
أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي 
تعميماً اداريا يحمل رقم )2018/1017( بتاريخ 
11/12/ 2018 بشأن تنظيم املخيمات الربيعية 
للموسم الربيعي لعام )2019/2018( بناًء 
على توصيات  جلنة دراس��ة وحتديث املواقع 

املخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية     .
وف��ي ه��ذا السياق أعلن مدير إدارة العالقات 
العامة عبداحملسن أبا اخليل حتديد البلدية ل�� 18 
موقعاً مبساحة 616كم2 موزعة في شمال وغرب 

وجنوب دولة الكويت عبر موقعها االلكتروني
وأف��اد بأنه من ضمن الضوابط أيضا االلتزام 
بترك مسافة بني كل مخيم وآخر مسافة 100 متر 
الى جانب السماح بالترخيص للمخيمات التي 
ال تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع من خالل 

موقع البلدية اإللكتروني.
وأشار إلى أنه من الضوابط عدم جواز التعديل 
على املوقع ال��ذي مت اختياره للتخييم وفي حال 
التعديل يعتبر الترخيص الغيا وال يجوز حتويل 

مبلغ التأمني على املوقع املرخص ملوقع آخر.
وب��ني أن��ه يحق للبلدية االحتفاظ بحقها في 
تعديل أو تغيير أو حتديث مواقع التخييم كما يحق 
لها ازالة املواقع املستغلة إلقامة مخيمات ربيعية 
في اي وقت بناء على طلب اجلهات املعنية أو ألي 
اسباب اخرى دون ان يكون لصاحب الترخيص 

احلق في االعتراض او املطالبة بتعويض.
وذكر أبا اخليل أنه يجب على طالب الترخيص 
االلتزام بعدم محاولة املرور غير القانوني لنظام 
الدفع االلكتروني أو أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات 
املتصلة بخدمات البلدية )موقع البلدية( من خالل 
عمليات القرصنة أو باستخدام اي وسائل اخرى 
أو ارسال أي محتوى إلكتروني من خالل املوقع قد 

يسبب ضررا لبلدية الكويت أو طرف آخر.
وتابع أنه يتعني أيضا على طالب الترخيص 
االلتزام بحدود املوقع طبقا لالحداثيات املوضحة 
بالترخيص االلكتروني ووضع الترخيص مبكان 
ظاهر على الواجهة الرئيسية )مدخل املخيم( 
لالطالع عليها من قبل مفتش البلدية وكذلك تعهد 
واقرار طالب الترخيص بأن جميع البيانات املقدمة 
للبلدية صحيحة. وب��ني أب��ا اخليل أن الضوابط 
واالحكام حددت عددا من احملاذير الواجب االلتزام 
بها وهي عدم استخدام االلعاب النارية بجميع 
اشكالها داخ��ل منطقة املخيمات واالب��ت��ع��اد عن 
خطوط الضغط العالي مبسافة ال تقل عن 100 متر 
من اجلانبني. وذكر أن من احملاذير كذلك االبتعاد 
ع��ن ال��ط��رق ال��دائ��ري��ة ومباني اخل��دم��ات العامة 

مبساحة ال تقل عن 500 متر واالبتعاد عن حدود 
املنشآت العسكرية مبسافة ال تقل عن 2 كيلو متر 
واالبتعاد عن حدود احملميات الطبيعية ومحطات 
ال��وق��ود واملنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى 

خاصة بالدولة مبسافة ال تقل عن 500 متر.
ولفت ابا اخليل الى أن صيد أو قتل أو إمساك أو 
جمع أو إيذاء أو املساس بجميع الكائنات الفطرية 
البرية او بصغارها او بيضها أو أعشاشها أو 
مالجئها وممارسة الرعي داخ��ل مناطق التخييم 

هي من االمور احملظورة. وأكد أن األجهزة الرقابية 
املختصة ببلدية الكويت ستقوم في حالة مخالفة 
صاحب الترخيص الي من ش��روط الترخيص أو 
االستغالل او االف��راج أو ع��دم االل��ت��زام باملواعيد 
احمل��ددة ب��إزال��ة املخيم واي منشآت أخ��رى على 
نفقة صاحب الترخيص خصما من مبلغ التأمني 
وال يحق له احلصول على ترخيص تخييم خالل 
مدة أقصاها ثالثة سنوات دون االخ��الل بأي من 

العقوبات األخرى.

استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد في 
ديوان عام احملافظة عبدالله أرين والي والية أورفا 
باجلمهورية التركية الصديقة والوفد املرافق له ، 
وتعرف علي طبيعة زيارته لدولة الكويت حاليا 
، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون املشترك بني 
محافظة األحمدي ووالية اورفا في ظل العالقات 
الوثيقة واملتميزة التي جتمع بني الكويت وتركيا 

، وجرى خالل اللقاء ايضا تبادل الدروع التذكارية 
بني اجلانبني. جاء ذلك خالل الديوانية االسبوعية 
حملافظة األح��م��دي ال��ذي جت��دد اللقاء أم��س مع 
روادها، وكان املوضوع األبرز خالله هو تداعيات 
التقلبات املناخية واالم��ط��ار االستثنائية التي 
شهدتها البالد وكانت محافظة االحمدي االكثر 
ت��أث��را بها وت��ض��ررا منها ، حيث ج��رىال��ت��داول 

بشأنها بني رواد الديوانية الكرام بحضور عدد 
من مختاري املناطق ومسؤولي االجهزة اخلدمية 

واالدارية واجلمعيات التعاونية باحملافظة .
وتبادل اخلالد ال��رؤى واآلراء واالط��الع علي 
آخر استعدادات االجهزة املختصة بالطوارئ في 
نطاق احملافظة ملواجهة تقلبات الطقس املتوقعة 
خالل االيام الثالثة املقبلة ، واالجراءات االحترازية 

املقررة لكفالة السالمة واألم��ان جلميع املواطنني 
واملقيمني علي امتداد مناطق احملافظة وفي دولة 
الكويت اج��م��االً ، وت��وزي��ع االدوار ب��ني اجلهات 

املختلفة في هذا الشان  .
وفي اطار التواصل الدائم مع مسؤولي االجهزة 
املعنية املختلفة بشأن تداعيات التقلبات اجلوية 
التي تشهدها دول��ة الكويت ، كان اخلالد اجتمع 

مع غنيمة العلي مراقب ش��ؤون مراكز التنمية 
ب���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل ، وامينة 
االحمد الباحثة مبركز تنمية املجتمع مبنطقة 
الفنطاس ، للوقوف علي اخر استعدادات ومدي 
جاهزية الصاالت التابعة الدارة تنمية املجتمع 
واملخصصة كمراكز لاليواء مبحافظة األحمدي 
للتعاطي مع تداعيات االمطار علي ضوء التغيرات 

املناخية واالمطار االستثنائية التي تعرضت لها 
البالد وكانت محافظة االحمدي االكثر كثافة في 
التعرض لها وتضررا منها ، كما مت التداول بشان 
الية العمل وتوزيع األدوار في األيام القادمة علي 
ضوء توقعات األرصاد اجلوية مبوجة قادمة من 
االمطار بالغة الشدة ستتعرض لها البالد مجدداً 

اعتباراً من اليوم األربعاء .

ناقش مع مسؤولي »تنمية املجتمع« مدى جاهزية مراكز اإليواء   

محافظ »األحمدي« بحث التعاون املشترك مع حاكم والية أورفا التركية
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عبداحملسن أبا اخليل

جانب من استقبال مسؤولي »تنمية املجتمع«درع تذكارية من اخلالد الى حاكم والية أورفا

دعت أصحاب التراخيص إلى االلتزام بشروط تنظيم 
2019 / 2018 موسم التخييم 

18 موقعًا  أبا اخليل: بلدية الكويت حددت 
616 كم2 للمخيمات الربيعية مبساحة 

 خريطة توضح أماكن التخييم

م.أحمد املنفوحي

مشروع »أمنية« يضع حاويات بيئية 
جديدة في حديقة احليوان

بإطار اجلهود الرامية نحو إيجاد صحية 
خالية من املخاطر البيئية، دشن مشروع 
»أمنية« البيئي تعاون جديد مع حديقة 
احليوان في منطقة العميرية بوضع نقاط 
جتميع بيئية ب��ال��ت��ع��اون م��ع اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية، بحضور مدير احلديقة 
ناصر العطية، وعدد من املسؤولني بينهم 
عبداحملسن مصطفى، م��ش��اري اخل��ال��د، 
منى احلملي، نور حسني، إلى جانب فريق 

»أمنية« سناء الغمالس وفرح شعبان.
وفي هذا اجلانب قالت الرئيس التنفيذي 
ملشروع »أمنية« سناء الغمالس في تصريح 
صحفي أن التعاون مع إدارة حديقة احليوان 
ثمرة تواصل منذ عام 2015، حيث كانوا أول 
املبادرين في دعم مشروعنا البيئي إميانا 
منهم في ثقافة الفرز من املصدر نحو حتقيق 
بيئة سليمة تخلو من امللوثات البالستيكية، 

مثمنة جهودهم ودعمهم املستمر.
وذك��رت الغمالس إننا كمشروع بيئي 
ك��وي��ت��ي ع��ه��دن��ا ع��ل��ى أنفسنا م��ن��ذ تبلور 
فكرتنا العمل بجهود مضنية لتحقيق 
أمنية كويت جديدة، معربة عن االعتزاز 
والتقدير والعرفان لكل اجلهات واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة التي ب��ادرت لدعمنا 
ملواصلة عملنا انطالقا من شعورهم الوطني 
احلريص على ترسيخ الوعي البيئي في 

حاويات أمنية البيئيةاملجتمع.

تسلم بيت ال��زك��اة زك��اة جمعية جابر 
العلي التعاونية البالغ قدرها ) 38999 
د.ك – ثمانية وث��الث��ون أل��ف و تسعمائة 

وتسعة وتسعون (.
وق��د ج��رى تسليم الشيك أث��ن��اء زي��ارة 
رئ��ي��س مجلس إدارة اجلمعية م��ب��ارك 
الصقالوي لبيت ال��زك��اة ، أثناء وصوله 
وكان في استقباله في املقر الرئيس لبيت 
ال��زك��اة ف��ي منطقة جنوب ال��س��رة ك��ل من 
نائب املدير العام للموارد واإلع��الم كوثر 
عبدالعزيز املسلم و م��دي��ر ادارة تنمية 
املوارد باإلنابه عبداللطيف محمد البصيري 
وم��راق��ب خ��دم��ات املتبرعني آم��ن��ة سالم 
ال��زع��اب��ي و م��وظ��ف قسم ال��ش��رك��ات علي 

العوضي

وقد شهدت الزيارة ترحيب نائب املدير 
العام للموارد واالعالم برئيس مجلس إدارة 
جمعية جابر العلي الذي أعرب بدوره عن 
اعتزازه وتقديره للدور البّناء الذي يقوم به 
بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل 
دورها في املجتمع من خالل عطائه املشهود، 

داعياً للبيت بدوام التوفيق والسداد.
وق���ال ال��ص��ق��الوي إن دع���م اجلمعية 
لبيت الزكاة يأتي في إط��ار اجلهود التي 
تبذلها اجلمعية خلدمة الوطن واملواطنني، 
واملساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء 
في املجتمع الكويتي، جتسيداً لألهداف 
السامية التي تضمنها قانون العمل في 

اجلمعيات التعاونية.
حيث دع��ا مجالس إدارات اجلمعيات 

التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها التي 
م��ن شأنها دع��م وتفعيل مسيرة العمل 

اخليري في املجتمع.
من جهة أخ��رى أعربت املسلم عن بالغ 
شكرها وتقديرها جلمعية جابر العلي 
التعاونية على دعمها للبيت ب��إخ��راج 
زكواتها بشكل منتظم مما ميكن البيت من 
حتقيق دوره وأهدافه في رعاية األسر التي 
يكفلها داخ��ل الكويت، وتوفير متطلبات 
العيش الكرمي لها وترسيخ مبدأ التكافل 

االجتماعي بني أفراد املجتمع.
وفي ختام الزيارة قدمت املسلم لرئيس 
مجلس إدارة اجلمعية درعاً تذكارية؛ تقديراً 
لدور اجلمعية ومساهمتها في أداء زكاتها 

لدعم بيت الزكاة ومشاريعه اخليرية.

38999 دينارا   جمعية جابر العلي التعاونية تسلم  »بيت الزكاة« 

322 موضوعًا بأكثر »ديوان احملاسبة«: درسنا 
 من مليار دوالر في أكتوبر املاضي

علن ديوان احملاسبة الكويتي أمس الثالثاء أنه قام خالل شهر أكتوبر 
املاضي بدراسة وبحث 322 موضوعا ما بني مناقصة عامة ومحدودة 
وممارسة بقيمة )060/980ر989ر335( دينار كويتي )نحو 1ر1 مليار 

دوالر أمريكي(.
وقالت عضو فريق إع��داد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع 
الرقابة املسبقة والدعم الفني في )احملاسبة( شيماء الصليبي في بيان 
صحفي إن ال��دي��وان انتهى من اتخاذ القرار بشأن 245 موضوع بقيمة 
)334/970ر340ر240( دينار )نحو 789 مليون دوالر( بنسبة 76 
في املئة من إجمالي املوضوعات قيد البحث خالل تلك الفترة.وأوضحت 
الصليبي التي تشغل مسمى مدقق ب��إدارة املكتب الفني لقطاع الرقابة 
املسبقة والدعم الفني أن إعمال الرقابة املسبقة لبعض املوضوعات التي مت 
دراستها وبحثها أسفرت عن حتقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 

)767/400ر925ر11( دينار )نحو 39 مليون دوالر( في أكتوبر املاضي.

تتمات

الرئيس الفلسطيني
وق��ام فخامته مبنح نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 
اخلالد بالنجمة الكبرى لوسام جنمة القدس 
كما قام فخامته مبنح وكيل الديوان األميري 
ومدير مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد 
الفهد بنجمة القدس من وس��ام القدس وقام 
فخامته مبنح رئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبدالله جنمة القدس 
من وسام القدس، كما قام فخامته مبنح نائب 
وزير اخلارجية خالد اجلارالله جنمة القدس 

من وسام القدس.
وق��ال الغامن في حسابه الشخصي على 
)تويتر( » وإنني إذ أعبر عن بالغ شكري 
وتقديري ملنحي ه��ذا ال��وش��اح، ألش��دد على 
أن مواقفنا جتاه قضية فلسطني العادلة هي 
انعكاس لتوجيهات سمو أمير البالد حفظه 
الله، وجتسيدا ملوقف الشعب الكويتي من هذه 

القضية املبدئية تاريخياً«.
وأض��اف ال��غ��امن«: إنني على ثقة وإمي��ان 
مطلقني مبواصلة الكويت أم��ي��راً وحكومة 
وبرملاناً وشعباً دعمها الالمحدود لقضية 
شعبنا الفلسطيني الصابر واملقاوم، إلى أن 

تتحقق أه��داف��ه املشروعة ف��ي إق��ام��ة دولته 
احلرة املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف«.

أكد أن العراق
واالرشيف الوطني في معهد )سعود الناصر 
الصباح الدبلوماسي( أن العراق مصر على بناء 
عالقات مميزة على أسس صحيحة وأن تعود 

العالقات الثنائية كما كانت وأفضل.
 وأشار الى أن الرئيس العراقي برهم صالح 
ح��رص على زي��ارة الكويت في اول��ى محطاته 
اخلارجية ما يدل على أن العراق يقدر الكويت 

ويتطلع الى تعزيز أواصر العالقة بني البلدين.
 وق���ال اليوسفي إن سلطات ب���الده بذلت 
جهدا كبيرا في سبيل جتميع االرشيف الوطني 
الكويتي موضحا انه سبق وان مت تسليم دفعات 

من هذا االرشيف في مناسبات سابقة.
 وذكر أن ما مت عمله يأتي انطالقا من التزام 
العراق مببادئ حسن اجلوار مع الكويت الشقيقة 
كما يأتي تنفيذا لقرارات مجلس االم��ن الدولي 

ذات الصلة.
 ولفت إلى السلطات العراقية واجهت صعوبة 
كبيرة في عملية جتميع االرشيف واملتعلقات 

واملمتلكات الكويتية في ال��ع��راق حيث كانت 
أغلبها متفرقة في املدن واحملافظات واجلامعات 

واملكتبات وغيرها من االماكن العامة واخلاصة.
 وأع��رب عن سعادته وتشرفه في أن ينوب 
احلكومة ووزارة اخلارجية العراقية في تسليم 
تلك الدفعة من االرشيف الوطني املتضمن كتبا 
ومواد فلمية تعود ملكيتها لتفزيون دولة الكويت 

وجامعة الكويت سرقت إبان الغزو العراقي.
 من جهته قال مساعد وزير اخلارجية الكويتي 
لشؤون املنظمات الدولية الوزير املفوض ناصر 
الهني في تصريح مماثل ل)كونا( إن ما مت خطوة 

مهمة في تدعيم العالقات بني البلدين.
 وأك��د الهني أن ملف املمتلكات واملتعلقات 
الكويتية املنهوبة إب��ان ال��غ��زو العراقي تعد 
ملفا هاما اال ان امللف األك��ث��ر أهمية بالنسبة 
للخارجية هو ملف االس��رى واملفقودين الفتا 
إلى أن )اخلارجية( لم ولن تألو جهدا في سبيل 
معرفة مصير االس��رى واملفقودين الكويتيني 

البالغ عددهم 369.
 وح���ول زي���ارة الرئيس ال��ع��راق��ي االخ��ي��رة 
للكويت قال السفير الهني إنها خطوة لتعزيز 
العالقات بني البلدين معربا عن تطلع الكويت 
ملزيد من التعاون العراق الشقيق السيما في 

بعض امللفات املشتركة.

تتمات


