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الفارس اعترضت على ٣ قرارات للبلدي أبرزها 
تخصيص أراٍض لنواٍد رياضية باملدن اإلسكانية

  اعترضت وزيرة الدولة 
لشــؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس على ثالثة قرارات 

للمجلس البلدي.
الفارس في  وقالت د. 
إلى رئيس املجلس  كتابها 

البلدي:
بأننا  نحيطكم علمــا 
اطلعنــا علــى محضــر 
البلدي  املجلــس  اجتماع 
(٢٠٢٢/١٣د٤) لدور  رقــم 
الرابــع للفصل  االنعقاد 
الثاني عشر  التشــريعي 
املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤، 
بالتصديق على  ونفيدكم 
جميع القرارات الواردة فيه، 
التالية فإننا  القرارات  عدا 

نعترض عليها:
«املوافقة  القرار بشأن  ٭ 
على االقتــراح املقدم من 
العضو د. م. حسن كمال 
بشأن أن تقوم بلدية الكويت 
بإلزام الهيئة العامة للزراعة 
والثــروة الســمكية عند 
تصميمها وتنفيذها للحدائق 
للزراعــة والثروة  العامة 
الســمكية عند تصميمها 
العامة  وتنفيذها للحدائق 
الســكنية  املناطق  ضمن 
في احتواء مكوناتها على 
الرياضة  مضمار ملمارسة 
ضمــن نطــاق احلديقة 
ومبواصفات فنية مميزة 
مع مواقع لبعض االجهزة 
الرياضة وضرورة التنسيق 
مع اجلهات احلكومية ذات 

العالقة».
العامة  الهيئة  لتحفــظ 
الزراعة والثروة  لشؤون 
باعتبارها اجلهة  السمكية 
املختصة قانونا باحلدائق 
العامة على إلزامها بتنفيذ 
املقترح وذلــك كما ورد 
بكتاب اجلهــاز التنفيذي 
املرفق ضمن اوراق املعاملة 

باحملضر.
«املوافقة  القرار بشأن  ٭ 
على االقتــراح املقدم من 
العضــو م. عبدالســالم 

السكنية هي اجلهة املختصة 
بتصميم املدن وتنفيذها، علما 
بأنه ورد في كتابها رقم (١/٩-

١٦٨٤٨) املؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦ املرفق 
ضمن اوراق املعاملة باحملضر 
ردا على املقترح محل القرار انه 
سبق لها ان قامت بتوفير مواقع 
لذلك الغرض ضمن املدن املشار 
اليها باملقترح حيث مت توفير 
مواقع لنواد مستقلة ومواقع 
ملراكز شباب وفتيات حسب 
رؤيتها التخطيطية واحتياجات 
املدن ومت تسليمها للهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
د.الفارس  الوزيرة  ولفتت 
الــى ان عددا مــن الوزارات 
ســتتم احالتها الــى مجلس 
الوزراء وتتضمن القرار بشأن 
«املوافقة على التمسك بالقرار 

اآلتي نصه:
املوافقة على الكتاب املقدم 
مــن االعضاء حمــد املدلج، 
عبدالعزيز املعجل، عبدالوهاب 
بورســلي، م. عبدالســالم 
الرندي، محمد الرقيب، فهيد 
املويزري، عبــداهللا مرزوق 
املرومي، حمدي العازمي، أحمد 
هديان، د. علي بن ساير، د. م. 
حسن كمال بشأن وقف مؤقت 
لتراخيص االستثمار باألندية 
واالحتادات واللجان األوملبية 
وإعادة دراسة القرار اخلاص 
التجارية  بأنشطة االحتادات 

بنسبة ٥٠٪»
سيتم رفع األمر الى مجلس 
الوزراد استنادا لنص املادة ٢٥ 
من القانون رقم (٢٠١٦/٣٣) في 

شأن بلدية الكويت.
الطلب  املوافقة على  أوال: 
املقدم من الشؤون االجتماعية 
نقل اإلشــراف على ممشى 
الواحة مبنطقة مشرف وإدارته 
وصيانته من وزارة االشغال 
العامــة الى وزارة الشــؤون 
االجتماعية جلمعية مشــرف 
الغاء ما يخالف  التعاونية مع 

ذلك من قرارات سابقة.
الطلب  املوافقة على  ثانيا: 
املقــدم من وزارة الشــؤون 
البند رقم  االجتماعية تعديل 
(١) من قــرار املجلس البلدي 

رقم (م ب/ل ح ٢٠١١/١١/٥) 
واملــؤرخ فــي ٢٠١١/٦/١٣ 
اخلاص مبالعــب منطقة 
 (٥) مشــرف قطعة رقم 

ليكون كالتالي:
ـ ان تكــون مجانيــة 
وتتولى جمعية مشــرف 
التعاونية ادارتها وصيانتها.
ســيتم رفع األمر إلى 
الوزراء اســتنادا  مجلس 
لنص املادة (٢٥) من القانون 
رقم (٢٠١٦/٣٣) في شــأن 

بلدية الكويت. 
ـ القرار بشأن «املوافقة 
على التمسك بالقرار اآلتي 
نصه: املوافقة على التظلم 
املقدم من اصحاب مؤسسة 
البحرية  البرية ومؤسسة 
للخيام اجلاهزة ولوازمها 
وإلغاء القــرار رقم (ل ق 
املتخذ  أ ب/٢٠١٧/٧/١٣٦  م 
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٦ والقاضي 
باملوافقــة على الغاء قرار 
املجلس البلدي رقم (م ب/م 
أ/٢٠١٧/٢/١٣٠) املتخذ بتاريخ 

٢٠١٧/٥/١٥م».
ســيتم رفع االمر إلى 
الوزراء اســتنادا  مجلس 
لنص املادة (٢٥) من القانون 
رقم (٢٠١٦/٣٣) في شــأن 

الكويت.
ـ القرار بشأن «املوافقة 
على التمسك بالقرار اآلتي 

نصه:
املوافقة على مشروع 
القرار الوزاري بشأن الئحة 

األسواق العامة اآلتي:
ســيتم رفع األمر الى 
الوزراء اســتنادا  مجلس 
لنص املادة (٢٥) من القانون 
رقم (٢٠١٦/٣٣) في شــأن 

بلدية الكويت»
ـ إضافة عبارة (الشروط 
الواردة بالقرارات السابقة) 
فــي الســطر األخير من 
القــرار رقــم (م ب/ف 
٢٠٢٢/١٣/٢٨٦/٤د٤) صفحة 
(١٣١) بعــد كلمــة (بكافة) 
زيادة في االيضاح اللتزام 
بالشروط الواردة بالقرارات 

السابقة.

إحالة قرار البلدي بشأن الئحة األسواق إلى مجلس الوزراء للفصل فيه

د. رنا الفارس

الرندي، بشــأن اســتغالل 
املساحات الكبيرة من الواجهات 
البحريــة او مواقع برية في 
كل احملافظــات وبناء مواقف 
حكومية او من القطاع اخلاص 
متعددة االدوار للقوارب بسعر 
رمزي مع تقدمي خدمة الصيانة 
وقطع الغيار وتعبئة الوقود على 
أن تكون قريبة من املسنة وان 
تكون هــذه املواقف احلديثة 
متعــددة االدوار» ملزيد من 

الدراسة.
٭ القــرار بشــأن «املوافقة 
املقــدم من  على االقتــراح 
العضو د.علي بن ساير بشأن 
تخصيص أراض إلنشاء نواد 
مستقلة متارس انشطة مختلفة 
تهدف الى تكون الشــخصية 
املتكاملة للشباب من النواحي 
الرياضية والثقافية والترويحية 

في املدن االسكانية التالية:
١ ـ تخصيــص أرض لناد 
مستقل ميارس أنشطة مختلفة 
يقع في مدينة صباح االحمد 

السكنية.
لناد  ٢ ـ تخصيص ارض 
مستقل ميارس انشطة مختلفة 
يقع فــي مدينة جابر األحمد 

السكنية.
لناد  ٣ ـ تخصيص ارض 
مستقل ميارس انشطة مختلفة 
يقع في مدينة سعد العبداهللا 

السكنية.
لناد  ٤ ـ تخصيص ارض 
مستقل ميارس انشطة مختلفة 
يقع في مدينة املطالع السكنية»
البلدية  لعدم اختصــاص 
حيث ان املؤسسة العامة للرعاية 

املجلس البلدي

٨ مخالفات لعدم االلتزام بشروط 

وضوابط البلدية في «أبو حليفة»
في إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابيــة في البلدية ملتابعة تطبيق ضوابط 
ونظم البلدية كشفت إدارة العالقات العامة 
في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية جولة ميدانية 
مبنطقــة أبوحليفة على املجمعات التجارية 
واألسواق املوازية ومحالت التجزئة للتأكد 

من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق 

ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة 
سعد الشيبة حرص الفريق الرقابي باإلدارة 
على تطبيق احملالت شروط وضوابط البلدية 
الواردة بالئحة احملالت واإلعالنات من خالل 

تنفيذ جوالت ميدانية صباحية ومسائية.
وأشــار إلى أن اجلولة التي مت تنفيذها 
مبنطقة أبو حليفة قد أسفرت عن حترير ٨ 
مخالفات تضمنت عدم جتديد رخصة إعالن، 
حترير إحدى املخالفاتوإضافة إعالن خاص بالنشاط دون ترخيص.

 

بثقة راسخة.. انطالقة جديدة للعالقات 
الصينية ـ الكويتية مبناسبة الذكرى الـ ٥١ 

إلقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين
بقلم: سفير جمهورية الصني الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ

يصادف اليوم الذكرى الـ ٥١ إلقامة العالقات الديبلوماسية بني 
الصني والكويت. في العــام املاضي، احتفلنا بالذكرى الـ ٥٠ إلقامة 
هذه العالقات بشكل يليق بأهمية املناسبة، حيث استعرضنا بشكل 
شــامل املســيرة غير العادية التي قطعناها معاً في النصف قرن 
املنصرم، متطلعني إلى أن يفتح عام ٢٠٢٢ خمسني عاما آخر للعالقات 
الصينية- الكويتية بسالسة، امتداداً للزخم املتميز للتطور السليم 

واملستقر والطويل األمد لها.
كما كنا نتمنى، شهدت بداية عام ٢٠٢٢، وتلبية لدعوة مستشار 
الدولة وزير اخلارجية الصيني وانغ يي، قيام وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد الصباح 
بزيارته الرســمية األولى إلى الصني، ما يضخ قوة دافعة كبيرة إلى 

االنطالقة اجلديدة للعالقات الصينية- الكويتية. 
وخــالل الزيارة، أجرى وزيرا خارجية البلدين محادثات معمقة 
وتوصال إلى توافقات مهمة، وسجل اجلانبان تقييماً عالياً ملستوى 
العالقات الصينية- الكويتية، حيث شــدد وانغ يي على أن «الكويت 
من أكثر الدول ودا وصداقة للصني»، كما أشاد الشيخ د.أحمد الناصر 
بأن «العالقات الكويتيــة- الصينية قد أصبحت منوذجا يحتذى به 
في عالقات الكويت مع اخلــارج»، األمر الذي ميثل تعبيرا واضحا 

لثقة اجلانبني الراسخة في مستقبل العالقات الصينية- الكويتية.
تكمن هذه الثقة في األســاس املتــني والفرص الواعدة للتعاون 
الصيني- الكويتي. في عام ٢٠٢١، شهد التعاون االقتصادي والتجاري 
بني اجلانبني تطورا ملحوظا. فلقد حافظ التعاون االقتصادي والتجاري 
بني اجلانبني على زخم منوه القوي، حيث تبوأت الصني صدارة الدول 
املصدرة للبضائع إلى الكويت وشركائها التجاريني في املجال غير 
النفطي. وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بني الصني والكويت ٢٢٫١ 
مليار دوالر أميركي، بزيادة قدرها ٥٤٫٩٪ على أساس سنوي، ومن 
بينها ما استوردته الصني من الكويت بقيمة ١٧٫٧ مليار دوالر أميركي، 
بزيادة قدرها ٦٥٫٢٪ على أساس سنوي، وذلك يحتوي على ٣٠٫١٦ 
مليون طن من النفط اخلام بقيمة ١٥٫٣ مليار دوالر أميركي، بزيادة 
قدرها ٧٠٫٢٨٪ على أساس سنوي، وبذلك قد أصبحت الكويت ثامن 
أكبر مصدر للنفط اخلام للصني. ووفقا لإلحصائيات الصادرة عن 
هيئة تشــجيع االستثمار املباشر، بلغت القيمة املتراكمة لالستثمار 
املباشــر الذي قامت به الصني في الكويت نحو ٥٠٠ مليون دوالر 
أميركي حتى نهاية شــهر مارس عام ٢٠٢١، وبذلك أصبحت الصني 
ثاني أكبر مصدر لالستثمار في الكويت. وواصلت الشركات الصينية 
مشاركتها النشطة في مشروعات الكويت مبجاالت الطاقة واإلسكان 
والبنية التحتية واالتصاالت.. الخ. وأصبحت الســيارات الصينية 
أكثر شعبية في الكويت. كما واصلت الصني والكويت فتح مجاالت 
تعاون جديدة، حيث عقدتا بشكل مشترك منتدى التعاون الصيني- 
الكويتي حتت إطار «احلزام والطريق» في مجال االقتصاد الرقمي، 
وقدم اجلانب الكويتي دعمه لـ «مبادرة التعاون الصيني- العربي في 
مجال أمــن البيانات»، وحضر عن بُعد الدورة الـ ٣ ملنتدى التعاون 
الصيني- العربي لنظام (بيــدو) للمالحة عبر األقمار االصطناعية. 
وخالل مقابلة وزيري خارجية البلدين في بداية العام احلالي، أجمع 
اجلانبــان على تعزيز التعاون في مجالــي الزراعة واألمن الغذائي، 
وتوســيع التعاون في مجاالت التكنولوجيــا الفائقة واحلديثة مثل 

الطاقة اجلديدة واتصاالت اجليل اخلامس واملدن الذكية وغيرها.
تكمــن هذه الثقة في القيم وأهداف الكفاح املشــتركة للجانبني 
الصيني والكويتي. في مواجهة التغيرات غير املسبوقة منذ مائة سنة 
وجائحة القرن، يرى اجلانب الكويتي أن البشــرية «تتشارك نفس 
املصير»، ويدعو اجلانب الصيني إلى دفع إقامة مجتمع املســتقبل 
املشترك للبشرية. وفي مواجهة األحادية والهيمنة وسياسية القوة 
بكل أشكالها، يؤكد اجلانب الكويتي التمسك بالنظام الدولي متعدد 

األطراف، ويدعو اجلانب الصيني إلى التمســك بتعددية األطراف 
احلقيقية، كما يدافــع كال اجلانبني بحزم عن املنظومة الدولية التي 
تكون األمم املتحدة مركزا لها، ويصونان القواعد األساسية للعالقات 
الدولية التي تقوم على أســاس ميثاق األمم املتحدة، ويدعوان إلى 
احترام وضمان السيادة واالستقالل وسالمة األراضي جلميع الدول، 
وحل النزاعات سلميا عبر احلوار والتفاوض. يؤكد اجلانب الكويتي 
أهمية جتسيد مفهوم األمن اجلماعي، ويؤكد اجلانب الصيني على 
التمسك مببدأ األمن غير القابل للتجزئة ونبذ فكرة االنفراد باألمن 

أو األمن املطلق.
ومن أجل مستقبل البشرية، يدعم اجلانب الكويتي تنفيذ أجندة 
األمم املتحدة ٢٠٣٠ للتنمية املستدامة، بينما طرح اجلانب الصيني 
مبــادرة التنمية العاملية التي تتخذ دعم تنفيــذ هذه األجندة كأهم 
أهدافها. وباإلضافة إلى ذلك، دشن اجلانب الكويتي مشروع الوقود 
البيئي الذي سيسهم في تكرير مليون و٦٠٠ ألف برميل بحلول عام 
٢٠٢٥ حسب أعلى املواصفات واملعايير البيئية وغيرها من مشاريع 
الوقود البيئي والطاقة املتجددة، ووعد اجلانب الصيني بعدم القيام 
بتشييد مشاريع جديدة للطاقة الفحمية خارج البالد، وأعلن هدف 
«بلــوغ انبعاثــات الكربون ذروتها قبل عــام ٢٠٣٠ وحتقيق حياد 

الكربون قبل عام ٢٠٦٠». 
أمــا في مواجهة هذا العالم البعيد عن األمن واألمان، ميد كل من 
اجلانبني الصيني والكويتي يد العون بدرجة عالية من املســؤولية 
ملن يتعرض للخطر أو يعاني من املصاعب، وكان آخر ذلك تقدمي كل 
منهما مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة ١٥ مليون يوان صيني 
(نحو مليونني و٣٦٠ ألف دوالر أميركي) من اجلانب الصيني ومليوني 
دوالر أميركي من اجلانب الكويتي. ومؤخرا، تولت الكويت رئاســة 
مجموعة «٧٧ + الصني» لدى منظمات األمم املتحدة في روما لدورة 
العام احلالي ٢٠٢٢، األمر الذي ســيعزز بال شك التنسيق والتعاون 
الوثيقــني بني الصني والكويت، ويصون املصالح املشــتركة للدول 

النامية الغفيرة على نحو جيد.
بعد أيام قليلة، ســأنتهي من مهام عملي في الكويت وأعود إلى 
الصني. وخالل فترة وجودي بالكويت في السنوات الثالث املاضية، 
كان من حسن احلظ أن أشهد كل ما ذكر أعاله وأشارك فيه بصفتي 
سفيرا للصني لدى الكويت، وبذلك فهمت فهماً حقيقياً ملاذا تولي قيادتا 
البلدين دائما اهتماما بالغا لتطور العالقات الصينية- الكويتية، وملاذا 
قال وزير اخلارجية الصيني وانغ يي إن الصداقة الصينية- الكويتية 
«ال تنفصم عراها». أما بالنســبة لي شخصيا، فأنا فخور بأنني قد 
متكنــت من بذل جهود متواضعة في املضي قدما بتعميق العالقات 
الصينية- الكويتية والتعاون بني البلدين في شتى املجاالت في جزء من 
الـ ٥١ عاما بعد إقامة العالقات الديبلوماسية بينهما، والسيما السنوات 
الـ ٣ منذ إقامة عالقات الشــراكة االستراتيجية الصينية- الكويتية 
في عام ٢٠١٨، كما ستظل املساعدة والدعم الذي قدمه لي األصدقاء 
الكويتيون من مختلف األوساط، فضال عن الصداقة املخلصة التي 

أبداها الشعب الكويتي، محل شكر دائم في قلبي.
يقول املثل العربي: الرفيق قبل الطريق. تعتبر الصني والكويت 
صديقني حميمني يشاركان اآلراء والطموحات املشتركة. استعراضا 
للماضي، جند أن تطور العالقات الصينية- الكويتية وارتقاء مستواها 
قد عززا رفاهية البلدين والشعبني بشكل كبير، وقد أصبحت العالقات 
الصينية- الكويتية تدريجيا قوة مستقرة وإيجابية في العالم الذي 

يسوده عدم اليقني.
واستشرافاً للمســتقبل، أنا على ثقة تامة بأن كال من اجلانبني 
الصيني والكويتي سيواصل كفاحه الدؤوب وراء حياة أفضل لشعبي 
البلدين وعالم أفضل. وأمتنى بصدق أن تتطور العالقات الصينية- 

الكويتية لتحقق إجنازات جديدة وأكبر.

إعداد: بداح العنزي

د. العتيبي يشارك 
مبؤمتر األمراض 

اجللدية في بوسطن

يشارك رئيس قسم 
األمــراض اجللديــة في 
اجلهــراء  مستشــفى 
د.محمــد العتيبــي  في 
املؤمتر الـ ٨٠ لألكادميية 
لألمــراض  األميركيــة 

اجللدية.
ويعقد املؤمتر خالل 
الفترة  مــن ٢٥ إلى ٢٩ 
الشــهر اجلاري مبدينة 
بوســطن فــي الواليات 

املتحدة األمريكية.
ويشارك في املؤمتر 
استشــاريون لألمراض 
اجللدية من مختلف دول 
العالم ، وســيناقش كل 
ما هو جديــد في عالج 
اجللديــة،  األمــراض 
وســتعقد على هامشه 
ورش عمــل ونــدوات 
عديــدة يشــارك فيهــا 
أكثر مــن ١١ ألف طبيب 
من مختلف دول العالم.

د.محمد العتيبي


