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خادم الحرمين استقبل رئيس مجلس األمة والوفد البرلماني المرافق

تقدر الدور المحوري للسعودية
الغانم :الكويت
ّ

في حفظ استقرار المنطقة
ا�ستقبل خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،أم�س،
رئي�س جمل�س االمة مرزوق الغامن
والوفد الربملاين املرافق له.
ويف م�ستهل اللقاء نقل الغامن
حتيات �صاحب ال�سمو امري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،وتقديره
واحرتامه الكبريين لأخيه خادم
احلرمني ال�رشيفني ،فيما حمل
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن عبدالعزيز
ال��غ��امن نقل حتياته ومتنياته
ل�سمو �أمري البالد ب��دوام ال�صحة
والعافية ولل�شعب الكويتي مبزيد
من التقدم واالزدهار.
و�أكد الغامن يف اللقاء تقدير الكويت
�أم�يرا وحكومة وبرملانا و�شعبا
للدور املحوري واملهم الذي تلعبه
ال�سعودية يف حفظ ا�ستقرار و�أمن
املنطقة واحلر�ص على وحدة ال�صف
اخلليجي والعربي واال�سالمي.
كما �أكد متيز وخ�صو�صية العالقات
التاريخية بني الكويت واململكة
وال��ت��ي تعد م��ث��ا ًال يحتذى ل�شكل
العالقات القائمة على الثقة املطلقة
والتكامل والتن�سيق والتناغم
الكامل بني البلدين.
وح�رض اللقاء من اجلانب ال�سعودي
وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي
بن حممد ،ووزير الداخلية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
�سعود ،ورئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سعودي ال�شيخ د .عبدالله بن
حممد ،ووزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء د .م�ساعد العيبان ،ووزير

محليات
الشعلة :إضافة مكتب تدقيق

حسابات ضمن أنشطة «االستثماري»

�أ�صدر وزي��ر الأوق��اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية وزير الدولة ل�شوون
البلدية فهد ال�شعلة قرارا وزاريا
ب�إ�ضافة ن�شاط «مكتب تدقيق
ح�سابات» �ضمن الأن�شطة امل�سموح
بها يف الطابق الأول والثاين
�ضمن الإ�ستعماالت التجارية
امل�سموح بها يف مباين ال�سكن
اال�ستثماري وفقا لال�شرتاطات
واملوا�صفات اخلا�صة ب�أبنية
ال�سكن اال�ستثماري خارج مدينة
الكويت وداخلها وتعديل بند
االرت�����دادات مبنطقة اخلدمات
بالقطعة « »9مبنطقة الوفرة
• فهد الشعلة
ال��زراع��ي��ة �ضمن اال���ش�تراط��ات
واملوا�صفات اخلا�صة باال�شرتاطات واملوا�صفات باملناطق الزراعية
ومناطق تنمية الرثوة احليوانية ليكون ارتداد البناء «10م» جهة �شارع
اخلدمات فقط وميكن االلت�صاق بجميع اجلهات الأخرى.

«البلدية» :الخط الساخن
استقبل  366شكوى في فبراير

• خادم احلرمني خالل استقباله مرزوق الغامن والوفد املرافق له

اخلارجية د� .إبراهيم الع�ساف.
فيما ح�رضه من اجلانب الكويتي
�أع�ضاء الوفد الربملاين املرافق
للغامن وال��ذي ي�ضم كال من �أمني
�رس جمل�س الأم��ة النائب د .عودة

ال��روي��ع��ي وال���ن���واب احلميدي
ال�سبيعي و�سعدون حماد ود .عادل
الدخمي وماجد املطريي وثامر
ال�سويط وعبدالله فهاد و�سعد
اخلنفور وع�سكر العنزي وخلف

دميثري ،ا�ضافة الى �سفري الكويت
لدى الريا�ض ال�شيخ علي اخلالد،
و�أم��ي�ن ع���ام جمل�س الأم����ة عالم
الكندري.
ويقوم الغامن والوفد الربملاين

املرافق له حاليا بزيارة ر�سمية
ت�ستمر يومني �إلى اململكة ،تلبية
لدعوة من رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سعودي ال�شيخ د .عبدالله �آل
ال�شيخ.

«األشغال» :صرف بدل الموقع دون اإلخالل
بالنظم واللوائح
كتب �أحمد يون�س:
�أك��دت املتحدث الر�سمي ل��وزارة الأ�شغال
العامة م�.إمي���ان العمر ،حر�ص ال��وزارة
على مكت�سبات وحقوق العاملني لديها من
املهند�سني والفنيني ،وحول ما �أثري م�ؤخر ًا
ب�ش�أن �إيقاف �رصف بدل املوقع ،وقالت
العمر ان املراقب املايل يف الوزارة امتنع
عن توقيع �رصف البدل ،وذلك لعدم وجود
ما يثبت الزيارات �إلى املواقع ،الفتة �إلى

�أن الوزارة اتخذت �إجراء تنظيمي جديد ًا مع
ما يتوافق مع مالحظات اجلهات الرقابية
ل�ضمان �رصف هذا البدل مل�ستحقيه دون
االخالل بالنظم واللوائح املن�صو�ص عليها.
و�أ�ضافت �أن بدل املوقع �سي�ستمر �رصفه
للمهند�سني والفنيني العاملني يف املواقع
امليدانية ب�صفة دورية م�ستمرة كما كان عليه
يف ال�سابق ما مل تتم الإف��ادة بغري ذلك من
قبل القطاع الفني الذي يعمل فيه املهند�س،
و�أما فيما يخ�ص املهند�سني والفنيني الذين

تتطلب طبيعة عملهم االنتقال �إلى املواقع
امليدانية ف�إنه ي�ستوجب الإف���ادة ب�صفة
دوري��ة �شهرية من خالل النماذج املعتمدة
يف التعميم الإداري رقم « »2019/4وامل�ؤرخ
بتاريخ .2019/2/5
ختمت العمر ت�رصيحها ،م�ؤكدة حر�ص
ال���وزارة على ��صرف ه��ذه البدالت ب�صورة
عادلة ،علم ًا �أن هذا الإجراء مطبق يف العديد
من اجلهات احلكومية ذات طبيعة العمل
املماثلة.

«الداخلية» وزعت بروشورات توعية
عن إلغاء ملصق اإلقامة بالجواز

واستبدال  978حاوية بالجهراء
العامة قامت برفع 115463م3
من الأنقا�ض واملخلفات  ،توزيع
وا�ستبدال 978حاوية  ،حترير
وت��وج��ي��ه 727خمالفة وان���ذار
وت��ع��ه��د ب��الإ���ض��اف��ة ال���ى و�ضع
568مل�صق ًا ملن�ش�آت خمالفة
و�سيارات مهملة ورفع � 71سيارة
مهملة .
و�أ���ش��ار القريفة ال��ى �أن مراقبة
�إ�شغاالت الطرق قامت ب�إجناز
 52معاملة �إ�شغال طريق ت�ضمنت
الإف���راج ع��ن  31مركبة ،ا�صدار

12ترخي�ص ًا ا�ستغالل م�ساحة ،
 9تراخي�ص ل�ب�رادات ومرطبات
و�شواية دجاج و�إلى جانب رفع 200
�سيارة مهملة ,الفت ًا الى حت�صيل
ر�سوم بلغت  8782دينار ًا.
و دع��ت �إدارة العالقات العامة
اجل��م��ه��ور االت�����ص��ال ع��ل��ى اخلط
ال�ساخن �أو التوا�صل عرب ح�ساب
ال��ب��ل��دي��ة يف م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي يف ح��ال وج���ود �أي
�شكوى تتعلق بالبلدية و�سيتم
التعامل معها على الفور.

«البيئة» :رصد أحد أنواع النباتات

البرية النادرة في المنطقة الجنوبية
• خالل توزيع البروشورات

بيت الزكاة شارك في معرض الكتاب اإلسالمي
كتب فار�س عبد الرحمن:

• ناصر الكندري خالل جولته في جناح بيت الزكاة

القريفة :رفع  71سيارة مهملة وتوزيع
ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف
بلدية الكويت عن الإجنازات التي
حققتها �إدارة النظافة العامة
وا���ش��غ��االت ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية
حمافظة اجلهراء خالل �شهر فرباير
املا�ضي م�شرية الى رفع 115463م3
من الأنقا�ض واملخلفات �إلى جانب
توزيع وا�ستبدال  978حاوية
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة
النظافة العامة و�إ�شغاالت الطرق
ب��ف��رع بلدية حمافظة اجلهراء
فهد القريفة �أن مراقبة النظافة

كتب حم�سن الهيلم:
قام فريق من الإدارة العامة للعالقات
والإعالم الأمني بوزارة الداخلية بتوزيع
العديد من الربو�شورات واملطبوعات
بجميع املحافظات وذل��ك وف��ق اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��و���ض��وع��ة م��ن قبل
امل�ؤ�س�سة الأمنية لتوعية املواطنني
واملقيمني بكافة الأمور املتعلقة ب�إلغاء
مل�صق الإقامة بجوازات �سفر الأجانب
وكيفية اجناز املعامالت عن طريق الأون
الين مبوقع الوزارة «www.moi.gov.
 ,»kwمما يوفر لهم الوقت واجلهد,
مو�ضحة �أنها على ا�ستعداد تام للرد على
�أي ا�ستف�سارات حول تطبيق القرار.
وت ��ؤك��د الإدارة على اجلميع ��ضرورة
املحافظة على البطاقة املدنية والت�أكد
م��ن �صحة ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي تت�ضمنها
ومطابقتها برقم اجلواز واال�سم باللغة
العربية والالتينية حتى ال تكون هناك
�أخ��ط��اء ت�سبب ع��دم االع��ت��داد بها يف
املغادرة والقدوم.

• إميان العمر

�أو�ضح التقرير الذي �أعدته �إدارة
العالقات العامة  ببلدية الكويت
�أن عدد ال�شكاوى التي مت ا�ستقبالها
عرب اخلط ال�ساخن « »139لق�سم
الطوارئ التابع  لإدارة اخلدمات
العامة وحتويلها �إلى �أفرع البلدية
باملحافظات خالل فربايراملا�ضي
ق��د بلغت � 366شكوى و�شملت
جماالت النظافة العامة �شكاوى
وج���ود خم��ل��ف��ات ق��م��ام��ة ،طلب
حاويات نظافة ،وج��ود قمامة
�أث���اث م�ستعمل� ،أ���ش��ج��ار �أم��ام
امل��ن��ازل وال�����س��اح��ات� ،شكاوى
�سقوط �أ�شجار وحديد و�إط��ارات
و�سقوط �أع��م��ود �إنارة وكثبان
رملية و�صخر و�صلبوخ و�شكاوى
رمي دفان و�أنقا�ض تعيق الطريق
و���ش��ك��اوى ���س��ي��ارات ،ط��راري��د،
�شاليهات مهملة� ،شكاوى تعدى
على �أم�ل�اك ال��دول��ة ف�ض ً
ال عن
تزويد املواطنني ب�أرقام البلدية
املختلفة.
و�أ���ش��ار التقرير �إل��ى �أن �أعلى
م���ع���دل ل��ل�����ش��ك��اوى ال���ت���ي مت
ا�ستقبالها م��ن اجل��م��ه��ور كان
يف حم��اف��ظ��ة  الأح��م��دي ح��ي��ث
عددها�  84  شكوى
ب���ل���غ
ت��ل��ت��ه��ا حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة
بعدد � 74شكوى وجاءت حمافظة
ح����ويل يف امل��رت��ب��ة الثالثة
م��ن حيث ع��دد ال�شكاوى التي
بلغت� 63  شكوى ف��ي��م��ا بلغ
ع���دد ال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي تلقاها
اخل����ط ال�����س��اخ��ن بخ�صو�ص
�شكوى
حمافظةالفروانية 60
وحلت يف املركز الرابع  ،كما بني
التقرير �أن حمافظة اجلهراء جاءت
يف املركز اخلام�س من حيث عدد
ال�شكاوى التي بلغت� 53شكوى ،

و جاءت حمافظة مبارك الكبري يف
املركز الأخري بعدد� 32شكوى.
وذكر التقرير �أن جميع ال�شكاوى
التي يتم ا�ستقبالها عرب اخلط
ال�ساخن « »139من ق�سم الطوارئ
ال��ت��اب��ع لإدارة اخل��دم��ات يتم
�إدخالها يف جهاز احلا�سب الآيل
وتتم متابعتها من قبل موظفي
اخلط ال�ساخن بعد توجيهها �إلى
جهات االخت�صا�ص يف البلدية
طبقا للمحافظات.
وب�ين التقرير �أن املوظفني يف
اخلط ال�ساخن ال يكتفون بتحويل
ال�شكاوى للجهات املعنية ب�أفرع
البلدية باملحافظات بل يقومون
مبتابعتها  حتى ي��ت��م الت�أكد
من الإج��راءات التي مت اتخاذها
ب�ش�أنها  من �أج����ل التوا�صل
مع ال�شاكي و�إط�لاع��ه على تلك
الإجراءات.
و�أو�ضح التقرير �أن خدمة اخلط
ال�ساخن تهدف �إلى تكون حلقة
ال��و���ص��ل ب�ي�ن ج��ه��از البلدية
واجل��م��ه��ور وم�����س��اع��دت��ه��م يف
كافة املجاالت التي تقع �ضمن
اخت�صا�صاتهم.
ولفت التقرير �إل��ى �أن��ه يف حال
وجود احلاالت الطارئة يف خمتلف
املحافظات التي ت�ستوجب احلل
الفوري  ف�إنه يتم حتريك �آليات
ومعدات وعمال الإدارة للعمل على
حلها فورا من �أجل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات وب�أق�صى �رسعة ممكنة
� ،إلى جانب التعاون مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف حالة
وجود �أي طارئ من خالل دعمهم
ب�آليات وعمال البلدية والعمل
ب��روح الفريق ال��واح��د من �أجل
حتقيق امل�صلحة العامة.

�شارك بيت ال��زك��اة مبعر�ض الكتاب الإ�سالمي
يف ن�سخته الـ  44ال��ذي تقيمه جمعية الإ�صالح
االجتماعي برعاية وزي��ر الأوق���اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية فهد ال�شعلة
ورئي�س جمعية الإ�صالح د.خالد املذكور.
وبهذه املنا�سبة قال مراقب العالقات العامة يف بيت
الزكاة نا�رص الكندري ان جناح البيت يف املعر�ض
ي�ضم العديد من �إ�صدارات بيت الزكاة ومطبوعاته،
من بينها �سل�سلة «حم�سنون من بلدي» ،وكتيبات كـ
«ميزانية الأ�رسة» و«كيف تنمي �أموالك» و«�أحكام
وفتاوى الزكاة» ،وجملة «العطاء» ،بالإ�ضافة �إلى
بع�ض الإ�صدارات اخلا�صة بالأطفال.
و�أ�ضاف الكندري �أن بيت الزكاة ي�سعى من وراء
م�شاركته يف املعر�ض �إلى زيادة �سبل التوا�صل مع
اجلمهور ومتابعة �أداء دوره يف التوعية بفري�ضة
الزكاة والعمل على تطبيقها مل�صلحة املجتمع.
ويحر�ص بيت الزكاة على امل�شاركة بهذا املعر�ض
ب�صفة �سنوية حيث ُيقام على �أر�ض املعار�ض �صالة
رقم « ،»A4خالل الفرتة من � 23إلى  30مار�س
زواره خالل فرتتني
احلايل ،وي�ستقبل املعر�ض ّ
�صباحية وم�سائية.

ك�شف ع�ضو اجلمعية الكويتية
حلماية البيئة عبداملح�سن ال�رسيع
�أن��ه مت ر�صد �أح��د �أن��واع النباتات
الربية الع�شبية احلولية النادرة
جد ًا يف املنطقة اجلنوبية بالكويت،
م�شري ًا الى ان النباتات املر�صودة
ال تنبت �إال يف الأمطار املو�سمية
الغزيرة امل�شبعة.
و�أكد ال�رسيع يف ت�رصيح �صحايف ان
نبتة «البخرتي» والتي مت ر�صدها
باخلريان تتكون من نوعني ،الفت ًا
�إلى ان «النوع الأول وهو ال�شائع
بظهوره يك�سو قرونه �أ�شواك حادة
كثرية والآخ��ر عدمي الأ�شواك ناعم
امللم�س ،و�أو���ض��ح ان البخرتي
عدمي الأ�شواك هو الأندر ومل ي�سجل
يف الكويت �إال م��رات قليلة جد ًا
ذك��ره الباحث النباتي املرحوم
ب�إذن الله م�صطفى الديب يف كتابه
«حممية �صباح والغطاء النباتي»،
بالتف�صيل ،مبين ًا انه مت ر�صده من
قبل الرا�صد طالل املويزري.
و�أ�ضاف ال�رسيع« :ي�سمى البخرتي
ُ
باملغْ زِ رة �أي�ض ًا لأنها تغزر لنب
امل��ا���ش��ي��ة م��ن��ه��ا ،وه���ي تنبت يف
مناقع الأمطار والأفيا�ض و�أطراف
ال�شعبان ،ف�ضال عن ان �أزهارها
بنف�سجية خالبة ذات �أرب��ع بتالت
وهي �رسيعة ال�سقوط ،ولي�ست لها
رائحة عطرية وه��ي من النباتات

• نبتة البختري التي مت رصدها

الرعوية».
و�أف���اد ب���أن نبات البخرتي ينتمي
للعائلة اخل�شخا�شية وت�سمى بالعربي
�شقائق النعمان ،والبخرتي تعترب
م�رضب ًا للأمثال والأ�شعار والغزل،
كما جاء يف هذا البيتٍ � :
أحد على جاره
ٍ
واح��د على جاره
بخرتي ون���وار..
ً
�صفاة حميفة.
و�أو�ضح ال�رسيع ان «الغطاء النباتي
وم���ا ي��ح��وي��ه م��ن ن��ب��ات��ات برية
و�صحراوية �شهد ازدهار ًا كبري ًا هذا
العام نظر ًا للأمطار الغزيرة التي
هطلت على ال��ب�لاد ه��ذا املو�سم،
الفتا الى الت�أثري ال�سلبي لالن�سان

على النباتات الربية �سواء كان
ذل���ك م��ن خ�ل�ال �إن�����ش��اء املناطق
ال�سكنية اجل��دي��دة على الأرا�ضي
الربية دون درا�سة بيئية باال�ضافة
ال��ى احل��ف��ري��ات و�إل��ق��اء خملفات
وانقا�ض املباين ومرور ال�سيارات
وغريها من الآليات على الأرا�ضي
ال�صحراوية ،م�شري ًا الى ان جتاوزات
موا�سم التخييم وما ت�شهده من القاء
املخلفات والأكيا�س البال�ستيكية
قد ت�ؤثر على النباتات ،باال�ضافة
الى الرعي اجلائر واقتالع النباتات
من جذورها دون اعطائها الفر�صة
لإنتاج البذور.

