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االثنني ١٧ يناير ٢٠٢٢ محليات

مجلس بلدي

رنا الفارس: تطوير حديقة القصر األحمر 
ليس من اختصاص «البلدية»

البغلي تسأل عن آلية تطبيق الئحة 
اإلعالنات التجارية

حترير ١١ مخالفة 
و٣ إنذارات في مبارك الكبير

بداح العنزي

اعترضــت وزيــرة 
الدولة لشؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس 
على ٤ قرارات للمجلس 

البلدي.
وقالــت د.الفــارس 
في كتابهــا الى رئيس 

املجلس البلدي:
 نحيطكم علما بأننا 

اطلعنا على محضــر اجتماع املجلس 
البلــدي رقم ٢٠٢١/٩د٤ لــدور االنعقاد 
الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر 
املنعقــد بتاريــخ ٢٠٢١/١١/٢٩، نفيدكم 
بالتصديق على جميع القرارات الواردة 
فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض 

عليها:
١ - القرار بشأن «املوافقة على اقتراح 
العضو أحمد هديان بشــأن زيادة عدد 
مداخل ومخارج قطعة ٣ مبنطقة النسيم» 
ملزيد من الدراســة لعدم وجود دراسة 
فنية مــن اجلهاز التنفيــذي باملخالفة 
ألحــكام املادة ٢٢ مــن القانون رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠١٦ في شــأن بلدية الكويت، 
وسيتم توجيه مدير عام البلدية بإعداد 
دراســة فنية مستوفاة وفقا ملا تطلبه 

املادة ٢٢ سالفة الذكر.
٢ - القرار بشأن املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو احمد هديان وتشكيل 
جلنــة مشــتركة بــني بلديــة الكويت 
واملجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية للتنسيق فيما بينهم 

فيما يخص اآلتي:
٭ تطوير حديقة القصر األحمر ودمجها 
مع القصر األحمر كوحدة تراثية متكاملة.

٭ استغالل املساحات في احلديقة إلقامة 
األنشطة املتنوعة.

لعدم اختصاص البلدية وعدم وجود 
طلب مقدم من اجلهات املختصة املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

بهذا الشأن.
٣ - القرار بشأن املوافقة على تقسيم 

عقار مبنطقة الفنيطيس 
الدراســة،  ملزيــد مــن 
حيــث تبــني باالطالع 
على املخطــط اخلاص 
مبشروع التقسيم محل 
القــرار انــه مت حتديد 
مواقــع الــدوارات على 
أمالك الدولة في حني انه 
كان يتعني ان تكون تلك 
الدوارات داخل مشروع 
التقسيم خلدمة القسائم 
الناجتة عنه، ويضاف 
الى ذلك انه لم يتم أخذ 
موافقة وزارات اخلدمات املعنية (وزارة 
األشغال العامة - الهيئة العامة للطرق 
والنقل البــري - وزارة املواصالت - 
وزارة الداخلية (اإلدارة العامة للمرور) 
- الهيئــة العامة للبيئــة.. إلخ)، على 
مشــروع التقســيم املقدم من أصحاب 
العالقــة وعلــى األخص في اســتغالل 
الشاطئ املقابل للعقار (أمالك الدولة) 

في إقامة دوارات خلدمة املشروع.
٤ - القرار بشأن «املوافقة على اقتراح 
عضو املجلس البلدي د.علي بن ساير، 
بشأن استحداث مستوصف في منطقة 
القصور خلدمة أهالي املنطقة مع اعتماد 
املوقع احملدد رقم ١ بكتاب وزارة الصحة، 
واملوقــع املوافق عليــه بالقرار لم تتم 
دراسته فنيا من اجلهاز التنفيذي وذلك 
باملخالفة ألحكام املادة ٢٢ من القانون 
رقــم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في شــأن بلدية 
الكويــت، حيــث إن الثابت مــن أوراق 
القرار باحملضر أن وزارة الصحة خاطبت 
رئيس املجلس البلدي بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ 
وتقتــرح مبوجبه موقعني يتم اختيار 
احدهما إلقامة املســتوصف بناء على 
مناقشة جلنة محافظة مبارك الكبير في 
اجتماعها رقم ٢٠٢/١/د٤ للموضوع، إال 
ان هذين املوقعني لم تتم دراستهما فنيا 
من اجلهاز التنفيذي بالبلدية والدليل 
على ذلك ان كتاب وزارة الصحة املوجه 
للمجلس البلدي صــادر في ٢٠٢١/٦/٦ 
والحق علــى كتاب اجلهــاز التنفيذي 
املرفق مبسوغات القرار صادر بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/١٥ الــذي ورد فيه عدم توافر 
حاليا أي مواقع ضمن حدود محافظة 

مبارك الكبير لهذا الغرض.

قدمــــت عـضــــــو 
املجلــس البلدي م.مها 
البغلي سؤاال عن آلية 
تطبيق الئحة اإلعالنات 

التجارية. 
وقالــت البغلي في 
ســؤالها: ينــص البند 
«ثامنــا» من املــادة ١٤ 
لالشتراطات اخلاصة 
لالئحــــــة اإلعـالنات 
تقــل  «اال  التجاريــة 
اللوحة  بــني  املســافة 
واألخــرى عن ٥٠ مترا 

على امتداد الشوارع التجارية»، وتشمل 
الالئحة اشتراطات متعددة بخصوص 
حجم اإلعالنات ومواقعها واملســافات 
بينهــا، اال أننــا فــي اآلونــة األخيرة 
الحظنا زيــادة مفاجئة لعــدد وكمية 
هــذه اإلعالنات في الطرق الرئيســية 
بشكل مشوه ويســبب تلوثا بصريا 
مزعجــا، كما أن بعضهــا يعيق رؤية 
اللوحات اإلرشــادية وبعضها يسبب 
إزعاجا للنظر من قوة اإلضاءة الصادرة 

منها خاصة عند اإلشارات املرورية.
لذا فإننا نتقدم باألسئلة التالية:

١ ـ هــل اإلعالنات التي 
متت اضافتهــا مؤخرا 
متوافقــة مــع الئحــة 

اإلعالنات التجارية؟.
٢ـ  كيف تطبق الالئحة 
املذكورة مع اإلعالنات 
إذا  مختلفــة احلجــم 
مت وضعهــا فــي نفس 

املوقع؟.
٣ـ  كيف تتعامل الالئحة 
مع لوحــات اإلعالنات 
غير املستخدمة واملهملة 

لفترات طويلة؟.
الالئحــة معاييــر  ـ هــل تشــمل   ٤
ومواصفــات فنية لإلعالنات املضيئة 
ونوعية اإلضاءة واملسافة بينها وبني 
قائــدي الســيارات بحيث ال تتســبب 

بإزعاجهم؟.
٥ ـ هــل تشــمل الالئحــة إرشــادات 
متنع وضــع إعالنــات جتارية تعيق 
رؤية اللوحات االرشــادية في الطرق 

الرئيسية؟.
٦ـ  هل يتم االستعانة بجهات استشارية 
لوضع الئحة اإلعالنات التجارية؟ وما 

تخصص هذه اجلهات؟.

فــي إطــار اجلهــود 
املبذولة من قبل الفرق 
البلدية  الرقابية بأفرع 
باحملافظــات، أعلنــت 
إدارة العالقــات العامة 
عن تنفيذ جولة ميدانية 
ملفتشي فريق الطوارئ 
علــى جميع األنشــطة 
باحملــالت  التجاريــة 
املوازيــة  واألســواق 
للتأكد من التزام احملالت 
بلوائح ونظم البلدية إلى 
جانب التأكد من التزامهم 

باتخاذ التدابير واإلجــراءات الوقائية 
لتحقيق املناعة املجتمعية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق 
الطوارئ بفرع بلديــة محافظة مبارك 
الكبير ناصر الهاجري أن اجلولة امليدانية 

الفريــق  التــي نفذهــا 
الرقابي على األنشــطة 
باحملــالت  التجاريــة 
املوازيــة  واألســواق 
أســفرت عن حترير ١١ 
مخالفة تنوعت بني عدم 
االلتزام باالشــتراطات 
الصحية، إعالنات، عدم 
وضع الترخيص مبكان 
بارز فضال عن توجيه 
٣ إنذارات مخالفات بناء 

إلحضار التراخيص.
وأشــار إلى تواصل 
اجلــوالت امليدانيــة مــن قبــل الفريق 
الرقابي، مؤكدا بعدم التهاون في اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية حيال املخالفني 
لالشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح 
البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.

رفضت ٤ قرارات لـ «البلدي»

د.رنا الفارس

م.مها البغلي

ناصر الهاجري

بندر العنزي: وزير الصحة يعمل على حل مشاكل التمريض
حنان عبداملعبود

أكــد رئيس مجلس ادارة 
جمعية التمريض الكويتية 
العنــزي ان وزيــر  بنــدر 
الصحــة د. خالــد الســعيد 
علــى اطــالع على مشــاكل 
الهيئة التمريضية وان لديه 
استعدادا للعمل على حلها في 

اسرع وقت ممكن.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي عقــب اجتماعه مع 
الوزير ان هناك جهودا مهمة 
ستبذل خالل الفترة املقبلة 
بالتعاون بني وزارة الصحة 
وجمعية التمريض من اجل 
حصول املمرضني الكويتيني 
والوافدين على (بدل عدوى 
وبدل ضوضاء وبدل خطر) 
فــي ظــل وجــود قــرار من 
ديوان اخلدمة املدنية ينظم 
هذه العالوات، مشيرا الى ان 
بعض اجلهات واملؤسسات 
مع األسف لم تطبق هذا األمر 

ســيكون هو أحــد اعضائها 
مهمتها االنتهاء من دراســة 
مشــاكل التمريــض وتقدمي 
حلول عاجلة وعلى رأســها 

باإلضافة الى مخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنيــة للعمل على 
وجود درجات للحاصلني على 
درجة املاجستير والدكتوراه 
والعمل على تسهيل الدراسات 
العليا للعاملني في التمريض، 
الفتا الى ان الكويت حتتاج 
العديــد مــن هــذه الكفاءات 

بشكل مستمر.
ولفــت الى انــه اتفق مع 
الوزير السعيد على آلية من 
شأنها تطوير مهنة التمريض 
في الكويت ومواكبة كل جديد 
في العالم من خالل استحداث 
منصب وكيل وزارة مساعد 
في وزارة الصحة للتمريض 
من أجل ان يكون على تفهم 
واضــح ملشــاكل التمريض 
وحلها وفي نفس الوقت تكون 
لديه آلية واضحة للنهوض 
مبهنة التمريض في الكويت، 
ملمحــا الى ان هنــاك تأييدا 
كبيرا من الوزير لوجود هذا 

املنصب.

حصول العاملني في هذه املهنة 
على يومني راحة اسبوعية 
أســوة بزمالئهــم العاملــني 
القطاعــات احلكومية،  فــي 

تشكيل جلنة بدعم من الوزير مهمتها دراستها وتقدمي حلول عاجلة

د. خالد السعيد وبندر العنزي خالل اللقاء

رغم مواجهة هؤالء جلائحة 
كورونا.

العنــزي عــن  وكشــف 
تشكيل جلنة بدعم من الوزير 

وزير الصحة يسمي رؤساء ومديري 
٥ كليات وبرامج جددًا في «كيمز»

صورة زنكوغرافية من القرار

عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا 
بتسمية مديري البرامج ورؤساء الكليات 
في معهد الكويــت لالختصاصات الطبية 
(كيمــز)، وذلك ملدة ٥ ســنوات من تاريخ 

صدور القرار.
ومتت تسمية د.عبدالعزيز حمادة مديرا 
لبرنامــج أمراض الــدم اإلكلينيكية «كلية 
الطب الباطني»، كما متت تســمية د.سهى 

عبدالســالم رئيســا لكلية الطب الباطني 
ود.أحمد الهاشــمي مديــرا لبرنامج الطب 
الباطني. كذلك متت تسمية د.سندس حسني 
رئيسا لكلية طب التشريح املرضي واخلاليا 
ود.أحمــد الطالب مديــرا للبرنامج، فضال 
عن تســمية د.إميان مقدس رئيســا لكلية 
طب األحياء اإلكلينيكية الدقيقة، ود.حصة 
العتيبي مديرا للبرنامج، وتسمية د.محمد 
جمال رئيسا لكلية اجلراحة العامة ومديرا 

لبرنامج جراحة السمنة.

ثبات نسبي في إصابات «كورونا» بـ ٤٥٠٣ حاالت جديدة
قصر إجراء فحص اللعاب على مرضى العناية واحلاالت احلرجة لنقصه باملستودعات

حنان عبداملعبود

قصرت وزارة الصحة إجراء فحص 
اللعاب كأحد الفحوصات للكشــف عن 
ڤيروس «كوفيد-١٩» على مرضى العناية 
املركزة واحلــاالت احلرجة فقط، وذلك 

بسبب نقصه باملستودعات.
جــاء ذلــك فــي تعميــم جــاء فيــه: 
نظــرا لتغير ونقــص املــواد املتوافرة 
باملســتودعات الطبية، والنقص مبواد 
الـ«كوفيد-١٩» (فحص اللعاب) لذا يرجى 
مــن حضرتكم حصر فحوصات اللعاب 
ملرضى العناية املركزة واحلاالت احلرجة 

وإرسال املسحات اخلاصة بـ «الكوفيد-١٩» لبقية احلاالت.
إلــى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس تســجيل ٤٥٠٣ إصابات جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) في الساعات الـ ٢٤ السابقة ليرتفع 

بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد الى ٤٦٥٣٣١.
وقال املتحدث باســم الوزارة د.عبداهللا الســند إنه مت تسجيل ٢٢٤٣ 
حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد املتعافني إلى ٤٢١٤٤٢، مبينا أن نسبة 

مجموع حاالت الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت ٩٠٫٦٪.
وأوضح انه مت تسجل حالة وفاة واحدة جراء اإلصابة ليصل إجمالي 

عدد احلاالت املسجلة الى ٢٤٧٦ حالة.
وذكــر أن عدد من يتلقــى الرعاية الطبية في أقســام العناية املركزة 
بلــغ ٢٦ حالة في حني بلغ املجموع الكلي للحــاالت التي ثبتت اصابتها 
والتزال تتلقــى الرعاية الالزمة ٤١٤١٣ وإجمالي عدد احلاالت في أجنحة 
«كوفيــد-١٩» إلى ٢٧٧. وأضاف أن عدد املســحات التــي مت إجراؤها في 
الفترة نفســها بلغ ٣١١٣٣ ليصبح مجموع الفحوصات ٦٤٤٥٢٧٨، مشيرا 

إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١٤٫٥٪.

د. عبداهللا السند

قياس الضغط خالل احلملة تطعيم أحد املشاركني باجلرعة الثالثة

هل تتم االستعانة بجهات استشارية لوضع الالئحة؟

خالل حملة على احملالت واألسواق املوازية

إقبال على تلقي «التعزيزية» في مرافق اجلامعة

األمــن  إدارة  أطلقــت 
والســالمة بجامعة الكويت 
أمس حملة لتطعيم اجلرعة 
الثالثة «التعزيزية» من لقاح 
التطعيم ضد ڤيروس كورونا 
(كوفيد-١٩)، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة الصحة، 

فــي يومها األول قد شــهدت 
إقبــاال كبيرا من منتســبي 
اجلامعة، الفتا إلى أنه سيتم 
انتقــال احلملة يوم الثالثاء 
إلى املوقع الثاني في مدينة 
صبــاح الســالم اجلامعية ـ 
الشدادية ومن ثم إلى احلرم 

بجزيــل الشــكر والتقديــر 
لوزارة الصحة على دعمها، 
داعيا جميع منتسبي اجلامعة 
الراغبــني بأخذ  ومرتاديهــا 
التطعيــم التوجــه للمواقع 
املذكورة حفاظا على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين.

اجلامعــي ـ الشــويخ يــوم 
اخلميس بتاريــخ ٢٠ يناير 
٢٠٢٢، مشيرا إلى أهمية هذا 
التطعيم لضمان اســتمرار 
متتعهم مبســتويات عالية 
من احلماية ضد الڤيروس. 
وفي اخلتام، توجه اخلميس 

في حملة أطلقتها إدارة األمن والسالمة بالتعاون مع «الصحة» وتستمر ملدة ٣ أيام

انطالقا مــن موقع اخلالدية 
على مســرح صباح السالم 
على أن تســتمر ملــدة ثالثة 
أيام مبختلف مواقع اجلامعة. 
بدوره، ذكر مدير إدارة األمن 
والســالمة بجامعة الكويت 
يوسف اخلميس أن احلملة 


