
محليات
االربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١

05

وزير الداخلية ألهالي املطالع: نقطة أمنية حلفظ املمتلكات اخلاصة والعامة
عادل الشنان

وجه وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي بإقامة نقطة أمنية 
في مشــروع مدينــة املطالع 
االسكاني بهدف احلفاظ على 
ممتلــكات املواطنني من مواد 
بناء للقسائم وايضا املمتلكات 
واملبانــي العامــة على ارض 
املشــروع، جــاء ذلــك خــالل 
اســتقباله ملمثل أهالي مدينة 
املطالع السكنية مشعل البادي 

صباح امس.
وعقب اللقــاء، أثنى ممثل 
أهالي مدينة املطالع السكنية 
مشعل البادي على اهتمام وزير 
الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
مبناشدات االهالي حلفظ االمن 
في مدينتهم وسرعة استجابته 
شخصيا وتفاعله مع املناشدة، 
مؤكدا انه نقل للوزير شكوى 
بعــض اهالي مدينــة املطالع 
بخصوص تعرضهم لســرقة 
بعض مــواد البنــاء اخلاصة 
بقسائمهم وايضا قيام بعض 
النفــوس بســرقة  ضعــاف 
املمتلــكات العامة مثل اغطية 
مناهيــل صــرف االمطــار او 

املطــالع التطوعيــة مشــعل 
الهاجري بجهود وزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع جتاه 
حلحلة معانــاة أهالي املدينة 
الذين تخطوا حاجز العشرين 
عاما وهم ينتظرون احلصول 
على املســكن واالستقرار في 

منازلهم.
وطالب الهاجري خالل لقائه 
الوزير شايع الشايع بتسليم 
الضواحــي اجلاهزة لالهالي، 

بنك االئتمان الكويتي لتمويل 
القســائم حتــى يتســنى لنا 

تسليم الضواحي اجلاهزة.
الــى  الهاجــري  وأشــار 
التنســيق املســبق مع بلدية 
الكويــت لســرعة ومرونــة 
إصــدار اذونــات البنــاء حال 
اعتماد اجلدول الزمني والبدء 
بتســليم الضواحي، وكان رد 
الوزير الشايع أن هذا االمر قد 
مت فعليا وجهاز البلدية مستعد 
متامــا وليس لديــه أي عائق 

حيث أكد الشايع انه داعم متاما 
ملطالب االهالي املستحقة وهناك 
اهتمام حكومي وتوصية من 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد بسرعة 
طي هذا امللف وانصاف االهالي، 
كما ان هناك تنسيقا مشتركا 
مع وزارة املالية بهذا الشــأن 
وســيكون هناك اجتماع على 
مســتوى الوزراء عقب اجازة 
عيد االضحى املبارك العتماد 
جــدول زمني بالتنســيق مع 

وسيعمل على إصدار أذونات 
البنــاء إلكترونيا وخالل مدد 

زمنية قصيرة جدا.
وأثنى الهاجري على سياسة 
البــاب املفتوح التي ينتهجها 
الشــايع باســتقبال  الوزيــر 
املواطنني واالســتماع آلرائهم 
وشكواهم ومباشرة عمل الالزم 
جتاهها باالضافــة الى الدور 
الكبير الذي اخذه على عاتقه 
منذ توليه احلقيبة االسكانية، 
حيث باشر تولي زمام االمور 
إلزالة عوائق مشروع جنوب 
سعد العبداهللا االسكاني وأعاد 
فتح باب التخصيص ملشروع 
مدينة جنــوب صباح األحمد 
السكنية، وأجرى القرعة على 
مشروع «شرق تيماء» للفئة 
املستفيدة من القانون ٢٠١٥/٢، 
ناهيك عن فتح البدل والتنازل 
والداخلي لكل املشاريع وتعديل 
الالئحة الداخلية إلعادة عدد من 
اهالي مدينة املطالع لالستفادة 
مــن صرف بــدل اإليجار بعد 
ان توقف عنهم ألشهر وايضا 
االهتمام باجلانب االستثماري 
فــي مدينتــي جابــر األحمــد 

وصباح األحمد السكنيتني.

شايع الشايع: اهتمام حكومي مبدينة املطالع السكنية ومطالب أهاليها املستحقة

وزير اإلسكان شايع الشايع ومشعل الهاجري بعد اللقاءوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ومشعل البادي خالل اللقاء

الصحي وبعض مــواد البنى 
التحتية في ارض املشروع.

وأبدى البادي تخوفه من ان 
تكون املدينة مرتعا للمخالفني 
او اجلرمية كونها التزال مدينة 
جديدة لم يسكنها احد بعد وال 
يوجد بها مخفر للشرطة مما 
ينعكس ســلبا في املســتقبل 
على امن البالد بشكل عام وامن 
املدينة على وجه اخلصوص.

وفي الســياق ذاته، أشــاد 
رئيــس جلــان أهالــي مدينة 

توزيع الدفعة الـ ٩ من الضاحية 
الـ ٣ في «جنوب مدينة 

صباح األحمد» للمخصص لهم
 حتى ٢٦ أغسطس ٢٠١٣

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية السكنية توزيع الدفعة 
التاسعة من الضاحية الثالثة في القسائم احلكومية جنوب مدينة 
صباح األحمد التي تشتمل على ١٢٤ قسيمة للمخصص لهم 
حتى ٢٦ أغسطس ٢٠١٣. وقالت املؤسسة في بيان صحافي 
إنها ســتوزع بطاقات القرعة غدا اخلميس ويوم األحد ٢٥ 
اجلاري، في حني سيتم توزيع بطاقات االحتياط يومي االثنني 
والثالثاء ٢٦ و٢٧ اجلاري على أن يتم إجراء القرعة األربعاء 
٢٨ يوليو. ودعت املواطنني املدرجة أسماؤهم إلى احلضور 
شخصيا ملبنى املؤسسة في جنوب السرة الساعة ١٠ صباحا 
في املواعيد احملددة مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار 
التخصيص لتسلم بطاقة القرعة. كما دعت املواطنني املخصص 
لهم القســائم احلكومية في هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم 
إلى احلضور ملبنى املؤسسة الساعة ١٠ صباحا يومي االثنني 
والثالثاء ٢٦ و٢٧ اجلاري مصطحبني معهم قرار التخصيص 

والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.

العجمي: للكويت دور تربوي ونقابي مميز عربيًا ودوليًا
عبدالعزيز الفضلي

العجمي  فاز مطيع حمد 
في انتخابات عضوية مجلس 
األمنــاء في املنظمة العربية 
الكويت،  للتربية ممثال عن 
وذلك في إطار فعاليات املؤمتر 
العام األول للمنظمة الذي عقد 
عن بعــد، بحضور النقابات 
واجلمعيــات واالحتــادات 
النقابيــة والتربويــة وعدد 
من املستشــارين واخلبراء 
التربويني املنتسبني للمنظمة 
مــن موريتانيــا واملغــرب 
وتونس واجلزائر والصومال 
ومصر والســودان واألردن 
واليمن وفلسطني واإلمارات 
والبحرين وكردستان العراق 
الكويت  ولبنان، إلى جانب 
التــي مثلها عضــوا مجلس 
املعلمــني  جمعيــة  إدارة 
الكويتية حمد الهولي وهبة 
السعد، وحضور ممثلني من 

املعلمــني خالل مشــاركاتها 
اخلارجية ودورها بتأسيس 
العربيــة  ودعــم املنظمــة 
للتربية، التي تهدف لتوثيق 
املنظمــات  بــني  الروابــط 
التربية  األعضاء وتطويــر 
والتعليــم والبحث العلمي، 
واملســاهمة بتمهني التعليم 
وتطويــر كفــاءة ومــردود 
املعلمني فــي حقول التربية 
والتعليم في الوطن العربي، 
إضافة إلى متكني املعلم من 
املشاركة عبر نقابته في إعداد 
املناهــج واخلطط التربوية 

وحتقيق جودة التعليم.
انتخابــات  ان  وأضــاف 
للمنظمــة  األول  املؤمتــر 
أســفرت عن انتخاب جمال 
أديب احلســامي مــن لبنان 
رئيسا، وعباس حبيب اهللا 
من السودان نائبا للرئيس، 
فيما فــاز بعضوية مجلس 
األمنــاء إلى جانبــه، كل من 

صفية شمسان من البحرين 
الدزيــري مــن  والصــادق 
اجلزائر وهشام رضوان من 
مصر وأحمد املنصوري من 
املغــرب واألســعد عبيد من 
تونس ود.يسرى عقيل من 
فلســطني ووائل نظيف من 
فلســطني، وأبرز ما جاء في 
فعاليات املؤمتر استعراض 
واقــع املعلمــني والتربويني 
ومعاناتهم مع إقفال املدارس 
واعتماد نظام التعليم عن بعد 
في ظل تداعيات «كورونا»، 
للمعلــم  األليــم  والواقــع 
اليمني وظروفه املعيشــية 
واالقتصادية، واستعراض 
واقــع املعلــم في فلســطني 
ولبنان واملغــرب واجلزائر 
وتونــس والســودان، ومــا 
شهدته أنظمة التعليم خالل 
العامني املاضي واحلالي من 
اضطراب غير مسبوق بفعل 

جائحة كورونا.

عقب فوزه بعضوية مجلس أمناء املنظمة العربية للتربية ممثالً عن الكويت

مطيع العجمي

نقابات تركيا وتشاد وبلغاريا 
ورومانيا كضيوف شرف.

وفــي تصريح لــه، عبر 
العجمي عن اعتزازه الكبير 
بالثقة التي حظي بها، مشيرا 
إلــى أن للكويت دورها على 
مستوى املنظمات واالحتادات 
النقابيــة التربوية العربية 
واإلقليمية والدولية، وعبر 
احلضــور املميــز جلمعيــة 

طلبة الثانوية العامة أدوا اختبار القرآن الكرمي بأريحية
عبدالعزيز الفضلي

أدى طلبة الثانوية العامة 
بقســميها العلمــي واألدبــي 
صباح أمــس اختبــار الدور 
الثاني في مادة القرآن الكرمي، 
بينما قدم طلبة التعليم الديني 
امتحــان املنطق القــدمي ولم 
يواجــه الطلبــة أي صعوبة 
في اسئلة االختبارات وكانت 
سهلة الســيما أنها من داخل 
املنهج، اضافة الى أن األجواء 
التي وفرتها اللجان ومبتابعة 
من الوزارة واملناطق التعليمية 
ســاعدتهم فــي اإلجابــة عن 
االمتحان بكل أريحية وهدوء 
تام. مــن جانبهــا، أوضحت 
رئيس عام جلنة االمتحانات 
والتابعــة ملنطقــة الفروانية 
التعليميــة عهود الصمعاني 
في ثانوية أم احلكم بنت أبي 

املدرســة حرصــت  إدارة  أن 
على اتباع جميع اإلرشــادات 
واالشتراطات املوصى بها من 
قبــل وزارة الصحة كفحص 
قياس احلــرارة وجلنة نظام 
وجتهيز غرف العزل ألي حالة 
طارئة. وذكرت أن االختبارات 
جاءت ميســرة وســهلة ولم 
املدرســة أي  إدارة  تواجــه 
استفســارات أو شكاوى من 
الطالبــات، مشــيدة باجلهــد 
املبــذول داخــل جلــان الدور 
الثاني في الفروانية التعليمية 
التعــاون املثمر من  نتيجــة 
جلــان التنظيــم والفحــص، 
فضــال عن رئيســات اللجان 
وجلنــة املالحظــات، وذلــك 
حرصــا على حتقيــق الهدف 
األسمى من العملية التعليمية 
والوصول بهــا إلى ما يحقق 
النهضــة والســمو للكويــت 

احلبيبــة. وحــول اختبــار 
التاريخ الذي قدم للطلبة أول 
من أمس أوضح املوجه الفني 
األول ملــادة التاريخ مبنطقة 
التعليمية بالكنترول  حولي 
األدبــي وليد الوهابي أن عدد 
الطلبة بلغ ٣٩٤ طالبا وطالبة 
موزعني على ٥ جلان، الفتا إلى 
العام  الفني  التوجيه  حرص 
على أن يكون االختبار مناسبا 
للظــروف الصحيــة الراهنة 
ومطابقا جلدول املواصفات، 
مشــيرا الى وضوح األسئلة، 
بحيث احتوى االختبار على 
سؤالني «موضوعي» وسؤالني 
«مقالــي»، ومت التقيد بجميع 
اإلرشــادات املوصــى بها من 
قبل الصحــة خالل تصحيح 
االختبارات وتطبيق التباعد 
اجلســدي للمحافظــة علــى 

السالمة العامة.

عهود الصمعاني

سفيان للبنات أن عدد الطالبات 
املتقدمات لالختبارات بلغ ٩٩ 
طالبة، ٢٦ للقسم العلمي و٥٦ 

للقسم األدبي و١٧ للمنازل.
وأضافــت الصمعاني أنه 
مت تشكيل ١٤ جلنة اختبارات 
مقسمة على ٨ مدارس جلنتان 
للعلمي و٦ جلان لألدبي، مؤكدة 

«البيئة» تسجل أعلى نسبة إحاالت إلى النيابة 
بسبب رصد التعديات البيئية هذا العام

دارين العلي

الهيئــة العامة  ســجلت 
للبيئــة هذا العام أعلى عدد 
حلــاالت اإلحالة إلى النيابة 
العامــة جــراء املخالفــات 
التي  البيئيــة  والتعديــات 
يتم رصدها من قبل الضباط 

القضائيني.
وفي هــذا الصدد، ذكرت 
مديرة ادارة االلتزام البيئي 
مرمي اليعقوب في تصريح 
لـ«األنباء»، أن أعلى نســبة 
للمخالفــات هــي للتدخني، 
حيث بلــغ عــدد املخالفات 
 ١٢٨ منهــا  مخالفــة   ٣٦٣
مخالفة مت استكمال إجراءات 
الصلح فيها وتسديد مبالغ 
التعويض، فيما مت حتويل 

البيئية، وعليه قامت بزيادة 
أعداد الضبــاط القضائيني، 
حيث صدر مؤخرا قرار مبنح 
صفة الضبطيــة القضائية 
لـ٣٥ موظفا في الهيئة قاموا 
بــأداء القســم امــام املديــر 
العام بعد اجتيازهم الدورة 
واالختبــارات  التدريبيــة 
الالزمة، وعليه مت تسليمهم 
العهد اخلاصة بعملهم لبدء 
نشاطهم في التفتيش على 
املخالفات والتعديات البيئية.
كمــا لفتت الى ان الهيئة 
العامة للبيئــة تقوم مبنح 
صفة الضبطيــة القضائية 
بعد صــدور القــرار للقيام 
البيئية  بضبط املخالفــات 
وحتريرهــا ومن ثــم اتخاذ 
االجــراءات القانونية جتاه 

املخلفــني مما يوفــر حماية 
للبيئة، ويســهم في توعية 
املواطنــني واملقيمني مبدى 
أهمية البيئة واحلفاظ عليها، 
كما نهدف الى غرس املفاهيم 
الصحيحة ونشــر القانون 
البيئــي الصــادر ٤٢ /٢٠١٤ 
مبــواده وعقوباتــه لزيادة 
نســبة اإلدراك لــدى الفرد 
بدوره في احلفاظ على البيئة 
الكويتيــة وإبراز العقوبات 

في حال اإلخالل بها.
وشددت اليعقوب على أن 
اهمية دور الضابط القضائي 
تكمن في احلد من املخالفات 
البيئية والتصرفات السلبية 
واملساهمة في خلق جيل واع 
بيئيا للمحافظة على البيئة 
املستدامة لألجيال القادمة.

مرمي اليعقوب لـ «األنباء»: ٣٥ ضابطاً قضائياً جديداً للحّد من املخالفات ونشر الوعي البيئي

مرمي اليعقوب

املتبقــي منهــا الــى النيابة 
العامــة الســتكمال اإلجراء 

القانوني املتبع.
ونوهــت اليعقــوب الى 
ان الهيئة تسعى الى وضع 
حد للمخالفــات والتعديات 

اخلالد: «العاصمة» واجهة الكويت ونأمل إجناز
صيانة الطرق واخلدمات وجتميلها في أسرع وقت

أكــد محافــظ العاصمــة 
أن  الشــيخ طــالل اخلالــد 
احملافظة تبذل جهدا دؤوبا 
إلحــداث نقلــة نوعيــة في 
شــوارع مناطــق محافظــة 
العاصمة، وأضاف: اننا في 
احملافظــة نعتبــر أن إزالة 
بــكل أشــكالها  املخالفــات 
البنيــة  فــي  واالهتمــام 
الشــوارع  التحتيــة ومنها 
واالرصفة والساحات العامة 
والصحية والتشــجير وكل 
ما من شــأنه املســاهمة في 
جتميل احملافظــة وإبرازها 
بالشــكل الذي يتناسب مع 
حجمها ومكانتها وغيرها من 
اخلدمات األخرى، تأتي على 
سلم األولويات في مشاريعنا 

احلالية واملستقبلية.
جاء ذلك خــالل الزيارة 
التي قــام بها اخلالد صباح 
أمــس الى وزيرة االشــغال 
العامة وزيرة الدولة لشؤون 

الــوزارة على  الكــوادر في 
إبدائهــا االســتعداد الجناز 
وتنفيذ وصيانة كل شوارع 
مناطــق محافظة العاصمة، 
السيما أن محافظة العاصمة 
تعد واجهة الكويت، ونأمل 
ان يتــم اجنــاز وصيانــة 
الطرق وكل اخلدمات االخرى 

املتعلقة بالوزارة في اسرع 
وقت ممكن.

وفي نهاية اللقاء، أعرب 
احملافظ عن شكره وتقديره 
للوزيــرة د.الفــارس علــى 
اهتمامها وحرصها على تنفيذ 
مشاريع العاصمة مبا يناسب 

حجم احملافظة وأهميتها.

محافظ العاصمة يلتقي وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

الشيخ طالل اخلالد ود.رنا الفارس خالل اللقاء

االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات د.رنا الفارس في 

مكتبها في الوزارة.
وقال اخلالد في تصريح 
صحافي عقب الزيارة: نثمن 
جهود وزيرة االشغال وزيرة 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
الفــارس، وجميــع  د.رنــا 

جلنة اجلهراء تبحث تخصيص موقع بديل 
للحراج وتعديل تسمية «شرق تيماء»

بداح العنزي

تبحث جلنة اجلهراء 
في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها غدا برئاســة 
م.حمــود العنزي كتاب 
البلديــة بشــأن تعديل 
املسمى الوصفي ملنطقة 
شــرق تيمــاء، لتصبح 
القطعة ٩ نظرا لوجود 
٨ قطع حاليا في املنطقة، 
ويتضمن جدول األعمال 

التالي:
٭ كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية بشأن دمج وتثبيت 
حدود القســائم مبنطقة تربيــة األبقار 
وإنتاج األلبان بالصليبية الزراعية إلى 

الشركة الكويتية املتحدة لأللبان.

٭ االقتــراح املقــدم من 
نائــب رئيــس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري 
بشــأن السماح بتظليل 

سكراب النعامي.
٭ الطلــب املقــدم مــن 
احدى الشــركات بشأن 
إنشاء نصب تذكاري على 

طريق الصبية.
٭ طلب وزارة التجارة 
والصناعــة نقــل موقع 
احلراج املؤقت مبنطقة 
شــرق أمغرة إلى موقع 

بديل آخر ضمن ذات املنطقة.
ومــن املتوقع أن تضــاف العديد من 
املعامالت إلى بند ما يســتجد من أعمال 
نظرا لقرب العطلة الصيفية واحلرص 

على االنتهاء من جميع املعامالت.

تناقش تظليل سكراب النعامي وإنشاء نصب تذكاري على طريق الصبية

م.حمود العنزي

١٠٣٢ شكوى تلقتها «طوارئ البلدية» خالل يونيو
كشفت بلدية الكويت عن 
تلقي قســم طــوارئ اخلط 
الساخن ١٣٩ مبراقبة النقليات 
العامــة  بــإدارة اخلدمــات 
وخدمة ٢٤٧٢٧٧٣٢ واتساب 
الشــكاوى ١٠٣٢ شكوى من 
جميع احملافظات، وذلك من 
خالل إحصائية صادرة من 
إدارة اخلدمــات العامة عن 

شهر يونيو املاضي.
وأوضحت «البلدية» أن 
قسم طوارئ اخلط الساخن 
١٣٩ مبراقبة النقليات بإدارة 
اخلدمــات العامــة وخدمــة 
قــد  الشــكاوى  واتســاب 

حملافظة اجلهراء، فضال عن 
١٥١ شكوى حملافظة العاصمة 
حملافظــة  شــكوى  و١٤٥ 

الفروانية.
وأشــارت «البلدية» إلى 
التي  أن جميــع الشــكاوى 
يتــم اســتقبالها عبر خدمة 
الواتســاب وخدمــة اخلط 
الطــوارئ  ١٣٩ مــن قســم 
التابــع إلدارة اخلدمات تتم 
متابعتهــا مــن قبل موظفي 
اخلط الساخن بعد حتويلها 
إلــى جهات االختصاص في 
البلدية طبقــا للمحافظات، 
فضال عن التأكد من اإلجراءات 

التي مت اتخاذها للتواصل مع 
الشــاكي وإطالعه على تلك 

اإلجراءات.
وأضافــت أن موظفــي 
النوبات الثــالث (أ، ب، ج) 
بقسم الطوارئ التابع إلدارة 
اخلدمات العامة يعملون على 
مدار ٢٤ ســاعة للتعامل مع 
الشــكاوى املتلقــاة، مؤكدة 
في هذا الصدد على حتريك 
آليات ومعدات في حال وجود 
احلاالت الطارئة في مختلف 
احملافظات التي تســتوجب 
احلــل الفــوري للعمل على 

حلها.

عن طريق خدمة اخلط «١٣٩» و«واتساب الشكاوى»

تلقى ١٠٣٢ شــكوى تتعلق 
بوجود مخلفات قمامة وأثاث 
مستعمل في الساحات وأمام 
املنازل وسكن عزاب ورمي 
أنقــاض تعيــق الطريــق 
وسقوط أشجار وباعة جائلني 
وســيارات مهملة وقوارب، 
فضال عــن تزويد املواطنني 
بأرقام وهواتف مراكز البلدية 
باحملافظات، مشيرة في هذا 
الصدد إلى تلقي ٢١٣ شكوى 
تتعلق مبحافظة األحمدي، 
و١٩٠ شكوى حملافظة مبارك 
الكبير، و١٨١ شكوى حملافظة 
حولي، إلى جانب ١٥٢ شكوى 

«تقّصي احلقائق» 
تبحث أسباب 
إضراب العمال

تبحث جلنة تقصي احلقائق 
بشأن عقود النظافة خالل اجتماعها 
اليوم برئاســة م.عبدالســالم 
الرنــدي حادثة إضــراب عمال 
النظافة وأسباب وتداعيات هذه 
احلادثة املتكــررة، كما يتضمن 
جدول أعمال اجتماع اللجنة بحث 
سؤال م.عبدالسالم الرندي بشأن 

شركات تدوير النفايات.


