
محليات
االربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢

07

املجلس البلدي

أشواق املضف: «وسائل التواصل» قوة اليستهان بها 
في تشكيل الرأي العام والكثيرات ُيسئن استخدامها

اجلمعية الثقافية النسائية نظمت ورشة «اإلعالم الرقمي في دعم قضايا املرأة»

لولوة املال خالل ورشة العملم. أشواق املضف متحدثة  (ريليش كومار)

ندى أبو نصر

نظمت اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية أول من أمس ورشة عمل بعنوان 
«االعــالم الرقمي في دعم قضايا املرأة» 
قدمتها عضو املجلس األعلى للتخطيط 
واملجلس البلدي سابقا م.أشواق املضف 
بحضور رئيســة اجلمعيــة لولوة املال 

ونخبة من احلضور.
وحتدثت م.أشواق املضف عن رسالة 
وقضايــا املرأة فــي الكويت ووســائل 
التواصــل االجتماعــي، موضحــة ان 
الكثيرات يسئن استخدامها دون قصد 
وليس عمدا، مشيرة الى أن «السوشيال 
ميديا» في العصر احلالي قوة ال يستهان 
بها في خلق وتشكيل الرأي العام وأيضا 
التسويق للقضايا ألنها متاحة للجميع 

مجانا.

وأضافت املضف في تصريح صحافي 
عقب االنتهاء من تقدميها ورشة العمل 
انه توجد مجموعة من العوامل واآلليات 
واخلطط التي يساهم وضعها بصورة 
سليمة ومدروسة في تفعيل الرسائل عبر 
وسائل التواصل وضمان وصولها الى 
أكبر عدد ممكن من اجلمهور وحتقيقها 
لألثر املطلوب، ومنها: حتديد الرســالة 
بدقــة والتركيز علــى وضوحها والفئة 
املستهدفة منها، وحتديد الوقت والقناة 
التي يتم نشرها من خاللها، وطرق قياس 
أداء الرسالة املرسلة ومستوى تأثيرها 

وفقا للنظرية العلمية اخلاصة بذلك.
وأشارت الى ان عدد املتابعني ليس هو 
املعيار احلقيقي لنجاح وصول الرسالة 
وامنا درجة التفاعل واملشاركة عليها من 
حتى وان كان العدد قليل، مؤكدة أهمية 
طرق التعامل مع املتابعني وسبل كسب 

والئهم باعتبارهم قوة التأثير ألي حساب 
على التواصل االجتماعي، وأخيرا ربط 
تفعيل الرسائل املرسلة عبر السوشيال 
ميديا بتحديد األهداف بأدق التفاصيل، 
وكلما زادت دقة التفاصيل التي يتضمنها 
الهــدف أصبح واقعا، والعكس صحيح 
فالهدف من دون خطة وتفاصيل دقيقة 
حلــم، ويجب عــدم اخللط بــني الهدف 

والروتني الشخصي.
ولفتــت الى ان العنصر احملرك لكل 
اآلليات التي قدمتهــا خالله هو الطاقة 
لدى من يرسل الرسالة والتي يجب أن 
تكون في أعلى مستوياتها لتدفعه للعمل 
واالبتكار، موضحة ان طرق شحذها تكون 
عبر االهتمام بعدد من العوامل وهي النوم 
لعدد كاف من الساعات واختيار الوقت 
املناسب، حيث ان الليل للنوم والراحة 

والنهار للعمل، والغذاء الصحي.

جانب من احلضور

عدد املتابعني ليس املعيار احلقيقي لنجاح وصول الرسالة وإمنا درجة التفاعل واملشاركة
هناك مجموعة عوامل تسهم في تفعيل الرسائل وضمان وصولها ألكبر عدد من اجلمهور

ملشاهدة الڤيديو

السماح بدور أرضي و٥ طوابق
ملباني كليات «التطبيقي» في اجلهراء

«النِّصاب» طّير اجتماع جلنة األحمدي

بداح العنزي

أوصــت جلنة محافظــة اجلهراء خالل 
اجتماعها امس باملوافقة على طلب الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اخلاص 
بارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن 
حــدود محافظــة اجلهراء بارتفــاع ارضي 
وخمســة طوابق.  وأحالــت اللجنة كتاب 
الهيئة العامة للصناعة، بشان متكني استغالل 
القسائم في املناطق الصناعية الى اجلهاز 
التنفيــذي إلعداد تقريــر وتصحيح وضع 
القسائم، كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة السمكية 
تعديل وضع حيازة زراعة الشركة املتحدة 
لإلنتاج الزراعي والشركة املتحدة للتخزين 
والتبريد الواقعة مبنطقة الصليبية الزراعية 
مبحافظة اجلهراء.  وأقرت اللجنة طلب وزارة 
الشــؤون نقل فرع الغــاز التابع اجلمعية 
النســيم التعاونية إلى املنطقة احملصورة 
بني منطقتي النســيم واجلهراء الصناعية 
احلرفية. كما متت املوافقة على طلب شركة 
البترول الوطنية الكويتية توســعة موقع 
محطة تعبئة الوقود رقم ١٣٠ الواقعة مبنطقة 
العبدلي الزراعية قطعة رقم ٤ لتعديل مدخل 
ومخــرج احملطة، اضافة الــى اعتماد طلب 
وزارة املالية تعديــل قرار املجلس البلدي 

بشأن اجلسر الرابط بني القسيمتني ٣٢ و٤٧ 
في طابق امليزانــني والطابق األول باملركز 

اإلداري والتجاري مبنطقة اجلهراء.
ووافقت اللجنة على طلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة العبدلي ـ بجوار سوق الروضتني 
املركزي قطعة ١، كما وافقت على طلب وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة تخصيص 
مسار كيبالت أرضية جهد ١١ ك.ف في منطقة 
الصليبيــة الزراعية. وأقــرت طلب الهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة السمكية 
تخصيص ٨ مواقع حملطات حتويل ثانوية 
وتخصيص موقع محطة حتويل رئيسية 
ملشروع تربية األبقار وانتاج احلليب وزراعة 

األعالف اخلضراء مبنطقة كبد.
من جانب آخر، احالت جلنة الفروانية 
خالل اجتماعها امس كتاب وزارة الداخلية 
بشأن اقتراح توسعة شــارع سالم املزين 
مبنطقة خيطان الى اجلهاز التنفيذي الحلاق 
الكتاب بدراسة االقتراح. ووافقت اللجنة على 
طلب وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
تخصيص موقع للصالة وملواقف سيارات 
مبنطقة عبــداهللا املبارك مقابــل قطعة ٩، 
كما متت املوافقة على طلب وزارة الشؤون 
بشان إعادة تصميم موقع مواقف السيارات 

األمامية ملركز ضاحية اشبيلية قطعة ٣.

طّير النصاب اجتماع جلنة االحمدي 
امس بعد رفع رئيســها حمدي العازمي 
االجتماع والذي كان مقررا ملناقشة العديد 
من الطلبات، ابرزها طلب هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر تخصيص أراض إلقامة 

مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية 
شمال مصفاة الزور، واالقتراح املقدم من 
العضو عبداهللا الرومي بشأن استحداث 
لفات وجسور بطريق صباح األحمد إلى 

الوفرة (الطريق اجلديد).

«الفروانية»: دراسة توسعة شارع سالم املزين في خيطان

محمد الرقيب وفهيد املويزري خالل اجتماع اللجنة

«البلدية» تطلق مبادرة «نحتفل لتكون الكويت خضراء»
أعلنــت إدارة العالقــات العامــة 
فــي البلدية عن قيام إدارة شــؤون 
البيئــة مببــادرة وطنيــة بعنــوان 
«نحتفــل لتكــون الكويت خضراء» 
الوطنيــة  مبناســبة االحتفــاالت 

بالتعاون مــع إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطرق مبحافظة مبارك 
الكبيــر ومبشــاركة فريــق األيادي 
اخلضــراء البيئي التطوعي. وقالت 
مراقبة البيئة والتوعية الدارة البيئة 

م.رجاء الصفار إن هذه املبادرة لنشر 
الوعي البيئي وأهمية احلفاظ على 
نظافة املنطقة وإطالق مبادرة للزراعة 
باستخدام الصناديق املائية الزراعية 
املستدامة، شجرة السدر وكف مرمي 

وزهور وورود، كما شــارك في هذه 
املبادرة مسؤولو فرع بلدية مبارك 
الكبير ومسؤولو مجلس إدارة جمعية 
املسايل وفريق االيادي اخلضراء وعدد 

من أهالي منطقة املسايل.

حترير ٤ مخالفات لعدم االلتزام باالشتراطات في الفروانية
كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام 
الفريــق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بفــرع بلدية محافظــة الفروانية بتنفيذ جــوالت ميدانية 
مبنطقة الضجيج على كافة احملالت بهدف التأكد من التزامها 
بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات اإلدارية املتعلقة 
باالشتراطات الصحية، فضال عن التأكد من التزام العاملني 
باتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية واالحترازية بارتداء 
الكمامات وال ســيما التباعد اجلســدي. وفي هذا السياق، 
أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية احملافظة د.ناصر الرشــيدي أن الفريق الرقابي قام 

بتنفيــذ جولة ميدانية على الصالونات واحملالت مبنطقة 
الضجيج للتأكد من التزام احملالت باالشتراطات الصحية 
إلــى جانب التأكد من االلتزام بشــروط وضوابط البلدية 
بالئحــة احملالت. وقال الرشــيدي ان اجلولة أســفرت عن 
حتريــر ٤ مخالفات لالشــتراطات الصحية ولوائح ونظم 
البلدية تنوعت بني نظافة واشتراطات صحية وتوجيه ١٠ 
إنذارات لاللتزام باالشتراطات الصحية. وأشار إلى تواصل 
اجلوالت امليدانية للفريق الرقابي، مؤكدا في هذا الصدد عدم 
تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولةحيال املخالفني لنظم ولوائح البلدية.

إحالة «تطوير القصر األحمر» و«مستوصف القصور» ملجلس الوزراء
بداح العنزي

الدولــة  أحالــت وزيــرة 
البلديــة ووزيــرة  لشــؤون 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس قراريــن للمجلس 
البلدي الى مجلــس الوزراء 
بعد االعتراض عليها ومتسك 
األعضاء باستخدام املادة ٢٥ 

لرفض االعتراض.
وتضمن كتاب د.الفارس 

الى مجلس الوزراء التالي:
باالشارة الى أحكام املادة 
٢٥ من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت 
بأنــه ســبق  نحيــط علمــا 
للمجلــس البلــدي أن أصدر 
في اجتماعــه رقم ٩د٢٠٢١/٤ 
لدور االنعقاد الرابع للفصل 
التشريعي الثاني عشر املنعقد 
بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩ القرارين 

التاليني:
١ - القرار بشأن «املوافقة على 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
أحمد هديان العنزي وتشكيل 
جلنــة مشــتركة بــني بلدية 

بشأن استحداث مستوصف 
فــي منطقة القصــور خلدمة 
أهالــي املنطقــة مــع اعتماد 
املوقــع احملدد رقــم ١ بكتاب 

وزارة الصحة.
وقــد مت االعتــراض على 
القرارين سالفي الذكر مبوجب 
كتابنا رقم ٢٠٢٢/٩٨ املؤرخ في 
٢٠٢٢/١/١٦، حيث مت االعتراض 
على القرار األول سالف الذكر 
لعدم اختصاص البلدية وعدم 
وجود طلب مقدم من اجلهات 
املختصــة (املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية) بهذا الشأن.

ومت االعتراض على القرار 

وزارة الصحة املوجه للمجلس 
البلدي صــادر في ٢٠٢١/٦/٦ 
والحــق على كتــاب اجلهاز 
التنفيذي مبســوغات القرار 
صــادر بتاريــخ ٢٠٢٠/١٠/١٥ 
الــذي ورد فيــه عــدم توافر 
حاليا أي مواقع ضمن حدود 
محافظة مبــارك الكبير لهذا 

الغرض.
وفــي اجتمــاع املجلــس 
البلــدي غيــر العــادي لدور 
للفصــل  الرابــع  االنعقــاد 
التشريعي الثاني عشر املنعقد 
بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣٠ استعرض 
املجلس البلدي االعتراض على 
القرارين املذكورين وعمال مبا 
جــاء باملادة ٢٥ مــن القانون 
رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في شأن 
بلدية الكويت متسك املجلس 
الذكــر  بالقراريــن ســالفي 

بأغلبية األعضاء.
لــذا، فإننــا نرفــع األمــر 
لعرضه على مجلس الوزراء 
استنادا ألحكام املادة ٢٥ من 
القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ 
في شأن بلدية الكويت التخاذ 
ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

الثاني ألن املوقع املوافق عليه 
بالقرار لم تتم دراســته فنيا 
من اجلهــاز التنفيذي وذلك 
باملخالفة ألحكام املادة ٢٢ من 
القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ 
في شأن بلدية الكويت، حيث 
إن الثابت مــن أوراق القرار 
باحملضــر أن وزارة الصحة 
خاطبــت رئيــس املجلــس 
البلــدي وتقتــرح مبوجبــه 
موقعني يتم اختيار أحدهما 
إلقامة املستوصف بناء على 
مناقشة جلنة محافظة مبارك 
الكبير للموضوع، إال أن هذين 
املوقعني لم تتم دراستهما فنيا 
من اجلهاز التنفيذي بالبلدية 
والدليــل على ذلــك أن كتاب 

د.رنا الفارس

الكويــت واملجلــس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية للتنسيق 
فيما بينهم فيما يخص اآلتي:
١ - تطويــر حديقــة القصر 
االحمــر ودمجها مــع القصر 
االحمر كوحدة تراثية متكاملة.
٢ - اســتغالل املساحات في 
احلديقــة إلقامــة األنشــطة 

املتنوعة.
٣ - القــرار بشــأن «املوافقة 
اقتــراح عضو املجلس  على 
البلــدي د.علــي بن ســاير، 

اعتماد قرارات اجللسة غير العادية
اعتمــدت وزيــرة الدولة لشــؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس جميع قرارات محضر اجتماع املجلس البلدي في 
جلسته غير العادية والتي عقدت في ٣٠ يناير املاضي.


