محليات

األربعاء  13من ربيع اآلخر  1438هـ 11 /من يناير  - 2017السنة العاشرة  -العدد 2853

Wednesday 11th January 2017 - 10 th year - Issue No.2853

alwasat.com.kw

3

أعلن عن إطالق الهيئة لتحديث جديد للبرنامج

تنطلق يوم األحد املقبل في قرية صباح األحمد التراثية

الشالحي :مسابقات املوروث الشعبي سجلت
رقما قياسيا باملشاركات فاق السنوات السابقة

العسعوسي :أكثر من  600ألف
مستخدم و 45جهة حكومية وخاصة
يستفيدون من خدمات «كويت فايندر»

سيف الشالحي

تزامنا م��ع افتتاح قرية صباح األحمد
التراثية في الساملي (كيلو  )59مؤخرا،
واستقبال روادها مجددا للموسم اجلديد من
العام اجل��اري ،أعلن القائمني على مهرجان
املوروث الشعبي اخلليجي أن املهرجان الذي
يقام سنويا مبكرمة أميرية سامية في قرية
صباح األحمد التراثية سيفتتح منافساته
يوم األحد املقبل بإطالق مسابقتي الطيور
واألغنام والتي تشهد كثافة كبيرة باملشاركة
من املواطنني وأبناء دول مجلس التعاون
اخلليجي ،كما ستنطلق الحقا مسابقات
اخليول في القدرة والتحمل.
في هذا اجلانب قال مدير القرية ورئيس
جلنة مسابقات األغنام سيف الشالحي في
تصريح صحفي أن عملية التسجيل التي
أغلقت األسبوع اجلاري شهدت إقبال متزايد
من املشاركني في مسابقات اخليل والطيور

العسعوسي متحدثا

ريا�ض عواد

قرية صباح األحمد التراثية

واألغنام بكافة الفئات املتنافسة من املواطنني
وأبناء دول اخلليج العربي ،الفتا إلى أن تلك
املسابقات سجلت رقما كبيرا من املتسابقني
فاق األعوام السابقة.
أض���اف أن املسابقات ال��ت��ي تنطلق في
اخل��ام��س عشر م��ن الشهر اجل���اري تشهد
مسابقة الطيور املتمثلة في الصقور بينها
الطير احلر والشاهني واجلير شاهني والهدد
وامل���ل���واح ،إل��ى ج��ان��ب مسابقات احلمام
ال��ق�لاب��ي ،مبينا أن مسابقة األغ��ن��ام التي
ستنطلق بالوقت نفسه أيضا تشهد مشاركة

واسعة في فئات اجلمال وامل��راح واإلنتاج،
إض��اف��ة إل��ى مسابقات اخل��ي��ول ف��ي القدرة
والتحمل.
أشار الشالحي إلى أن برامج قرية صباح
األحمد التراثية ستواكب فعاليات مهرجان
امل��وروث الشعبي ،وستكون هناك أنشطة
وفعاليات ط��وال موسم امل��ه��رج��ان ،مثمنا
ت��ع��اون اجل��ه��ات احلكومية واخل��اص��ة في
توفير كافة اخل��دم��ات األمنية والصحية
والبيئية ،الفتا إلى أن القرية قامت بافتتاح
عدة مبان تراثية وترفيهية جديدة ستكون

إستكماال للمنشآت السابقة ضمن خطة
عمل متواصلة لتطوير القرية التراثية التي
أصبحت ال��ي��وم قبلة ترفيهية وسياحية
للمواطنني واملقيمني وأب��ن��اء دول مجلس
ال��ت��ع��اون اخلليجي ،مثمنا ج��ه��ود ودور
امل��ش��رف ال��ع��ام على ق��ري��ة ص��ب��اح األحمد
التراثية املستشار في الديوان األميري محمد
ضيف الله شرار ،ونائب املشرف العام على
القرية ورئ��ي��س جلنة مسابقات مهرجان
امل��وروث الشعبي الشيخ صباح فهد صباح
الناصر الصباح.

التزاما منه باتباع سياسات الشفافية املطلقة مع اجلمهور

قطاع الطرق في «األشغال» يدشن مرحلة جديدة
من حملة «الكل يعرف» التوعوية

ريا�ض عواد

وفقا لنهجه الطامحة واملتبعة
ل��ت��ح��ق��ي��ق أع���ل���ى م��س��ت��وى من
الشفافية على الصعيد احمللى
وال���دول���ي ،أع��ل��ن ق��ط��اع هندسة
الطرق – التابع ل��وزارة األشغال
العامة عن انطالق املرحلة اجلديدة
م��ن حملته االع�لام��ي��ة الضخمة
حتت شعار «الكل يعرف» ،بقيادة
الوكيل املساعد لقطاع هندسة
الطرق ،والتي تهدف إلى التعريف
بكافة املعلومات وأبرز االجنازات
اخلاصة مبشاريع القطاع ،احلالية
واملستقبلية ،ذل��ك باإلضافة إلى
كل ما يقوم به القطاع من جهود
لتطوير منظومة ال��ط��رق ورف��ع
كفاءتها ،وتتضمن حملة «الكل
ي��ع��رف» سلسلة م��ن االص���دارات
واملؤمترات الصحفية ،والفعاليات
وامل��ش��ارك��ات االعالمية املتنوعة
محليا واقليميا.
وق�����ال م���ن امل���ه���ن���دس أح��م��د
احلصان ،الوكيل املساعد لقطاع
ه��ن��دس��ة ال���ط���رق « :م��ن��ذ ب��داي��ة
عملنا حرصنا ك��ل احل��رص على
التعاون بشكل مستمر مع وسائل
اإلع�لام املختلفة إلمياننا بالدور
الكبير ال��ذي متثله تلك اجلهات
في نشر التوعية والتواصل مع
اجل��م��ه��ور ،وذل���ك ب��ه��دف إفساح
املجال للرأي العام لالطالع على
ك��اف��ة امل��س��ت��ج��دات ف��ي األع��م��ال
واملشاريع التي يقوم بها القطاع،
ال سيما االطالع على كافة البيانات
املتعلقة مبيزانيات القطاع وتكلفة
امل��ش��روع��ات ،ومكاتبنا مفتوحة
دائما ألي استفسار من أي مواطن
أو مقيم مهتم بتلك املشاريع».
كما أف���اد امل��ه��ن��دس احلصان
بأن املرحلة اجلديدة من احلملة
االع�ل�ام���ي���ة ل��ل��ق��ط��اع س��ت��ق��وم
بالتعريف عن سلسلة االفتتاحات
اجلزئية والتسليم املرحلي في

كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية
مساعد العسعوسي عن إطالق الهيئة لتحديث جديد
لبرنامج كويت فايندر على األج��ه��زة التي تعمل
بنظامي ( ) Android & Iosويحتوي اإلص��دار
املطور على عدد من التحسينات التي جتعل التطبيق
أكثر فعالية مبا يلبي احتياجات مستخدميه والذي
يبلغ عددهم حوالي  600ألف مستخدم.
وأوض����ح العسعوسي أن ال��ت��ح��دي��ث اجل��دي��د
لبرنامج كويت فايندر يحتوي على ميزة جديدة
إلظهار وحتليل احلركة املرورية ومناطق االزدحام
واالختناقات على مختلف طرق الكويت وه��ذا في
حد ذاته ميثل قيمة مضافة للتطبيق  ،مشيرا إلى أن
آلية إظهار وحتليل احلركة املرورية قد مت تطويرها
بالكامل داخل الهيئة وباجلهود الذاتية لفرق العمل
املتخصصة فيها  ،كما قامت الهيئة بعرض هذه
اآللية في مؤمترات عاملية كأحد مبادراتها الرائدة
على مستوى العالم والتي تعتمد على التطوير
ول��ي��س ال��ش��راء مم��ا يتيح لها مطلق احل��ري��ة في
توفيرها ملختلف جهات الدولة.
وأش��ار ان الهيئة اتخذت ق��رار تطوير بيانات
احل��رك��ة امل��روري��ة داخ��ل الهيئة مل��ا لها م��ن أهمية
ف��ي دع��م ات��خ��اذ ال��ق��رار لتطوير الشبكة امل��روري��ة
وحتسينها داخ���ل ال��دول��ة وذل���ك م��ن خ�لال خلق
وتوثيق احل��رك��ة امل��روري��ة واالزدح��ام��ات بشكل
تاريخي ،موضحا ان الهيئة سوف تعمل على توفير

ه��ذه البيانات واخل��دم��ة جلهات ال��دول��ة املختلفة
املختصة وذات العالقة وبالشكل الذي يوفر على
ال��دول��ة تكاليف وص��ع��وب��ات احل��ص��ول على هذه
البيانات.
وش��دد على أن الطلب املتنامي على اخلدمات
التي تقدمها الهيئة هو احلافز االكبر لتحسينها
وتطويرها  ،موضحا أن��ه انطالقا من املسؤولية
امللقاة على عاتق الهيئة ودورها في دعم القطاعني
احلكومي واخل��اص قامت الهيئة بتوفير خدمات
نظم املعلومات اجلغرافية املتعلقة بتطبيق كويت
فايندر للعديد من اجلهات احلكومية واخلاصة
حيث بلغ عدد مستخدمي هذه اخلدمة أكثر من 45
جهة  ،وجتدر اإلش��ارة الى ان العديد من الشركات
اخل��اص��ة ق��ام��ت ب��إض��اف��ة خ��دم��ات ك��وي��ت فايندر
ال��ى تطبيقاتها وخصوصا الشركات التي تعنى
بالتوصيل وخدمات تتبع املركبات واملطاعم وغيرها
يحسن من اخل��دم��ات التي تقدمها.
ّ
بالشكل ال��ذي
مجددا دعوته وتشجيعه ملختلف اجلهات لألستفادة
من هذه اخلدمات.
كما اشار العسعوسي أن خطة الهيئة املستقبلية
لتطوير « كويت فايندر» واخلدمات املرتبطة به
تتضمن العديد من الوظائف اجلديدة لتطبيق كويت
فايندر كإضافة دعم الواقع املعزز Augmented
 Realityوتقنية ع��رض البيانات بشكل ٣٦٠
درجة وغيرها والتي تعد من اإلضافات املميزة على
مستوى العالم.

الفضلي :آليات النظافة في بلدية «العاصمة»
تسعى للقضاء على ما يشوه املنظر العام

م .أحمد احلصان

أك��ب��ر مشاريع ال��ط��رق اجل��اري
تنفيذها ،مب��ا فيها مشروعي
تطوير شارع جمال عبد الناصر
وطريق اجلهراء ،ومشروع إنشاء
طرق وجسور للطريق الواصل
من ميناء عبدالله والوفرة ،كذلك
التعريف عن مجموعة االتفاقيات
وتوقيع العقود اجلديدة على
سبيل املثال ال احلصر مشاريع
تطوير طرق ميناء الزور والوفرة
وجنوب السرة (املرحلة األولى)
والنويصيب والغوص (املرحلة
الثالثة) وال��ق��اه��رة ،باإلضافة
إل��ى الطريق اإلقليمي الشمالي
من السادس وط��رق وتقاطعات
خلدمة مدينة املطالع.
وي��ج��در ال��ذك��ر ب���أن امل��راح��ل
السابقة من حملة «الكل يعرف»
ال��ش��ه��ي��رة ق��د تضمنت ع���دد من
الفعاليات املميزة وال��ت��ي مت من
خاللها الوصول الي كافة شرائح
املجتمع ،ومن أبرز تلك الفعاليات
إق���ام���ة امل���ع���ارض ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة
والتوعوية في أشهر االماكن مثل
مجمع األف��ن��ي��وز ال��ض��خ��م ،ومقر
وزارة األشغال املوقر ،وجامعة
ال��ك��وي��ت ،كما ضمت الفعاليات
سلسلة م��ن ب��رام��ج املسؤولية

«السكنية» تسلم املواطنني
أذونات البناء في مشروع
أبو حليفة
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس الثالثاء
تسليمها املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية بأبو حليفة
املخاطبات اخلاصة ببلدية الكويت وبنك االئتمان الكويتي للبدء
بإجراءات بناء قسائمهم.
وقال املتحدث الرسمي باسم املؤسسة ابراهيم الناشي في تصريح
صحافي إن هذا اإلجراء يأتي بعد االنتهاء من تنفيذ البنية التحتية
لتلك القسائم طبقا لالشتراطات واملواصفات الفنية املتبعة في
مشاريع الضواحي السكنية.
وأض��اف الناشي أن أعمال البنى التحتية لتلك القسائم تضمنت
أعمال الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة صرف مياه األمطار
وشبكة املياه العذبة إضافة إلى األعمال املدنية لشبكة وخطوط
الكهرباء والهاتف.
وذك��ر أن مشروع أبو حليفة تبلغ مساحته نحو 94ر 16هكتار
ويضم  171قسيمة مبساحة  400متر مربع.

جانب من تنفيذ أحد الطرق

االجتماعية واحملاضرات التعليمية
والزيارات امليدانية.
كما أعلن علن الوكيل املساعد
لقطاع هندسة الطرق في وزارة
األشغال العامة م .أحمد احلصان
إجن���از  62ف��ي امل��ئ��ة م��ن مشروع
إن��ش��اء وإجن���از وصيانة الطرق
والتقاطعات على اجل��زء الغربي
من شارع جمال عبدالناصر مؤكد
سير املشروع بخطى ثابتة نحو
االجن��از والتسليم وفقا للمواعيد
التعاقدية لالستفادة القصوى
منه في حتديث وتطوير منظومة
الطرق في املناطق احمليطة به من
جهة وعلى مستوى البالد من جهة
اخ��رى ه��ذا باالضافة ال��ى تسيير
احل��رك��ة امل��روري��ة ورف��ع الكفاءة

االستيعابية للطرق م��ن خالل
زي���ادة م��ع��دالت االم��ن والسالمة
واحلد من احلوادث املرورية.
وأف��اد م احلصان في تصريح
ص��ح��اف��ي ان ال��ق��ط��اع حريص
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ك��اف��ة ت��وج��ي��ه��ات
وزي��ر االشغال العامة املهندس
عبدالرحمن املطوع التي ترمي
ال��ى تسريع وتير العمل داخ��ل
املشاريع وازال��ة كافة العقبات
ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون
وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات
احلكومية االخرى ومنها االدارة
العامة للمرور التي التالوا جهدا
في سبيل تقدمي كافة اوجه الدعم
وامل��س��ان��دة مل��ش��اري��ع هندسة
الطرق في شتى املناطق ماكان له

االثر االيجابي في حتقيق معايير
مرتفعة من االشتراطات املرورية
ومعايير االم��ان والسالمة على
كافة ال��ط��رق التي تشهد طفرة
ح��ال��ي��ا ف���ي ال��ت��س��ل��ي��م اجل��زئ��ي
للمراحل املنتهية منها.
وأوضح احلصان إن املشروع
ال���ذي تبلغ تكلفته 34.934
م��ل��ي��ون دي��ن��ار يتضمن أع��م��ال
ال��ط��رق ب��ط��ول اجمالي 6.502
ك��ي��ل��وم��ت��رات وي��ت��ك��ون م���ن 3
ح���ارات ف��ي ك��ل اجت���اه ،إضافة
إل��ى ح���ارات ال��ط��وارئ وأع��م��ال
اجلسور من خالل تنفيذ  3جسور
بطول إجمالي  1.650كيلومتر
ب��اإلض��اف��ة إل���ى تنفيذ أع��م��ال
اخلدمات الرئيسية الالزمة.

آليات نظافة بلدية العاصمة

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت
عن حملة ميدانية لفحص اآلليات التابعة للعقد
رقم (ن )2011/2010/13بالعاصمة والتي
نفذتها مراقبة النظافة العامة التابعة إلدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق.
وأوض��ح مراقب النظافة العامة بالعاصمة
جمال الفضلي الالحم عن قيام مراقبة النظافة
العامة بالعديد من احلمالت املكثفة لرفع مستوى
النظافة باحملافظة على مختلف األصعدة خاصة
باجلانب املتعلق بالنظافة العامة طبقا للقرار
ال��وزاري رقم ( 190لسنة  )2008للحفاظ علي
املنظر العام للمحافظة.
وأشار الفضلي إلى أن املراكز التابعة للمراقبة
تعمل على قدم وساق خالل الفترتني الصباحية
واملسائية للقضاء على كل ما يشوه املنظر العام
إلى جانب متابعة عقود آليات النظافة.

خالل حملة لفريق طوارئ اجلهراء

العرادي :توجيه  10إنذارات
لعقارات مخالفة
أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن
قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة اجلهراء
النوبة ( أ ) بحملة ميدانية لرصد كافة جت��اوزات
البناء والتعديات على أمالك الدولة مبنطقة سعد
العبدالله وقد أسفرت عن توجيه (  ) 10إن��ذارات
لعقارات مخالفة.
وف��ي ه��ذا السياق أك��د م .محمد ال��ع��رادي على
تواصل اجلوالت امليدانية بجميع مناطق احملافظة
والسيما منها منطقة سعد العبد الله حيث سيتم
تكثيف احلمالت لوجود الكثير من التعديات على
أم�لاك ال��دول��ة  ،مشيرا إل��ى أن سنطبق القانون

مبسطرة واحدة على اجلميع.
اجلدير بالذكر بأن احلملة ترأسها رئيس النوبة
( أ ) سعد املطر وضمت املفتشني خالد العنزي  ،سعد
اخلرافي  ،علي باجي  ،بدر الرشيد.
ودعت إدارة العالقات العامــــــــــة بالبلديــــــة
امل��واط��ن�ين واملقيمني االتصـــــــــــــال باخلط
الساخــــن ((  1844448أو عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي @ Kuwmunفي حال وجود أي شكوى
تتعلق بالعمل البلدي الفنة إياهم إل��ى أن��ه سيتم
التعامل مع شكواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة
البلدية.

تسجيل إنذار لعقار مخالف

وأكد الفضلي علي قيام مفتشي املراقبة وبصفة
دوري��ة مبتابعة آليات التابعة للشركات العاملة
باحملافظة للتأكد بأنها تعمل جيد  ،الفتا إلى انه مت
فحص آليات النظافة التابعة للعقد وقد تبني بان
اآلليات تعمل بشكل جيد وعلى أكل وجه.
شارك في احلملة مراقب عام النظافة بالعاصمة
جمال الفضلي ومساعد م��راق��ب النظافة صالح
الفرحان ورئيس قسم متابعة تنفيذ عقود النظافة
ونائب رئيس الفريق سارة احلمد.
وم��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات العامة
اجل��م��ي��ع ف��ي ح���ال وج���ود اي ش��ك��وي تتعلق
بالبلدية بعدم ال��ت��ردد باالتصال على اخلط
الساخن ( )1844448ال��ذي يعمل على مدار
الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية عبر
مواقع التواصل االجتماعي حتت معرف (@
.)kuwmun

