدف السامي الذي يسعى له اجلميع في 

إعداد وبناء املجتمع الكويتي الناجح
وخالل اجلولة أثنى بوشهري على جهود مدير 
عام املنطقة التعليمية ومساعديه وكذلك مديري 
امل��دارس التي شملتها الزيارة، ملا ملسه من جهود 
مبذولة في سبيل تذليل ما تواجهه من عقبات في 
سير اليوم الدراسي واستعدادهم التام، وحرصهم 

على التعاون والتكاتف للتغلب على أي معوقات.

بوشهري يتفقد جاهزية مدارس »مبارك الكبير«

بوشهري يستمع إلى مديرة إحدى املدارس

محافظ مبارك الكبير خالل جولته التفقدية


