
 استكماال للحمالت التفتيشية التي 
تنفذها األجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بناء على اخلطة املدرجة من قبل  
مدير فرع بلدية محافظة الفروانية املهندس 
أحمد الهزمي كشفت إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكويت عن قيام  إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق و قسم إزال��ة 
املخالفات وقسم متابعة املخالفات الهندسية 
بإدارة التدقيق واملتابعة الهندسية  بتنفيذ 
حملة مكثفة  على عموم احملافظة  لفرض 
هيبة القانون على املخالفني حيث إشتملت  
احلملة الكشف على العقارات واحمل��الت 

التجارية واملقاهي و االس��واق العشوائية 
و إزالة التعديات على أمالك الدولة  فضال 
عن التأكد من كافة التراخيص املمنوحة 
من قبل البلدية والتى ترأسها مدير إدارة 
النظافة واشغاالت الطرق بالوكالة سعود 
احلربي ، رئيس قسم إزال��ة املخالفات م. 
فهد رميح املويزري ، رئيس قسم متابعة 
املخالفات الهندسية بالوكالة خالد الدغر  ، 
ورئيس قسم متابعة إشغاالت الطرق محمد 
سليم الديحاني ورئيس قسم متابعة الباعة 
اجلائلني أحمد ملفي  ورؤس���اء النوبات 
»أ« أحمد وب��ران ، جابر ال��ب��راك وع��دد من 

املفتشني وال��ت��ى أس��ف��رت ع��ن حت��ري��ر 44 
مخالفة وتوجيه 71 انذار  .

وأك����د م��دي��ر إدارة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة 
وإشغاالت الطرق بالوكالة سعود احلربي 
ب��أن احلملة التى نفذها مفتشي االدارة 
بالتعاون مع االجهزة الرقابية أسفرت عن 
حترير20 مخالفة  تضمنت 13 مخالفات 
استغالل مساحة و7مخالفات بائع متجول 
ال��ى ج��ان��ب م��ص��اردة  حمولة 16م3 من 
اخلضراوات  والفواكه ومصادرة 7 عربات 

آيس كرمي.
 وب����دوره أوض���ح رئ��ي��س ق��س��م إزال���ة 

املخالفات م. فهد رميح املويزري  بأن احلملة 
ج���اءت أستكماالً للحمالت ال��ت��ى ينفذها 
مفتشي القسم  لرصد كافة املخالفات وأتخاذ 
االج���راءات حيالها على الفور وفقاَ لالطر 
القانونية فضال عن إزال��ة كافة املخالفات 
والتعديات سواء مخالفات بناء أو تعديات 
على أم��الك الدولة فضال عن  القضاء على 
املظاهر السليبية التى يقوم بها أصحاب 
احمل��الت أثناء  العطل الرسمية باستغالل 
الساحات وغلق امل��م��رات ، م��ؤك��داً على أن 
احلمالت ستكون مستمرة للقضاء على كافة 

التجاوزات واملخالفات التى يتم رصدها.
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نفذتها األجهزة الرقابية على معظم مناطق احملافظة

بلدية  الفروانية  حترر20 مخالفة وتصادر حمولة
16م3 من اخلضروات والفواكه و7 عربات آيس كرمي  

قام رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
ال��رك��ن محمد خ��ال��د اخل��ض��ر ب��زي��ارة إل��ى 
 Cpx« مترين مراكز قيادة احلرس الوطني
نصر 17 » حيث ك��ان ف��ي استقباله وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 

الرفاعي.
وتفقد رئيس األركان الوفود املشاركة في 
التمرين واستمع إلى إيجاز عن خطة التمرين 
واملراحل املنجزة، كما قام بجولة في امليدان 

التشبيهي ف��ي معسكر سمو الشيخ سالم 
العلي وأثنى على استعدادات وجتهيزات 

احلرس الوطني إلجناح فعاليات التمرين .
كما أش��اد باملشاركة ال��واس��ع��ة م��ن قبل 
امل��ؤس��س��ات العسكرية وامل��دن��ي��ة ف��ي دول��ة 
الكويت والوفود من الدول الشقيقة والصديقة 
مما يثري فعاليات التمرين ويحقق أهدافه من 
خالل تبادل اخلبرات وصقل املهارات، مبينا 
أن التعاون بني اجليش واحل��رس الوطني 

يساهم في تعزيز اجلهود العسكرية حلفظ 
أمن واستقرار الوطن.

م��ن جانبه، أك��د وكيل احل��رس الوطني 
أن التمرين ال��ذي يأتي بتوجيهات من سمو 
الشيخ سالم العلي  رئيس احلرس الوطني 
ورعاية معالي الشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني، يحظى بأهمية كبيرة 
لتعزيز التعاون وفتح قنوات التواصل بني 
مؤسسات الدولة لتكون على أهبة االستعداد 

ملواجهة األزمات وحاالت الطوارئ.
وأشار إلى أن احلرس الوطني ضمن سعيه 
لتحقيق أهداف الوثيقة االستراتيجية 2020، 
»األم��ن أوال« ميضي في مسارين: أحدهما 
مساندة وزارت��ي الدفاع والداخلية واإلدارة 
العامة لإلطفاء ف��ي املنظومة العسكرية 
واألم��ن��ي��ة للدولة ، واألخ���ر: م��د ي��د العون 
ألجهزة ووزارات الدولة ، وجتهيز تشكيالت 
مدربة للتدخل في عمليات إدارة واحتواء 

األزمات والكوارث، فضال عن أداء الواجبات 
وامل��س��ؤول��ي��ات االجتماعية للمشاركة في 

تنمية املجتمع.
وق��د حضر فعاليات ال��زي��ارة امل��ع��اون 
للعمليات والتدريب ومدير التمرين اللواء 
الركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان معالي 
نائب رئيس احل��رس الوطني اللواء جمال 
محمد ذياب واملعاون للشؤون املالية وإدارة 
امل��وارد العميد الركن رياض محمد طواري ، 

وقائد احلماية والتعزيز العميد الركن حمد 
سالم أحمد.

ي��ذك��ر أن مت��ري��ن م��راك��ز ق��ي��ادة احل��رس 
الوطني »Cpx نصر 17 » يقام ملدة أسبوع 
مبشاركة وزارتي الدفاع والداخلية واإلدارة 
العامة لإلطفاء وعشر جهات حكومية أخرى 
في دولة الكويت ووفود من أمريكا وبريطانيا 
وفيتنام والصني واألردن وتركيا وفرنسا 

وإيطاليا ويختتم اليوم اخلميس. 

« 17 الفريق الركن محمد خالد اخلضر يتفقد مترين »cpx  نصر 

حترير مخالفة

أكد أهمية التعاون وتبادل اخلبرات لتعزيز جهود حفظ أمن واستقرار الوطن

17 »ويشيد باستعدادات »احلرس الوطني« رئيس أركان اجليش يتفقد مترين »cpx  نصر 

.. ويتلقى درعاً من مدير التمرين اللواء فالح شجاع فالح

استقبل رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس 
سفير جمهورية الصني الشعبية الصديقة لدى 

البالد لي مينغ قانغ والوفد املرافق له. حيث مت 
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، ومناقشة أهم 

األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك.

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل سفير الصني لي مينغ قانغ

بتركيا السوريني  لالجئني  وثقافية  شرعية  دورات  أقامت  اخليرية«  »النجاة 
 ت��ع��د جمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة من 
أولى اجلمعيات التي ساهمت وبقوة في 
مساندة ودعم الالجئني السوريني وقدمت 
وال زالت وستظل الغذاء والدواء والكساء 
ومع امتداد األزمة ودخولها عامها التاسع 
حرصت اجلمعية على إقامة املشاريع 
التعلمية والتنموية لالجئني بجانب 
إقامة احملاضرات واللقاءات الدينية التي 

تشحذ الهمم وتقوي العزائم.
  وف��ي ه��ذا السياق ق��ال م��دي��ر إدارة 
التعليم اخل��ارج��ي بجمعية النجاة 
اخليرية إبراهيم ال��ب��در: نقوم بزيارة 
حالية لالجئني السوريني باجلمهورية 
ال��ت��رك��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة ي��ت��م م���ن خاللها 
ت��ق��دمي دورات شرعية وثقافية حول 
فقه ال��ع��ب��ادات وآداب الصيام وغيرها 
م��ن األم���ور الفقهية والدينية ويقدمها 
الشيخ عود اخلميس رئيس جلنة زكاة 
كيفان واألمام واخلطيب بوزارة األوقاف 
وش��ارك فعاليات ال��دورة أكثر من 200 
مشاركة من  الطلبة والطالبات اجلامعني 

وربات البيوت، وامهات االيتام وحظيت 
ال��دورة باستحسان املشاركني إذ لم يعد 
عملنا يقتصر فقط على توزيع املساعدات 

وإش��ب��اع  اجل��وع��ى ب��ل ون��رك��ز كذلك في 
عملنا اإلنساني على ملئ العقول والقلوب 

بالعلم واإلميان.

  وتابع البدر : تخلل الرحلة كفالة 100 
يتيم جديد حيث إن النجاة اخليرية تكفل 
أكثر من 3000 يتيم من األيتام السوريني 
ون��ح��رص على إي��ص��ال الكفاالت إليهم 
بشكل منتظم ونقوم بني الفينة واألخرى 
ب��زي��ارت��ه��م وت��ف��ق��د اح��وال��ه��م وت��ذل��ي��ل 
الصعاب التي تواجههم ون��ق��وم كذلك 
بجهود حثيثة جتاه تعليمهم وتوعيتهم 
وتثقيفهم، وت��ول��ي اجلمعية مشروع 
تعليم األيتام أهمية قصوى كون التعلم 
اح��د أه��م الوسائل الفاعلة في مكافحة 
الفقر واجل��ه��ل وامل���رض ولدينا من��اذج 
مميزة من األيتام منهم األطباء واملهندسني 
واملعلمني والذين يساهمون بقوة في تقدم 

ورفعة أمتهم.
  واختتم: قمنا خالل الرحلة بزيارة 
وتفقد دار محمد ع��ب��دال��واح��د األي��وب 
ل��رع��اي��ة اليتيمات وال��ت��ي تعد معلماً 
وبصمة كويتية رائ��دة في مجال رعاية 
األيتام بتركيا إذ أنها توفر لأليتام الرعاية 
الشاملة وتلبي كافة متطلباتهم احلياتية.

مديرية التوجيه املعنوي تصدر عددًا 
جديدًا من مجلة »احلرس الوطني«

أص���درت مديرية التوجيه 
املعنوي ف��ي  احل��رس الوطني 
ال��ع��دد 67 م��ن مجلة احل��رس 
الوطني الكويتي )عسكرية – 
ثقافية – علمية(، اشتملت على 
تغطية لالحتفاالت الوطنية 
في البالد وم��راس��م رف��ع العلم 
وأن��ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات احل��رس 
الوطني ، كما تضمنت حتقيقات 
ع��ن اس��ت��ق��ب��االت معالي نائب 
رئيس احلرس الوطني، وزيارة 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ق��وات ال���درك 

التركية للحرس الوطني.
وقال مدير مديرية التوجيه 
املعنوي رئيس حترير املجلة 
العقيد الركن عبدالله صالح 
إن هيئة التحرير وف��ي إط��ار 
الوثيقة االستراتيجية للحرس 
ال��وط��ن��ي 2020 )االم���ن اوال( 
تسعى إلى تطوير املطبوعات 
ال��ص��ادرة عن احل��رس الوطني 
ش��ك��الً وم��ض��م��ون��اً، وم���ن بني 
هذه املطبوعات مجلة احلرس 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ت��ع��د واج��ه��ة 
للمؤسسة العسكرية ونافذة 
ثقافية تهدف إلى توثيق أنشطة 
احلرس الوطني املختلفة و إثراء 
املكتبة العسكرية بالدراسات 
وامل����وض����وع����ات امل��ت��ن��وع��ة 
السيما ف��ي امل��ج��االت األمنية 
واالستراتيجية، م��ش��ددا على 
متابعة كافة التقنيات احلديثة 
في عالم النشر وتطبيقها في 
مجلة احل���رس ال��وط��ن��ي، مثل 
تقنيات الواقع املعزز والباركود 
وإت��اح��ة االط���الع على املجلة 

الكترونيا .
م���ن ج���ان���ب���ه، ذك����ر ن��ائ��ب 

رئ��ي��س حت��ري��ر مجلة احل��رس 
الوطني العقيد مشعل فيصل 
يوسف أن املجلة حتتوي على 
مواضيع ثقافية شاملة تنوعت 
بني قانونية وطبية وإسالمية 
وأدب���ي���ة وري��اض��ي��ة وث��ق��اف��ة 
عامة ، كما متت ترجمة بعض 
املقاالت إلى اللغتني اإلجنليزية 
وال��ف��رن��س��ي��ة، م��ش��ي��راً إل���ى أن 
املجلة احتوت أيضاً على لقاء 
مع املعاون لإلسنادي اإلداري، 
وق��ائ��د احلماية والتعزيز في 
احل��رس الوطني، وتقرير عن 

معرض الفهد روح القيادة الذي 
احتضنته الكويت للمرة األولى 
، ك��م تضمن ال��ع��دد مشاركات 
من مؤسسات وجهات حكومية 
ش��ك��ل��ت إث�������راء وت����ن����وع ف��ي 

موضوعات املجلة.
وأكد مدير حترير املجلة املقدم 
رائد محمد نايف أن هيئة حترير 
املجلة تفتح الباب أمام منتسبي 
احل���رس ال��وط��ن��ي ومساهمني 
م��ن خ��ارج��ه��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
حترير املجلة إلثرائها مبواضيع 

متنوعة تلبي كافة األذواق.

غالف مجلة احلرس الوطني

.. ويبحث مع سفير الصني
 املواضيع املشتركة

حتميل املصادرات

اخلميس يحاضر للالجئات

تتمات

»امليزانيات«
املسجلة من قبل جهاز املراقبني املاليني 
للسنة املالية 2018/2017 ف��ي حني 
كانت اإلدارة العامة لإلطفاء تعد من أعلى 
اجلهات امللحقة في حجم املخالفات في 
السنة املالية السابقة 2017/2016 ، 
ومن جانب آخر أكدت اللجنة بضرورة 
االستمرار بذات النهج لتسوية مالحظات 
دي����وان احمل��اس��ب��ة وزي����ادة اجل��ه��د في 

معاجلتها وعدم تكرارها.
وناقشت اللجنة أهمية تفعيل دور 
مكتب التدقيق والتفتيش ف��ي اإلدارة 
ليشمل األعمال املالية واإلدارية وإجراءات 
الصرف املالي للحد من املالحظات ذات 
الطبيعة املستمرة واملتكررة في اجلهة 
خاصة في ما يتعلق مبتابعة و تسوية 
بعض األرصدة احلسابية مثل احلسابات 
اخلارجة عن أب��واب امليزانية )العهد-
األمانات( والديون املستحقة للحكومة 

حيث تتضمن األرصدة بعض من املبالغ 
املدورة واملتراكمة تعود لسنوات قدمية 

مما يستوجب متابعتها وتسويتها.

»األوقاف«
وأك���د الشعيب أن وزارة األوق���اف 
اتخذت ق��رارا بفسخ العقد مع الشركة 
نهاية م��ارس املاضي، من خ��الل مذكرة 
بهذا اخلصوص، وهناك إجراءات عاجلة 

تقوم بها حاليا أهمها مخاطبة اجلهات 
الرقابية مثل دي��وان احملاسبة وجلنة 
املناقصات، إلغ��الق ه��ذا ملف الشركة 

نهائيا.
وأض����اف أن���ه سيتم ط���رح مم��ارس��ة 
جديدة خالل األيام القليلة املقبلة، لتوقيع 
عقد م��ع ش��رك��ة أخ���رى، م��ؤك��دا حرص 
ال��وزارة على حفظ حقوق الدولة، وعدم 
إف��س��اح امل��ج��ال أم��ام أي شركة باتخاذ 

خطوات غير متفق عليها بني الطرفني.

تتمات


