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إعداد: بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kwمجلس بلدي

املنفوحي: تشكيل فرق فنية ورقابية خاصة إلصدار 
رخص بناء إلكترونيًا لقسائم خيطان واملطالع

تسجيل نفق الدروازة ضمن املباني التاريخية

أكــدت البلدية جاهزية 
اإلدارات املختصة الستيعاب 
طلبات أذونات البناء ألكثر 
١٠ آالف قسيمة سكنية في 
مدينتي املطــالع وجنوب 
خيطــان. وأعلن مدير عام 
الكويــت م.أحمــد  بلديــة 
املنفوحــي اســتعداد افرع 
البلديــة فــي احملافظــات 
إذن  الســتقبال معامــالت 
البنــاء للمــدن اجلديــدة 
اعتبارا من ٣ أبريل املقبل، 
متهيدا إلصدار رخص البناء 
إلكترونيا بشــأن قســائم 
الســكن اخلاص واملتوقع 

بداح العنزي

أوصــت جلنــة املعالــم 
التاريخيــــة والتراثيـــــة 
والتطويــر احلضري خالل 
أمــس باملوافقة  اجتماعهــا 
على تســجيل نفق دروازة 
العبدالــرزاق فــي الســجل 
الوطني للمباني التاريخية 
في املجلس للثقافة والفنون 
واآلداب مــع ضــرورة عمل 
الضروريـــــة  الصيانــــة 
للنفــق. وقال رئيس اللجنة 
د.حســن كمال إنه مت حفظ 

وقــال املنفوحــي فــي 
أمــس  تصريــح صحافــي 
إنه مت تشكيل فرق رقابية 
ملتابعة أعمال البناء ميدانيا 
إلــى جانب فــرق فنية من 
واملهندســات  املهندســني 
املختصني الستقبال طلبات 
املواطنني بشأن أذونات البناء 
جلنــوب خيطــان ومدينة 
املطالع طبقا لبرنامج خاص 
بإصدار إذن البناء إلكترونيا 
بعد أن مت الربط اآللي فيما 
يخص الرقم العقاري املوحد 
(GIS) لتهيئة قسائم املدن 
اجلديدة وربطها مبنظومة 

الوطنــي للثقافة  املجلــس 
والفنون واآلداب واخلاصة 

إلكترونية تسهيال وتيسيرا 
القســائم  علــى أصحــاب 
الســكنة إلصدار تراخيص 
البناء. وأضاف املنفوحي أن 
فرق البلدية أنهت جاهزيتها 
الستيعاب معامالت أذونات 
البناء في احملافظات إلجناز 
الطلبات املقدمــة في وقت 
قصير عبــر برامج إصدار 
تراخيص البناء إلكترونيا، 
وذلك مــن منطلق حرصها 
على دعم القضية اإلسكانية 
وتسهيل وتيسير اإلجراءات 
أمام املواطنني دون احلاجة 

إلى مراجعة البلدية.

بهــدم املبانــي في أســواق 
املباركية.

كما مت حفظ كتاب وكيل 
الداخلية بخصوص  وزارة 
ظهور شــروخ في أســفلت 
تقاطــع الــدروازة وإغــالق 

احلركة املرورية.
وأضــاف أنــه مت حفــظ 
الكتاب املقدم من نائب رئيس 
املجلــس البلــدي عبــداهللا 
احملري، ود.حسن كمـــــال، 
وم.عبدالســالم الرندي، م.مها 
البغلي، مشــعل احلمضان 
بشأن هدم مبنى قصر العدل.

تشمل أكثر من ١٠ آالف قسيمة في املدن اإلسكانية اجلديدة

جلنة «املعالم التاريخية» حفظت مقترحني بشأن هدم مباني أسواق املباركية وقصر العدل

م.أحمد املنفوحي

د.حسن كمال مترئسا اجتماع جلنة املعالم التاريخية والتراثية والتطوير احلضري

أن يبلغ عددها اكثر من ١٠ 
آالف قسيمة.

الســؤال املقدم منه بشــأن 
تزويد املجلس البلدي بكتب 

اعتمـاد املهندسـني وتدريبهـم للعمـل فـي القطـاع اخلـاص بالتعـاون مـع اجلمعية
املشـاريع وإدارة  امليـاه  معاجلــة  محطـات  فـي  للمهندسـني  خــاص  تصنيــف 

القريفة: رفع ٦ بقاالت متنقلة و٥ باصات في اجلهراء
قال مديــر إدارة النظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق مبحافظة اجلهراء 
فهد القريفــة أن اجلــوالت امليدانية 
املكثفــة تســتهدف رصــد املخالفني 
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحقهم، 
الفتــا إلى أن الفريــق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق يولي 
اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة 

بجميع مناطق احملافظة. بشكل عام 
من خالل تنظيف الشوارع الرئيسية 
والداخلية ورفع كافة املخلفات وكل 
ما يشوه املنظر العام باملناطق، فضال 
عــن اتخاذ كل اإلجــراءات القانونية 
حيال مخالفي الئحة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق.
وأشار إلى أن اجلوالت امليدانية التي 

مت تنفيذهــا خالل ٤ جــوالت متتالية 
مبناطق ســعد العبــداهللا والقيروان 
وموقع حراج السيارات قد أسفرت عن 
رفع ٤ بقاالت متنقله مبنطقة القيروان، 
بقالتــني مبنطقة ســعد العبداهللا، ٥ 
باصات مبوقع حراج السيارات فضال 
عــن حترير ١٣ مخالفــة بائع متجول 

وحجز ٣ عربات آيس كرمي وسيكل.

بدال «النائية» و«الشاشة» ملهندسي «األشغال» قريبًا

عاطف رمضان

هنأت جمعية املهندسني الكويتية 
وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون 
الشباب م. علي املوسى لتجديد الثقة 
البرملانيــة بــه، مشــيرة إلــى حرص 
املوسى على التعامل مع القضايا الفنية 
ـ الهندسية التي طرحتها اجلمعية معه 
خالل لقاء عقد مع وفد اجلمعية برئاسة 
رئيس اجلمعية م. فيصل العتل وأمني 
السر م. فهد العتيبي وأمني السر املساعد 
م. حمود الهدية وعضو مجلس اإلدارة 

م. علي عباس محسني.
أمني السر م. فهد العتيبي، أوضح 
أن اللقاء مع الوزير املوسى تناول عددا 
من القضايا، حيث قدمنا الشكر له على 
التجاوب إلعادة بدالت مهندسي هيئة 
الزراعة في وقت سابق، وملسنا حرصه 
علــى تطبيــق كل البدالت فــي وزارة 
األشــغال العامة وغيرها من اجلهات 
التابعة للوزير، مشيرا إلى بدلي النائية 
والشاشة الذين سيتم صرفهما قريبا 

وفقا لألنظمة املعمول بها.

وأضاف العتيبي: أن الوزير املوسى 
شدد على مشاركة اجلمعية ومتثيلها 
في كافة اللجان الفنية واالستشارية 
في األشــغال وهيئة الشــباب وتقدمي 
املقترحات واملشاركة في إعداد الدراسات 
الفنية والهندســية ملشــاريع الوزارة 

وهيئة الطرق.
وذكر أن اللقاء تناول تولي اجلمعية 
ملشــاريع تأهيل وتدريب املهندســني 
حديثــي التخــرج والــذي انطلق من 
اجلمعية بجهود املتطوعني واملتطوعات، 
وأنه سيتم التنسيق مع هيئة الشباب 
لتكون برامج املهندسني حديثي التخرج 
وكل ما يتعلق بالشــأن الهندسي من 
خالل جمعية املهندســني، مضيفا أنه 
سيتم خالل الفترة املقبلة منح تراخيص 
إلى مهندســي محطــات مياه املعاجلة 
مســمى مهندس تشغيل بعد تأهيلهم 
وتدريبهــم من اجلمعيــة واجتيازهم 
لالختبارات املقررة، كما ســيتم منح 
من يجتاز مرحلة التدريب واالختبار 
ملهندس محترف مسمى مساعد مدير 
مشاريع ومن يجتاز اختبارات وبرامج 

التأهيل للقب مهندس استشاري مينح 
ترخيص مدير مشروع.

وأشاد العتيبي بدعم الوزير لقيام 
اجلمعية بتدريب وتأهيل املهندســني 
الشــباب وحديثي التخرج للعمل في 
القطاع اخلاص، الفتا إلى أن هذا املشروع 
بدأ بالتعاون بني اجلمعية وهيئة القوى 
العاملة منذ عدة سنوات ويتم من خالله 
توظيف العشــرات من املهندسني في 
القطاع اخلاص وقدم كمشروع تنموي 
«املهندسون قادة املستقبل» إلى مجلس 
الوزراء ومت اعتماده في خطط التنمية 
إال أنه لم يلق الدعم املطلوب من قبل 
اجلهــات املعنيــة. وأعــرب أمني ســر 
«املهندســني» عــن األمل فــي أن يلقى 
توجه الوزير بإشراك اجلمعية كجهة 
مهنية حيادية لدعم العمل احلكومي، 
مضيفا أن املوســى شــدد علــى كامل 
الدعم للكفاءات الوطنية- الشــبابية 
بكل اجلهات التابعة، ويحسب للوزير 
حرصه على حتقيق هذا الدعم للكفاءات 
الوطنية واملجتمع املدني وتعزيز دوره 

في العمل احلكومي.

جميعة املهندسني أشارت إلى حرص الوزير املوسى على دعم املجتمع املدني

م.علي املوسي يتلقى درعا تكرميية من م. فيصل العتل بحضور م. فهد العتيبي وم. حمود الهدية وم. علي محسني

«بنك الطعام» ينجز مشروع «تسبيل املياه» 

أعلــن البنــك الكويتــي 
للطعــام واإلغاثة عن إجناز 
مشــروع «مصرف تســبيل 
امليــاه» حيــث قــام البنــك 
بتوزيع مليــون و٦٧٠ ألف 
عبــوة مياه علــى ٥٥٦ ألف 
مستفيد بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف. وقال نائب 

رئيــس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة مشعل األنصاري: إن البنك قام خالل 
املشــروع بتوزيع عبوات ماء على املساجد 
واملدارس واملستشــفيات واملراكز الصحية 
واجلهــات احلكومية. وأضاف األنصاري أن 
مشــروع «مصرف تســبيل امليــاه» من أهم 
املشاريع اخليرية التي يقوم بها البنك خلدمة 

أكبر عدد ممكن من أفراد املجتمع.
وأكد األنصاري أن األمانة العامة لألوقاف 
تقدم كل الدعم لألنشــطة واجلهود اخليرية 
والتطوعية التي يقوم بها بنك الطعام خلدمة 

املجتمع، مشيدا بجهودها في 
تســهيل كل السبل إلجناح 
هــذه األنشــطة واحلمــالت 
واملشــاريع اخليرية ليعود 
نفعها وخيرها على املجتمع. 
وأوضح األنصاري أن حملة 
«تســبيل امليــاه» تعد نوعا 
من أنواع التكافل والتراحم 
االجتماعي بني كل شــرائح املجتمع، مضيفا 
أن املشــروع يأتي انطالقا مــن قوله تعالى: 
(وجعلنا من املاء كل شيء حي) وقول رسوله 
ژ: «أفضل الصدقة سقي املاء» موضحا أن 
املشروع يستهدف تقدمي املاء ابتغاء الثواب 
من اهللا، إذ تعد صدقة املاء أفضل الصدقات.

وميتلــك بنــك الطعــام فريقــا متكامــال 
إلدارة العمــل اخليري واســتقبال املتعففني 
www. للتعرف علــى احتياجاتهم من خالل

kuwaitfoodbank.org بهــدف تلبيــة جميــع 
متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.

بالتعاون مع أمانة األوقاف لتوزيع مليون و٦٧٠ ألف عبوة مياه

تعــاون مثمــر بني بنــك الطـعــام 
وأمانة األوقاف

مت توزيع مليون و٦٧٠ ألف عبوة مياه على ٥٥٦ ألف مستفيدجتهيز عبوات املياه للتوزيع

عيسى رمضان: محمية 
العبدلية جتربة وطنية 

ناجحة في زراعة 
النباتات الفطرية

أكــد عضــو اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة وعضو 
اللجنــة الوطنيــة ملكافحة 
التنبؤات  التصحر خبيــر 
أن  اجلوية عيسى رمضان 
محمية العبدلية التابعة لشركة 
نفط الكويت جتربة ناجحة 
في زراعة األنواع املختلفة من 
األشجار والنباتات الفطرية 
الطقس  الكويــت ذات  في 
الصحراوي اجلاف، جاء ذلك 
خالل مشاركة عضو اجلمعية 
البيئة في  الكويتية حلماية 
اللجنة الوطنية للتصحر في 
زيارة للمحمية لالطالع على 

التجربة.
وأوضح عيسى رمضان 
أثبتت  العبدلية  أن «محمية 
أنواع  جناحهــا بزراعــة 
مختلفة من األشــجار مثل 
الســدر والســمر والطلح 
والغــاف واالراك والبرهام 
والصفصاف وأنواع اخرى 
من األشــجار، فضال عن 
البرية  النباتــات  زراعــة 
املعمرة مثل العرفج والرمث 
واالرطي والقرضي والعوسج 
والثمام وغيرها من النباتات 
الفطرية»، مشيرا إلى أن «هذه 
التجربة الفريدة توضح جناح 
منو النباتات واألشجار في 
مثل طقــس الكويت احلار 
واجلــاف»، الفتا إلى جناح 
زراعة شجرة السدر والعرفج 
الوطنية  اللجنة  من أعضاء 
للتصحــر. وبــني أن لدى 
اجلمعية ملفا كبيرا ومتعدد 
الفعاليات واالنشــطة في 
مجــال مكافحــة التصحر 
منها املشــاركة في اللجنة 
الوطنيــة ملكافحة التصحر 
بالكويت منذ عام ٢٠١٣ حيث 
للجمعية  يتم اختيار ممثل 
سنويا لعضويتها، مضيفا 
الندوات  أن اجلمعية تنظم 
وورش العمل حول التصحر 
واســتخدامات األراضــي 
وإدارة اجلفــاف. وأشــار 
إلى املشاركات املتخصصة 
للجمعية في فعاليات دولية 
متعــددة حــول مكافحة 

التصحر وإدارة اجلفاف.

عيسى رمضان مشاركا في زراعة 
النباتات مبحمية العبدلية


