
محليات
الثالثاء ٨ فبراير ٢٠٢٢

05

إيقاف تراخيص االستثمار باألندية واالحتادات
واللجان األوملبية في السكن اخلاص ٣ أشهر

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس 
أمــس قرارا بإيقاف إصدار تراخيص االســتثمار باألندية 
واالحتادات واللجان األوملبية في مناطق السكن اخلاص 
والنموذجي إيقافا مؤقتا وملدة ٣ أشــهر حتى نهاية مايو 

املقبل.
وجاء قرار الوزيرة الفارس بناء على تزايد الشكاوى 
الواردة بخصوص ما قد يسببه ترخيص مثل هذه األنشطة 
في املناطق السكنية من إزعاج لسكان وقاطني تلك املناطق، 
عالوة على توجه الوزيرة لطلب دراسة فنية من قبل اجلهاز 
التنفيذي ببلدية الكويت إليجاد بدائل للجهات الرياضية 
كفرص استثمارية حتقق عوائد مالية للرياضة الكويتية.

عقب تزايد الشكاوى وإزعاج سكان تلك املناطق

د.رنا الفارس

الصويان: الصيادون يطمحون لبناء
قرية جديدة تضم جميع اخلدمات

«القوى العاملة»: إصدار ٣٦ إذن عمل
لـ «وافدي الستني» عبر «أسهل»

محمد راتب

اســتقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوسى، رئيس االحتاد الكويتي 
لصيادي األســماك ظاهر الصويــان ونائب 
الرئيس نبيل املضاحكة، ورئيس احتاد منتجي 
األلبــان الطازجة عبداحلكيــم األحمد، حيث 
أبدى املوســى تفهمه إزاء مطالب االحتادين 

ووعد بتحقيقها.
وقــدم الصويان الشــكر للموســى على 
تعديل ملفات الصيادين، وحل مشكلة نسب 
العمالة في قطاع الصيد فور عودته ملنصبه، 
حيث عادت األمور كما كانت عليه واستثناء 
االحتادات التي توفر األمن الغذائي من نسب 
العمالــة، وحتديث ملفات أصحاب الرخص، 
معربا عن شكره لوزير العدل ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهة املستشــار جمال 
اجلالوي واملســؤول عن «القــوى العاملة»، 
مشيدا بسياسة التعاون التي ينتهجها وقياديو 
الهيئــة، مثمنا جهود جميع املســؤولني في 
التعاون الهــادف واملثمر مع مجالس ادارات 
االحتادات املعنيــة بتوفير األمن الغذائي ما 

يصب في استقرار األسعار.
ودعــا عموم الصياديــن الى بذل اجلهود 
لتوفيــر كميات أكثر مــن املنتجات البحرية 
للمستهلكني بأسعار مناسبة واحلفاظ على 

البيئة البحرية واملخزون الســمكي من أجل 
التنمية املســتدامة واالســتخدام العادل بني 
األجيــال. وأضــاف: نحــن مســؤولون أمام 
املسؤولني والشعب الكويتي بتوفير جميع 
أنواع املنتجات البحرية احمللية بشكل يومي، 
الفتا إلى أن جميــع مصيد احتاد الصيادين 
للسوق احمللي، ونعمل جاهدين على استقرار 
األسعار وتوفير األسماك احمللية، معربا عن 
آماله بتحقيق جميع مطالب الصيادين وإزالة 
التحديات التي تواجههم، داعيا املسؤولني إلى 
الوقوف مع القطاعات املنتجة وتقدمي الدعم 
املناســب لالحتادات التي تعمل على توفير 
األمن الغذائي، وذلك وفق القوانني والقرارات 
املعمول بها. وشــدد الصويان على ضرورة 
التنســيق مع دول اجلــوار وتفعيل وتنفيذ 
املعاهدات واالتفاقيات ملنع الصيد أثناء فترات 
احلظر املوسمية لبعض األسماك والربيان، 
خاصــة أن صيادي الكويت يعتبرون األكثر 
التزاما باملنطقة، آمال أن تشهد الفترة املقبلة 
انفراجة في مطالب الصيادين العالقة والتي 
يأتي في مقدمتها النقعــة وقرية الصيادين 
التي متت إزالتها عام ٢٠٠٠ حتت وعود بناء 
قريــة بديلة، الفتا إلى معاناة الصيادين في 
نقل معداتهم، وإيجاد سكن للعمالة، خاصة أن 
الصيد من املهن الشاقة والتي لها خصوصية 

وتتطلب وجود قرية بها جميع اخلدمات.

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن 
اعتماد ٣٦ إذن عمل لـ «وافدي الستني» قاموا 
بدفع الرسوم سواء باستثناء أو دونه عبر  
«أسهل»، عقب القرار اإلداري رقم ٢٧ لسنة 

٢٠٢١ بشأن إصدار الئحة قواعد وإجراءات 
منــح اإلذن بالعمــل، وفتح البــاب إلصدار 
أذونــات العمــل ملن بلغ عمر الســتني عاما 
فما فوق من حملة شــهادة الثانوية العامة 
فما دونها وما يعادلها من شهادات بتاريخ 

٢٤ يناير املاضي.

مدير«القوى العاملة» استقبل احتادي «الصيادين» و«منتجي األلبان»

أحمد املوسى مستقبالً ظاهر الصويان ونبيل املضاحكة وعبداحلكيم األحمد

املطيري لـ «األنباء»: ٢٧ محًال
مبشروع «سوق تعاونية غرناطة»

عاطف رمضان

في ظل توقعات بقيام وزارة األشغال بالتسليم 
االبتدائي ملبنى السوق املركزي ل جمعية غرناطة 
التعاونية الى وزارة «الشؤون» قبل نهاية العام 
احلالي، علمت «األنباء» أن «األشــغال» شكلت 
جلنة للتجهيز للتسليم االبتدائي للمبنى خالل 
الفترة املقبلة، موضحة ان مســاحة املشــروع 
٢٤٩٩٤ مترا مربعا واملباني ١٩٥٥٩ مترا مربعا.

وقال املهندس املدني ملشروع السوق املركزي 
جلمعية غرناطــة في وزارة االشــغال م.ذعار 
املطيري في تصريح لـ «األنباء» إن املشــروع 
يتكــون من مبنــى واحد، ســردابني أول وثان 

ودور ارضــي ودوريــن أول وثان، حيث يضم 
السرداب االول مواقف للسيارات، والثاني أماكن 
للتخزين وجزء للمواقف. ولفت املطيري الى أن 
الدور األرضي مع الدور األول يتكون من سوق 
مركزي، باإلضافة الى محالت التجزئة وعددها 
نحــو ٢٧ محــال، ١١ منها بالــدور األرضي، و١٦ 
بالدور االول، مشيرا الى أن الدور الثاني يضم 
مكاتب ملجلس إدارة اجلمعية، ويتميز املشروع 
مبدخلني احدهمــا في اجلهــة الغربية بجانبه 
شالالت مياه، والثاني باجلهة الشرقية، مبينا 
أن املدخل األول يخدم الســرداب االول والدور 
االول، والثانــي يخــدم التخزين، حيث يحوي 

مصاعد لألفراد واملواد التخزينية.

مبساحة ٢٤٩٩٤ متراً مربعاً ويتكون من سردابني ودور أرضي ودورين للسوق

جانب من مشروع مبنى السوق املركزي ل جمعية غرناطة

وزير اإلعالم: خطة لتطوير مرافق «العاصمة» خللق بيئة ترفيهية
كشــف محافــظ العاصمة 
الشيخ طالل اخلالد عن قرب 
افتتــاح «يــوم البحــار» أمام 
اجلمهور، الفتــا إلى احلرص 
علــى إعــادة تأهيلهــا، حيث 
تعــد إحدى املعالم التاريخية 
والسياحية الكويتية التي تضم 
عددا من املقتنيات التاريخية 
واحملــالت احلرفيــة وبعض 
الصناعــات الكويتية القدمية 
الى جانب احتوائها على املكتبة 

التراثية واملقهى الشعبي. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
قام بها إلى وزير اإلعالم د.حمد 
روح الدين مبكتبه صباح أمس. 
وأضاف اخلالد: تلمســنا من 

وزير اإلعالم االهتمام الكبير 
باملرافق اخلدمية التابعة لوزارة 

اإلعالم داخــل نطاق محافظة 
العاصمــة مثل «يوم البحار» 

التابعة لوزارة اإلعالم مبحافظة 
العاصمة، الســيما التي تقدم 
خدمــات مباشــرة للجمهور 
وتلبيــة احتياجات احملافظة 
وخاصة إعــادة افتتاح «يوم 
البحار» وتطويره مبا يتناسب 
مع ما تشــكله هذه املنشــآت 
مــن رافــد ترفيهــي وثقافي 
واجتماعــي مهــم للمواطنني 
واملقيمني، الفتا إلى أن وزارة 
اإلعالم تعكف على وضع خطة 
تطوير شاملة للمرافق التابعة 
لها في احملافظة متاشــيا مع 
خطط احلكومة في خلق بيئة 
ترفيهيــة ومتنفس للعائالت 

واألفراد.

ومناقشة االستعدادات اجلارية 
الفتتاحها أمام اجلمهور قريبا 
بعد االنتهاء من إعادة تأهيلها، 
وأبــدى تلبيــة احتياجــات 
احملافظة، السيما إعادة افتتاح 
هذا املرفق السياحي والترفيهي 
والعمــل علــى تطويــره مبا 
املواطنــني والوافدين،  يخدم 
مؤكدا حــرص اجلانبان على 
العمل املشترك من أجل تذليل 
العقبات، والتعاون املشــترك 
والبنــاء معربا عن ســعادته 
بالروح األخوية التي ملســها 

من وزير اإلعالم.
بــدوره، أكــد د.حمد روح 
الديــن على االهتمام باملرافق 

ً محافظ العاصمة ناقش مع روح الدين االستعدادات الفتتاح «يوم البحار» قريبا

وزير اإلعالم د.حمد روح الدين خالل اللقاء مع الشيخ طالل اخلالد

إجناز لـ «العدل».. أرشفة ١٣٫٧ مليون ورقة قضائية في ٢٠٢١

وقفة احتجاجية في ساحة اإلرادة انتصارًا حلرية املرأة

أسامة أبوالسعود

العــدل  أعلنــت وزارة 
انها حققت إجنازا تاريخيا 
بأرشفة أكثر من ١٣ مليونا 
و٧٠٠ ورقة قضائية بنظام 

«االمج» في عام ٢٠٢١.
ووفقا إلحصائية صادرة 
عــن قطــاع تكنولوجيــا 
املعلومــات بالــوزارة فإن 
األوراق  هــذه  أرشــفة 
القضائيــة تخص ٢١ إدارة 
من بينها محاكــم التمييز 
والكليــة  واالســتئناف 
واألسرة والتحكيم القضائي 

والتسجيل العقاري.
وقالت مصــادر خاصة 
وزارة  ان  «األنبــاء»  لـــ 
العدل تبذل جميع اجلهود 
املمكنة للتحول الى النظم 
اإللكترونية، مشــددة على 
ان احلفــاظ علــى جميــع 
مستندات القضايا وأرشفتها 
هدف رئيسي يحفظ حقوق 
املواطنــني واملقيمــني مــن 
ذوي الشــأن فــي الدعاوى 
القضائية، وتسهيل إجراءات 
التقاضــي ويحقق ســرعة 
الفصل في القضايا لصالح 

املتقاضني.

ثامر السليم

أكــد عــدد من الناشــطات 
الكويتيات على حق املرأة في 
االلتحاق بالســلك العسكري 
واملطالبــة بحقوقهن، الفتات 
إلى أن هــذا االعتصــام يأتي 
انتصــارا للحريات ولرفضن 
القيود على ممارسة األنشطة 
الرياضيــة والفنيــة بحجــة 

التقاليد والعادات.
جــاء ذلــك خــالل الوقفة 
االحتجاجيــة التــي نظمتهــا 
ناشــطات في ســاحة اإلرادة 
أمام مجلس األمة مساء أمس، 
للتأكيد على أن الكويت دولة 
الدســتور  مدنيــة يحكمهــا 
والقانون، ورفضــا لتحجيم 

حرية املرأة.
في هذا الصدد، قالت إحدى 
مؤسســات اجلمعية الثقافية 
االجتماعيــة النســائية وأول 
رئيس مجلس إدارة لها لولوة 
القطامي: ان الكويت دولة ذات 
أخالق وعادات قيمة، مشيرة 
إلى ان هناك تراجعا في حريات 
املرأة بني اآلن وستينيات القرن 
املاضي، حيث كانت املرأة تعمل 
فــي كل األعمــال دون وجود 
للبس «النقاب»، ومع األسف 
أن التدين السياسي متخلل في 
الدولة لفــرض قوانينه على 
املجتمع، متأملة ان يكون هناك 
حل ملثل هذه األمور وان تنظف 
الدولة هــذا الفســاد في منع 
احلريات، مؤكــدة ان احلرية 

الشخصية مصونة.
حسن االختيار

بدورهــا، قالت الناشــطة 
االجتماعية د.ابتهال اخلطيب 
إن الدعوة هي وقفة مع احلريات 
عامة والنسائية خاصة، التي 
يتم اعتقالها بشكل يومي من 
أكبرها ألصغرها، مشيرة إلى 
أنه لألســف هنــاك محاوالت 
باملوضــوع  لالســتخفاف 
وإظهاره كأنه «غضبة» اجتاه 
نــوع معــني مــن الرياضة أو 

الدورات.
وأضافــت اخلطيــب: فــي 
خضم هذه الغضبة نكشــف 
املشكلة احلقيقية من منظور 
املشــرعني جتــاه احترامهــم 
حلريات اآلخرين، وخصوصا 
النساء وحتى لفهمهم العملي 
والعلمي ملا ينتقدونه، ولألسف 
اكتشفنا ضحالة عند البعض 
بهذا الشــأن واملوضوع الذي 
يتكلمون عنه، موجهة رسالة 

الكويتي منذ زمــن والكويت 
دولة حريات وتآلف وحتابب 
وان مــا يجــري يخلــق فتنة 

ويجب أن نكون ضده.
الناشطة  بدورها، أشارت 
فــي مجــال الســياحة نبيلة 
العنجري إلى أن الوقفة جاءت 
الستنكار االعتداء على حريات 
املرأة السيما القضايا الهامشية 
مثل موضوع اليوغا وجتنيد 

املرأة.
وأضافت العنجري: يجب 
ان يكون قلب النواب حارا على 
الكويت وحمايتها بطرح قضايا 
الفســاد والتعليــم والصحة 
والكثيــر مــن القضايــا التي 

أمــا عضو املجلس البلدي 
م.مها البغلي فقالت: شاركت 
فــي هــذه الوقفــة مــع بنات 
وشباب الكويت ونساء ورجال 
الكويت، الســيما أننا جميعا 
ندعم احلرية للكل، وأن الكويت 
دولــة مدنية يحكمنا القانون 
والدســتور وليست األعراف 

والعادات والتقاليد.
وبينت م.البغلي أنه مهما 
كان لكل إنسان عاداته وتقاليده 
ولكنها تختلف من بيت آلخر، 
ومن شريحة ألخرى، ولسنا 
جميعــا نحمل نفــس األفكار 
واملعتقدات وال يجوز أن نفرض 

معتقداتنا على اآلخرين.

تستأســر املجتمــع الكويتي، 
متســائلة حــول الهــدف من 
تســليط الضوء على قضايا 
املرأة دون القضايا األخرى التي 

يحتاجها املجتمع الكويتي.
أن  العنجــري  وبينــت 
املجتمع الكويتي مجتمع مدني 
جبل على العادات والتقاليد، 
وأن العادات والتقاليد ليست 
«قرآنا» وتتغير مع املجتمعات، 
لذلك كانت املشاركة في ساحة 
اإلرادة للمطالبــة باحلقــوق 
واحلريــات، مشــيرة إلــى أن 
الصراع السياسي في مجلس 
األمة يؤدي إلى التراجع وهو 
متعمد جلر الكويت إلى اخللف.

بعد منع جلسة الـ «اليوغا».. ودعماً لها في «التجنيد»

جمع من الناشطات خالل االعتصام في ساحة اإلرادة                 (متني غوزال)

الفتات للمطالبة بضمان حقوق وحرية املرأة

غضب إلى املشرعني ورسالة 
غضب ألنفســنا بأن نحســن 
االختيار، وال نختار من بيننا 
عقــوال متثلنا بهــذه الصورة 

احملرجة.
مــن جانبهــا، قالت عضو 
مجلس إدارة اجلمعية الثقافية 
النسائية موضي الصقير: ان 
الوقفة في ساحة اإلرادة أمام 
األمة تأتي تعبيرا عن االستياء 
ضد حريات املرأة، وان فرض 
الوصاية على النساء وإصدار 
الفتاوى في كل شيء مرفوض 
وال نحتاج ان يعلمنا احد ديننا 
والصح من الغلط. وذكرت ان 
اجلمعية في خدمــة املجتمع 

إنتاجية مستخدمي نظام األرشيف اإللكتروني (االمج) بإدارات وزارة العدل لعام ٢٠٢١

عدد الصفحاتاإلدارةم
٢٢٠١٨٢٧إدارة كتاب احملكمة الكلية – جميع احملافظات والفروع١
١٦٢١٤٥٥إدارة كتاب محكمة االستئناف – جميع احملافظات والفروع٢
٤٨٦٧٧٥إدارة كتاب محكمة التمييز٣
١٣٠١٧٤٥اإلدارة العامة للتنفيذ – جميع احملافظات والفروع٤
١٣٢٩١٢٨إدارة كتاب محكمة األسرة – الكلية٥
٦٥٣٤٥١إدارة كتاب محكمة األسرة – االستئناف٦
٤٤٤٧٢٣إدارة كتاب محكمة األسرة – التنفيذ٧
٢٣٨٩٩٦٥اإلدارة العامة للخبراء – جميع احملافظات والفروع٨
٣٠٦٠٢٠إدارة الرسوم القضائية – جميع احملافظات والفروع٩
٧٤٥٠٠٤إدارة التنفيذ اجلنائي واالتصاالت اخلارجية – جميع احملافظات والفروع١٠
١٧٣٠٤٣إدارة التوثيقات الشرعية – جميع احملافظات والفروع١١
١١٨٠٥٣إدارة احملفوظات املركزية٢١
٥٩١٤٩إدارة األقالم اجلزائية – جميع احملافظات والفروع٣١
١٨٦٣٣نيابة شؤون األسرة٤١
٢١٩٨٩صندوق تأمني األسرة٥١
٦٠٢٨التحكيم القضائي٦١
١٧٥١٢١٥إدارة التوثيق٧١
١٠٧٦٣٩إدارة التسجيل العقاري٨١
٤٧٩٠٩الشؤون اإلدارية – قسم امللفات٠٢
٨٢١٣الشؤون القانونية١٢

١٣٧٩١٩٦٤اإلجمالي السنوي لـ ٢٠٢١ : ثالث عشرة مليونًا وسبعمائة واحدى وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربع وستون صفحة

ملشاهدة الڤيديو


