محليات

Tuesday 15th October 2019 - 13 th year - Issue No.3542

الثالثاء  16صفر  1441هـ 15 /أكتوبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3542

alwasat.com.kw

3

تعد من أكبر وأهم املرافق السياحية في الكويت

«البلدي» يوافق على مشروع تطوير املدينة الترفيهية
وافق املجلس البلدي في جلسته الرئيسية
أم��س االث��ن�ين على م��ش��روع تطوير املدينة
الترفيهية التي تعتبر أكبر وأه��م املرافق
الترفيهية والسياحية في البالد.
كما وافق املجلس على زيادة نسبة البناء
في سراديب قسائم منطقة أبوفطيرة احلرفية
م��ن  80إل��ى  100ف��ي امل��ئ��ة ،كما واف��ق على
اق��ت��راح ال��س��م��اح ب��وض��ع س��ور حماية من
الكالب الضالة غير حاجب للرؤية في املناطق
احلدودية.
وأوص���ى باملوافقة على اق��ت��راح تغليظ
العقوبة وتكثيف احل��م�لات امليدانية على
ال��ع��ق��ارات امل��خ��ال��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بتأجير
السراديب ضمن املناطق السكنية االستثمارية
واخل��اص��ة والنموذجية املخصصة وفق
التراخيص املمنوحة لها كمواقف السيارات.
ووافق على اقتراح إصدار رخص القسائم
الصناعية لالستعمال التجاري في ال��دور
األرض��ي وال��س��رداب برخصة واح��دة حسب
النشاط امل��ق��رر لكل قسيمة والتنسيق مع
اجلهات املختصة.
كما وافق املجلس على تعديل الئحة نظام
زراع��ة احلدائق في قسائم السكن اخلاص
والنموذجي بحيث يتم تقسيم املساحات
املشتركة بني اجليران بالنسبة والتناسب.
ووافق املجلس كذلك على الكتاب املقدم من
مؤسسة املوانئ الكويتية بشأن املوافقة على
إضافة أنشطة جتارية ملبنى املجمع اإلداري
ضمن ميناء الشويخ.
وأوصى املجلس على طلب وزارة الكهرباء

حسن كمال

واملاء باملوافقة على استقطاع مساحة 3000
متر مربع من ح��دود محطة الضخ التابعة
لوزارة األشغال العامة مبنطقة الدعية وذلك
لتخصيصها محطة حتويل رئيسية.
وق���ال رئ��ي��س جلنة محافظة العاصمة
في املجلس البلدي الدكتور حسن كمال إن
مشروع املدينة الترفيهية اجلديد سيكون
على مساحة إجمالية تبلغ 650ر 2مليون متر
مربع .وأضاف كمال في تصريح لـ (كونا) إن
املجلس البلدي كان قد أصدر قرارا عام 2016
بضم أرض منتزه (الشيخ زاي��د) املالصقة
ألرض املدينة الترفيهية احلالية.
وأوض��ح أن القرار السابق لضم املنتزه
للمشروع اجلديد اشترط تخصيص أرض

بديلة ملنتزه (الشيخ زايد) في نفس املساحة
مبوقع آخر حيث يضم املنتزه حاليا أكثر من
 1200شجرة.
وأشار إلى أن منتزه (الشيخ زايد) املالصق
للمدينة الترفيهية احلالية تابع للهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية التي ال تزال متلك
ع��ق��ودا لصيانة املنتزه إض��اف��ة إل��ى عقود
لزراعة االشجار واالهتمام بها.
وذك��ر أن املجلس البلدي واف��ق على طلب
مجلس ال����وزراء بنقل تخصيص مشروع
امل��دي��ن��ة ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة اجل���دي���د م���ن ش��رك��ة
املشروعات السياحية الى الديوان األميري
لإلشراف عليه.
ول��ف��ت إل��ى أن البلدي اش��ت��رط أن تقوم
بلدية الكويت مبراجعة املخططات النهائية
للمشروع ،إذ من املفترض أن يكون املشروع
متكامال لتصبح مدينة سياحية عاملية ،إضافة
إلى موافقة الهيئة العامة للبيئة ألن املشروع
سيكون ذو إطاللة على البحر.
وب�ي�ن أن���ه ال ي��وج��د ح��ت��ى اآلن تصميم
للمشروع اجل��دي��د حيث سيقوم ال��دي��وان
األم��ي��ري بطرحه الح��ق��ا بعد ع��رض��ه على
جهات استشارية وشركات عاملية لتصميمه
وتنفيذه معربا عن أمله أن يكون التنفيذ
سريعا وذل��ك حلاجة ال��ب�لاد إل��ى مثل هذه
املشاريع الترفيهية .وتقع املدينة الترفيهية
في منطقة الدوحة ومت افتتاحها عام 1984
وتبلغ مساحتها احلالية مليون متر مربع
وتعتبر م��ن أكبر وأه��م امل��راف��ق الترفيهية
والسياحية في الكويت.

جانب من جلسة «البلدي» أمس

صرخوه :إغالق  54مح ًال إداري ًا في «احلساوي» ملخالفتها األنظمة

في إطار برنامج «مهندسون بال حدود» للمبتعثني

بلدية «الفروانية» تكثف جوالتها التفتيشية
لرصد املخالفات والتعديات على أمالك الدولة

إغالق أحد احملالت

إزالة التعديات

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية
الكويت ع��ن ت��واص��ل اجل���والت امليدانية
التي تنفذها اجلهات الرقابية بفرع بلدية
محافظة ال��ف��روان��ي��ة ل��رص��د املخالفات
وال��ت��ع��دي��ات على أم�ل�اك ال��دول��ة وات��خ��اذ
اإلج���راءات حيالها على الفور وف��ق األطر
القانونية ،الفتة إل��ى أنها ستكون مكثفة
وبصفة دوري��ة حيث أسفرت عن غلق 54
محالً إداري��اً فضالً عن إزال��ة 4800م 2من
التعديات على أمالك الدولة برئاسة مدير
ف��رع بلدية محافظة الفروانية م .محمد

ص��رخ��وه ورئ��ي��س قسم إزال���ة املخالفات
م.فهد املوزيري ورئيس النوبة «أ» أحمد
وبران ومن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات
البلدية خالد الرشيدي .
وأوض����ح م��دي��ر ف���رع ب��ل��دي��ة محافظة
الفروانية م .محمد صرخوه بأنه قد مت
وض���ع خ��ط��ة ع��م��ل ش��ام��ل��ة ل��رص��د جميع
املخالفني للوائح وأنظمة البلدية ،مؤكدا ً
على أن اجلوالت امليدانية التي نفذتها إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وقسم
إزال��ة املخالفات أثبتت بأن املخالفني حتت

رقابة مشددة.
وأض���اف ب��أن اجل���والت شملت الكشف
على مناطق جليب الشيوخ ،الفروانية،
احل��س��اوي وإشبيلية ،حيث قامت إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بغلق
 54محالً إداري�اً بعد إنتهاء املدة القانونية
مبنطقة احلساوي.
وم��ن جانبه أوض��ح رئيس قسم إزال��ة
املخالفات م.ف��ه��د امل��وي��زري ب��أن مفتشي
القسم قاموا بازالة 4800م 2من التعديات
على أمالك الدولة بعد أنتهاء املدة القانونية

لإلنذارات مبنطقة إشبيلية ،مشيرا ً إلى أن
األي��ام املقبلة ستشهد توجيه العديد من
االن��ذارات واملخالفات بعد رصدها من قبل
مفتشي القسم.
من جانبها دعت إدارة العالقات العامة
اجلمهور التعاون مع األج��ه��زة الرقابية
من خ�لال تصوير أي ش��يء سلبي يتعلق
بالبلدية وإرس��ال��ه عبر حساب البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي @kuwmun
أو االتصال عبر اخلط الساخن  139وسيتم
التعامل معه على الفور.

ملتقى املرأة العربية مينح رئيس «حماية البيئة» جائزة اإلبداع
م��ن��ح ملتقى امل����رأة العربية
التاسع لإلبداع “جائزة اإلبداع”
ل��رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
حلماية البيئة وج���دان العقاب،
وذل��ك ف��ي احتفالية كبرى جرت
بالقاهرة أخيرا ً ضمن شخصيات
نسائية متميزة في الوطن العربي
ومبشاركة نخبة من صناع القرار
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي والباحثني
واملفكرين.
وقالت وج��دان العقاب رئيس
اجل��م��ع��ي��ة إن��ه��ا “تلقت دع���وة
لتكرميها في ي��وم امل��رأة العربية
ل�ل�إب���داع ه���ذا امل��ه��رج��ان يسلط
الضوء على أدوار السيدات العرب
ف��ي م��ج��االت عديدة” ،الفتة إلى
تقدميها م��ح��اض��رة ح��ول “دور
امل��رأة العربية في العمل البيئي
التطوعي  -النموذج الكويتي”
بينت م��ن خاللها فاعلية امل��رأة
العربية والكويتية في املساهمة
بالتخطيط واإلش���راف والتنفيذ
لبرامج وخطط بيئية تثري وتعزز
مسيرة العمل البيئي ف��ي شقيه
احلكومي واألهلي التطوعي.
وأشارت العقاب إلى أنها تقدمت
مببادرتني ،األولى مبادرة خاصة
باجلمعية وهي مبادرة “وظائف
املستقبل البيئي” وتفاصيلها،
وال��ت��ي أك����دت م��ن خ�لال��ه��ا دور
اجلمعية في املشاركة في إع��داد
قانون حماية البيئة للعام 2014
وامل��ش��م��ول مب���ادة  119املعنية

وجدان العقاب بعد تسلمها اجلائزة

ب����اإلدارة البيئية ف��ي ال���وزارات
والهيئات باإلضافة إلى متابعتها
خلطة االبتعاث مع وزارة التربية
ف���ي ت��خ��ص��ص��ي ه��ن��دس��ة بيئية
وعلوم بيئية” ،وبينت ان املبادرة
تضمنت دور اجلمعية في مجال
توعية طلبة الصفني احلادي عشر
والثاني عشر من خ�لال برنامج
املدارس اخلضراء من خالل محور
“مستقبل ال��وظ��ائ��ف البيئية”،
ولفتت في املبادرة إلى التسلسل
اإلح���ص���ائ���ي الب��ت��ع��اث الطلبة
للخارج لدراسة تلك التخصصات

البيئية ،مضيفة“ :حسب تتبع
اإلح��ص��ائ��ي��ة ان ع����دد ال��ط��ل��ب��ة
املبتعثني لتلك التخصصات بدأ
عام  2015بعدد  5طالب في الشق
الغربي للمكتب الثقافي في لوس
أجنلوس في جامعات الواليات
املتحدة األمريكية” ،مشيرة إلى
أن احصائية  2017ارت��ف��ع عدد
الطلبة بحيث بلغوا نحو 150
طالبًا وطالبة مما يدل على جناح
برنامج التوعية بني طلبة الثانوية
العامة من خالل برنامج املدارس
اخل��ض��راء ،وم��ن ث��م يبقى العمل

على حتديد الشواغر والوصف
الوظيفي لوظائف البيئة املدرجة
في ديوان اخلدمة املدنية.
وذكرت أنها “شاركت في جلنة
حتكيم امل��ب��ادرات السبعة التي
انتهت إليها تصفيات أك��ث��ر من
 70م��ب��ادرة شبابية ،وق��د حاز
على اه��ت��م��ام اجلمعية امل��ب��ادرة
ال��ش��ب��اب��ي��ة اخل���اص���ة (ب���إع���ادة
تدوير النفايات العضوية) وهي
امل��ب��ادرة الوحيدة التي رشحتها
العقاب للفوز باملركز األول ،والتي
س��اه��م��ت ب��ص��ورة م��ب��اش��رة في

حتقيق أكثر من ه��دف من أه��داف
التنمية املستدامة  ،2030فهي
توفر ف��رص عمل لألشخاص في
ال��ق��رى ال��زراع��ي��ة وك��ذل��ك تساعد
على انتاج طاقة نظيفة من الغاز،
وكذلك توفير أسمدة عضوية ال
تخل بتركيبة التربة بسبب تقليل
اس��ت��خ��دام األس��م��دة الكيميائية
وبذلك انتاج غالت سليمة وخالية
م��ن امل���واد الكيميائية” ،وأك��دت
أن “هذه امل��ب��ادرة سيتم تطبيقها
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت واالس��ت��ف��ادة
منها وذل��ك عن طريق اجلمعية،
باإلضافة إلى تعميمها على دول
مجلس التعاون عن طريق رئاسة
الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة
األهلية”.
وأف��ادت أنها عرضت وتناولت
خالل املهرجان مبادرتها الثانية
وه���ي ش��خ��ص��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة في
“مبادرة اإلعالم البيئي العربي”
م��ن خ�لال األم��ان��ة العامة للبيئة
والتنمية املستدامة التابعة لالحتاد
ال��ع��ام للمنتجني ال��ع��رب وال��ذي
يعمل م��ن خ�ل�ال وزراء االع�ل�ام
ال��ع��رب بجامعة ال���دول العربية
والتي تتولى هي منصب األمني
العام للبيئة والتنمية املستدامة،
مضيفة انها “استعرضت نتاج
 150حلقة تلفزيونية من سلسلة
رص��د وتوثيق احل��ي��اة الفطرية
في دول��ة الكويت والتي أسستها
ال��ع��ق��اب ق��ب��ل ن��ح��و  5س��ن��وات

احلوطي :تدريب  30طالب ًا
وطالبة من مختلف اجلامعات
في اململكة املتحدة
ب����احل����ض����ور .وذك�����ر
أع��ل��ن رئ��ي��س ف��ري��ق
رئيس الفريق أنه قد مت
ال��ه��ن��دس��ة امل��دن��ي��ة في
التنسيق لهذا البرنامج
ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي
م��ع قائمة “الراية “ ،
اخل����اص ف���ي م��ش��اري��ع
وأن مدة التدريب كانت
“ مهندسون بال حدود
أسبوعني على مشاريع
– ال��ك��وي��ت “ املهندس
املنظمة ،الفتا الى وجود
يوسف احلوطي انتهاء
جانب نظري للبرنامج
ال���ت���دري���ب امل���ي���دان���ي
حيث مت تعريف الطلبة
والنظري ملجموعة من
مب��ن��ظ��م��ة م��ه��ن��دس��ون
طلبة الهندسة الكويتيني
ب�لا ح��دود ومشاريعها
املبتعثني ف��ي جامعات
وشرح أهدافها ودورها
اململكة املتحدة ،موضحا
ف��ي املجتمع م��ن خ�لال
أن ع������دد امل���ت���درب�ي�ن
ع����روض ت��ق��دمي��ي��ة عن
املسجلني في البرنامج
م .يوسف احلوطي
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تقوم
امليداني بلغ  ٣٠طالبا
بها داخ��ل وخ��ارج دولة
وط��ال��ب��ة م���ن مختلف
اجلامعات في اململكة املتحدة ومن ضمنهم الكويت ،قدمها كل من املهندسة زينب
جامعة ليدز ،برايتون ،ليڤربول والعديد ،احل��داد واملهندسة بشاير املهدي مديرة
وأنهم اختاروا أن يكونوا جزءا ً برامج “ امل��ع��ارض وامل��ؤمت��رات واملهندسة دانة
مهندسون بال حدود – الكويت “ التدريبية اخل��ش��ان وامل��ه��ن��دس ي��وس��ف العجيري
واملهندس مهند الرشود.
خالل إجازتهم الصيفية في الكويت.
وق���ال احل��وط��ي :لقد ك��ان��ت مشاركة
وق��ال احلوطي في تصريح صحافي
مبناسبة ان��ت��ه��اء البرنامج التدريبي الطلبة ف��ي البرنامج ج��دا ً ناجحة جدا
الصيفي :لقد مت ت��دري��ب الطلبة بعدد برأينا  ،وك��ان تقييم الطلبة ورضاؤهم
من املشاريع التي تقوم بها مهندسون عن هذه التجربة كبير أيضا حيث حقق
ب�لا ح��دود ومنها ممشى اجل��اب��ري��ة ،بال البرنامج الهدف املرجو منه من خالل
ع��وائ��ق ،طابوقة واسميت وغيرها من تعليم وت��دري��ب الطلبة على مشاريع
املشاريع  ،مضيفا أن��ه لم تكن هناك أي امل��ن��ظ��م��ة ف��ي م��ا ي��خ��ص تخصصاتهم
صعوبات في تعلم الطلبة للعمل امليداني الهندسية و استفاد اجلميع خالل حضور
الهندسي بالعكس فقد كانوا يتسمون ال��ورش واكتسبوا معلومات ومهارات
بسرعة البديهة ،حسن التواصل واإللتزام قيمة جدا ً.

العرادة :وزير البلدية وافق على
إدراج بدل االنتقال للوظائف
ذات الطابع الهندسي
أعلن محمد ال��ع��رادة،
رئيس مجلس إدارة نقابة
العاملني في بلدية الكويت،
أن النقابة تقدمت مبطلب
عمالي ع���ادل متمثل في
إدراج املكافأة التشجيعية
للعاملني ف��ي الوظائف
ذات ال��ط��اب��ع الهندسي،
نظير استخدامهم لوسائل
النقل اخلاصة بهم أثناء
تأدية واجباتهم الوظيفية
على القرار رقم  17لسنة
 2012إل��ى وزي��ر الدولة
ل��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة ،فهد
الشعلة ،وال���ذي ب��دوره
محمد العرادة
وافق على مخاطبة ديوان
اخلدمة املدنية إلقرار هذا
املطلب العادل.
وقال العرادة :إن العاملني في الوظائف
ذات الطابع الهندسي في بلدية الكويت
يعدون من الكفاءات الوطنية الذين يؤدون
واج��ب��ه��م ال��وط��ن��ي وال��وظ��ي��ف��ي بإخالص
وأمانة ويشاركون في النهضة التنموية
والعمرانية وأداء اخل��دم��ات الضرورية
واحل��ي��وي��ة ل��ل��وط��ن ول��ل��م��واط��ن�ين ،وه��ي
أعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من
املخاطر والتعرض للصعاب ،مثلهم في ذلك

مثل قرنائهم وزمالئهم
اآلخرين ،كما يقع عليهم
ال��ع��بء األك��ب��ر م��ن العمل
امليداني والفني وحتمل
الكثير من الصعاب.
وذك���ر أن ال��ن��ق��اب��ة لن
تدخر أي جهد أو مساعي
لدى كافة اجلهات املعنية
لدى ديوان اخلدمة املدنية
ح��ت��ى ي���رى ه���ذا املطلب
النور ،وأن النقابة سوف
تظل ف��ي طريقها عازمة
ب��ك��ل ج��د وإص�����رار على
حتقيقه ألنه يشكل إحدى
أهم أولوياتها في الوقت
الراهن.
وتقدم العرادة بخالص
الشكر والتقدير إلى وزي��ر الدولة لشئون
البلدية ووزير األوقاف والشئون اإلسالمية،
فهد الشعلة ،واملهندس أحمد املنفوحي،
مدير عام البلدية و فؤاد الرغيب ،نائب املدير
العام للشؤون املالية واإلداري���ة ،وأسامة
العميري ،مدير إدارة ش��ؤون املوظفني،
وقيادات البلدية الذين يحرصون دائما ً على
تقدمي كافة أنواع الدعم والتشجيع جلميع
العاملني في البلدية من أجل االرتقاء بالعمل
في البلدي بهدف خدمة الوطن واملواطن.

