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إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي 

جلنة اجلهراء أقّرت توسعة سوق اخليام في احملافظة
أوصت جلنة اجلهــراء في املجلس 
البلدي خــالل اجتماعها امس باملوافقة 
على طلب بلدية الكويت توسعة موقع 
سوق بيع اخليام املخصص بصفة مؤقتة 

الكائن في محافظة اجلهراء.
وأحالت اللجنة طلب الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقــي والتدريب املوافقة 
على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد 
ضمــن حدود محافظة اجلهراء بارتفاع 
أرضــي وخمســة طوابق إلى اجللســة 
الرئيسية مع دعوة مســؤولي الهيئة. 
ووافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري تخصيص مواقع 
أحواض مكشوفة لتجميع مياه األمطار 
وقنوات مائية مكشوفة وعبارات مائية 
حتــت ســطح األرض وســواتر ترابية 
ومسارات صرف مياه أمطار في منطقة 
املطــالع. كما متت املوافقــة على طلب 
بلدية الكويت توسعة موقع سوق بيع 
اخليام املخصص بصفة مؤقتة الكائن 
في محافظــة اجلهراء. وأقــرت اللجنة 
طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات 
علــى طريــق العبدلي بجانــب محطة 

الوقود، كمــا متت املوافقــة علي طلب 
الهيئة العامة للصناعة تخصيص محطة 
خاصة ملعاجلة مخلفات الصرف الصحي 
والصناعي مبنطقة أمغــرة الصناعية 
قطعة ٥ حكومي بخصوص طلب جلنة 
محافظة اجلهراء مخططات واضحة ملوقع 
احملطة. ووافقت اللجنة على تخصيص 
محطة كهرباء في منطقة العبدلي، كما 
أحالت طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية 
اإلبل مبنطقة الشقايا طريق الساملي إلى 

اللجنة الفنية.

إزالة ١٩٧ مخيمًا مخالفًا في بر اجلهراء واألحمدي
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفرق 
الرقابية املعنية بإزالة املخيمات الربيعية للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
مبحافظتي اجلهراء واألحمدي مبباشرة عملها بإزالة املخيمات 
الربيعية املخالفة مع انتهاء موسم التخييم في ١٥ مارس اجلاري. 
وأوضحت اللجنة املختصة أنه فور انتهاء موسم التخييم في 
١٥ اجلــاري قامت الفرق الرقابيــة مبالحقة أصحاب املخيمات 
املخالفة بتســجيل مخالفات ضدهــم، داعية أصحابها إلزالتها 
فورا قبل أن تطولها آليات البلدية جتنبا للمخالفة مع ضرورة 
احلفــاظ على النظافة العامة ملوقع املخيم بعد إزالته وإعادته 
إلى ما كان عليه للمحافظة على البيئة البرية. وأشارت إلى أن 
الفرق الرقابية مبحافظتي اجلهراء واألحمدي قامت بإزالة ١٩٧ 
مخيما مخالفا ببر اجلهراء واألحمدي منذ انتهاء فترة التخييم 
الربيعــي، مبينــة انه قد متت إزالــة ١٢٦ مخيما ببر األحمدي، 

إزالة أحد املخيماتفضال عن إزالة ٧١ مخيما مخالفا ببر اجلهراء.

الصفار: «األحواض املائية» تساهم في ترشيد استخدام املياه
فــي إطــار اجلهــود التي 
تبذلها إدارة شــؤون البيئة 
ببلدية الكويت لنشر الوعي 
البيئي بني املواطنني واملقيمني، 
ومببادرة متميزة مبناســبة 
االحتفال العاملي بيوم املياه 
شاركت اإلدارة جمعية األيادي 
اخلضراء واملدرســة األهلية 
للبنــات بالفروانية زراعة ٣ 
أنواع في األحــواض املائية 
التي تساهم في تقليل استهالك 
امليــاه وزراعتهــا بالطريقة 
التقليديــة، ويأتــي ذلك في 
إطــار اجلهــود التــي تبذلها 
اإلدارة في املناطق واملدن في 
قضايا البيئة والزراعة. وفي 
هذا السياق، أوضحت مراقبة 
البيئة والتوعية بإدارة شؤون 

جانب من عملية الزراعة في األحواض املائية م. رجاء الصفار

البيئة م.رجــاء الصفار أن 
زراعــة األحــواض املائيــة 
مبنطقة املسايل تأتي تكملة 
ملبــادرة زراعــة األحواض 
املائية من خالل املسؤولية 

واملشــاركة املجتمعيــة في 
قضايــا البيئــة والزراعــة 
من خالل ترشيد استخدام 
املياه التي تتم في الزراعة 
التقليدية، مشــيرة إلى أنه 

تتــم زراعــة «كــف مرمي» 
و«الصفصاف» و«السدرة»، 
وتتــم متابعــة األحــواض 
املائية كل شــهر ومقارنتها 

بالزراعة التقليدية.

«األعلى للبيئة» اعتمد عددًا من احملميات اجلديدة
أكد رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العــام للهيئة العامة 
للبيئة ومقرر املجلس األعلى 
للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
ضرورة اســتيفاء املشــاريع 
املقامة في نطاق جون الكويت 
البيئية  لكافــة االشــتراطات 
وعدم حتميل املنطقة أي أعباء 

أو أحمال بيئية إضافية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ 
عبداهللا األحمد إلى «كونا» بعد 
اجتماع املجلس األعلى للبيئة 
أمس برئاســة نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء رئيس املجلس األعلى 
للبيئة د.محمد الفارس. وقال 
األحمد إن املجلس ناقش عددا 
من املشاريع التي تقع في نطاق 

والقشــريات  والرخويــات 
واألسماك والطيور التي ترد إلى 
هذه املنطقة بشكل مستمر في 
منطقة (اجلديليات). وأوضح 
أن املجلس اعتمد كذلك مسيجة 
في منطقة (النويصيب) تتميز 

بالتربة الصاحلة الســتزراع 
النباتات الفطرية وإكثارها في 
املوقع ليكون املوقع بنك بذور 
العامة  طبيعيا تابــع للهيئة 
للبيئة للنباتات الفطرية في 

املنطقة اجلنوبية.

األحمد: ضرورة استيفاء املشاريع املقامة في جون الكويت لالشتراطات البيئية

الشيخ عبداهللا األحمدالوزير محمد الفارس مترئسا اجتماع املجلس األعلى للبيئة

جون الكويــت والتأكيد على 
أهمية حماية املنطقة. وأشار 
إلــى أن املجلــس اعتمد أيضا 
عــددا من احملميــات اجلديدة 
الزاخرة بالتنوع األحيائي التي 
تشــمل كائنات من الطحالب 

احلداد: نواكب التوجه العاملي في «مشروعات الشراكة»
عاطف رمضان

عمــل  ورشــة  أقيمــت 
مشتركة بني هيئة مشروعات 
الشراكة والسفارة الفرنسية 
لــدى الكويــت، وكذلك احد 
 MINFRA املختصني مبؤسسة
وهي تعتبر اجلهة الفرنسية 
املعادلة لهيئة مشــروعات 
الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص في الكويت.
وخالل ورشة العمل التي 
عقدت أمس في فندق ومركز 
مؤمترات ميلينيوم الكويت، 
مت استعراض نظام الشراكة 
في فرنسا وتبادل اخلبرات 
مع التركيز بشكل خاص على 
الهيكلــة القانونية واملالية 

للمشاريع. 
وقال مدير مكتب البحوث 
والتخطيط االســتراتيجي 
وإدارة املخاطــر وااللتــزام 
في هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
م. نايف احلــداد ان الهدف 
من ورشــة العمل التعاون 
املشــترك في كافة املجاالت 

الطرق والقطارات واملطارات 
واملستشفيات، موضحا أن 
فرنســا لديهــا جتــارب مت 
اســتعراضها خالل ورشــة 

العمل لالستفادة منها. 
انــه اســتعرض  وقــال 
الورشــة موضوعني  خالل 
هما محطة الزور الشمالية 
«املرحلة األولى» ومشروع 
جــار تنفيذه هو مشــروع 
محطــة ام الهيمان ملعاجلة 

مياه الصرف الصحي.
من جانبهــا، ألقت مدير 
ادارة الشــؤون املاليــة في 

هيئة مشــروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
أسماء املوسى، كلمة نيابة 
عــن املديــر العــام فضيلة 
احلسن، قالت إن «الهيئة» 
السفارة  استجابت ملبادرة 
الفرنســية وعملــت علــى 
الالزمة  التخاذ االجــراءات 
للتنظيــم واالســتفادة من 
التجربة الفرنسية في هذا 
املجال. وأعربــت عن أملها 
مســتقبال فــي مزيــد مــن 
التعــاون املشــترك ملا فيه 
اثراء اإلنتاجية والعمل في 
مجال نظم الشراكة. بدوره، 
أفاد رئيس القسم االقتصادي 
بالسفارة الفرنسية برونو 
زانغلينــي ان هــذه الندوة 
قدمت فرصة ثمينة للخبراء 
مــن كال البلديــن ملناقشــة 
الفوائد والتحديات والقضايا 
املتعلقــة بالشــراكة بــني 
القطاعني العــام واخلاص، 
معربا عن امله أن متهد هذه 
الورشــة الطريق ملزيد من 
املثمر  التبادالت والتعاون 
بني البلدين في هذا الصدد.

«الهيئة» نّظمت ورشة بالتعاون مع السفارة لبحث االستفادة من اخلبرات الفرنسية في هذا املجال

أسماء املوسىم. نايف احلداد

منهــا تبــادل اخلبــرات في 
انشاء مشاريع الدولة بنظام 
الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص.
وأضــاف انــه مت خــالل 
ورشة العمل تبادل اخلبرات 
واالســتفادة مــن جتــارب 
فرنسا في إنشاء مشروعاتها 
واكتساب اخلبرات في هذا 

الشأن.
ولفــت الــى ان النظــام 
الفرنسي يعتمد على اخلدمات 
التي تقدمها الدولة للمواطنني 
بنظام الشراكة فيما يخص 

«نزاهة»: دعم كامل إلنشاء منصة 
إلكترونية لتبادل املعلومات

الرياضـ  كونا: قال رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهة) عبدالعزيز اإلبراهيم إن املشاركني في الدورة الرابعة 
ملؤمتر الدول األطراف في االتفاقية العربية ملكافحة الفساد 
اتفقوا على «الدعم الكامل» ملبادرة السعودية إلنشاء منصة 
إلكترونية لتبادل املعلومات يطلق عليها «شبكة غلوب-إي».

وقال اإلبراهيم، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت، 
إن االجتماع املغلق في ختام أعمال الدورة الرابعة ناقش عددا 
من املواضيع املهمة، موضحا أنه مت إقرار جدول األعمال الذي 
يحمل العديد من املواضيع التي بحثت في الفترة السابقة، 
مشيرا إلى أنه مت انتخاب السعودية رئيسا للدورة الرابعة 

والعراق نائبا للرئيس واجلزائر مقررا لها.
وأضاف اإلبراهيم، في تصريحه الذي جاء عقب اختتام 
أعمال الدورة الرابعة للمؤمتر، أنه مت كذلك االتفاق على آلية 
استعراض الدول األعضاء في متابعة تنفيذهم التفاقية مكافحة 
الفساد باإلضافة إلى «الدعم الكامل» ملبادرة السعودية إلنشاء 
منصة «شبكة غلوب-إي» اإللكترونية لتبادل املعلومات.

وذكــر أن تعزيز التعاون بني الــدول وتبادل املعلومات 
كان محورا أساسيا.

«البحري» يطلق 
بطوالت الشراع 

والتجديف والكاياك
انطلقــت بطولة اخلليج 
للشــراع التي تنظمها جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك 
في النادي البحري الرياضي 
الكويتــي بدايــة مــن أمس 
وتستمر حتى ٢٦ اجلاري في 
شاطئ املسيلة ومبشاركة ٥ 
منتخبات من دول «التعاون».

وقال رئيس جلنة الشراع 
والتجديف والكاياك في النادي 
البحري أحمد الفيلكاوي، إن 
البطولة تتكون من ٥ فئات 
مبشــاركة نحــو ٨٠ العبــا 
والعبة من دول «التعاون». 
وأضاف أن اللجنة ســتقيم 
يومي ٢٥ و٢٦ اجلاري بطولة 
مماثلة لرياضة التجديف في 
الصاالت (اآلرجوميتر) في 
مقر النادي البحري مبشاركة 
مــا ال يقــل عــن ٢٠٠ العب 

والعبة.
وذكر أن اللجنة ســتقيم 
يومــي اجلمعــة والســبت 
الكويــت  املقبلــني بطولــة 
للكايــاك فــي مقــر اللجنــة 
الكائــن بشــاطئ املســيلة، 
بينما سيقام احلفل اخلتامي 
ومراسم تتويج الفائزين في 
البطوالت الثالث مبقر النادي 

في الساملية.


