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املنفوحي: خطة متكاملة لتسهيل عملية االقتراع

أكــد مدير عــام البلدية 
ورئيس اللجنة املشــتركة 
النتخابات أعضاء مجلس 
األمــة م.أحمــد املنفوحــي 
االنتهاء من كل االستعدادات 
ليــــــوم  والتحضيــرات 
االقتــراع والذي ســيجري 
يوم اخلميــس ٢٩ اجلاري 
إلظهار العرس الدميوقراطي 
فــي أبهــى صــوره تقديرا 
ملكانــة الكويــت الدوليــة 

فــي الدميوقراطية بوجود 
مختلــف وســائل اإلعــالم 
العاملية لتغطية انتخابات 

مجلس األمة ٢٠٢٢.
وقــال املنفوحــي عقب 
اللجنة املشــتركة  اجتماع 
بني البلدية ووزارة الداخلية 
أمــس إنــه مت اعتماد خطة 
متكاملــة لتنظيــم عمليــة 
االقتراع بالتعاون مع وزارة 
الداخلية بشأن تنفيذ اخلطة 

املوضوعة تنفيذا لألحكام 
الواردة في قانون انتخابات 
أعضاء مجلس األمة وقيام 
اجلهــات املعنيــة باألعمال 

واملهام املنوطة بكل جهة.
وأضاف أنه مت تخصيص 
منطقــة أمــان أمــام مراكز 
االقتــراع التي يبلغ عددها 
١١٨ مدرسة وتضم ٧٥٩ جلنة 
على مستوى الدوائر اخلمس 
لتكون خالية حلفظ األمن 

من قبل رجال الشرطة الى 
جانب عدم إقامة أي أكشاك 
أو إعالنات للمرشــحني في 
املناطــق احمليطــة مبراكز 
الــى  االقتــراع باإلضافــة 
الشــاحنات  منــع تواجــد 
في مواقــف تلــك املدارس 
وإزالة أي مخالفة للقوانني 
املنظمة من قبل فرق البلدية 
املتواجدة قبل وأثناء وبعد 

يوم االقتراع.

أكد تخصيص منطقة أمان أمام كل مركز لالنتخابات في ١١٨ مدرسة

م.أحمد املنفوحي مترئساً اجتماع اللجنة املشتركة بني البلدية و«الداخلية»

٧ أعضاء في «البلدي» يطلبون تشكيل
جلنة حلصر األراضي غير املستغلة

دعا ســبعة أعضاء من املجلس 
البلدي الى تشــكيل جلنة لتحرير 

األراضي السكنية.
وقال األعضاء فهد العبداجلادر، 
وخالد املطيري، وعبداهللا العنزي، 
وعبداللطيــف الدعي، وإســماعيل 
بهبهاني، وناصر الكفيف، وناصر 
اجلدعــان في اقتراحهم الى رئيس 
املجلــس البلــدي: نظــرا ألهميــة 
القضية االســكانية واعتبارها من 
اهــم القضايا االساســية فــي هذا 
الوطن والتي متس استقرار االسر 
واملواطنني، وبناء على قلة األراضي 
االســكانية املعروضة وهي سبب 
رئيسي لتفاقم هذه املشكلة وتأخر 
طلبات الرعاية السكنية واستنادا 
وتفعيال للمــادة (٢٨) من القانون 
رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويت والالئحة الداخلية للمجلس 
البلدي، نتقدم بطلب تشكيل جلنة 
خاصة من ٧ أعضاء باســم «جلنة 
حتريــر أراضي الــــدولة» على أن 

تكون مهامها كالتالي:
ـ حصــر وحتديــد االراضــي غير 

املســتغلة داخــل خــط التنظيــم 
العمراني.

ـ اســتعجال تسليم مواقع املناطق 
واملدن السكنية املخصصة للمؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
ـ اقتراح احللول العاجلة بشأن أي 
معوقات بخصوص تسليم االراضي 

املخصصة للمؤسسة.
ـ حصــر وحتديــد اراضــي الدولة 
غير املخصصة لالغراض السكنية 
ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 

ومشاريعها.
ـ التأكد من عــدم وجود عوائق أو 
ملوثات بيئية او صحية في االراضي 
التــي ســيتم اقتــراح تخصيصها 

للمؤسسة.
ـ حتفيز املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية واجلهات املختصة على 
سرعة تنفيذ املشاريع اإلنشائية.

وفــــــي حــال وجــود أي عوائــق 
نقترح احلــــلول مع اجلهات ذات 

االختصاص.
ولكي حتقــق اللجنة مهامها يجب 

ان يكون لها بعض االختصاصات 
وتكون كالتالي:

ـ االجتماع والتنســيق مع اجلهات 
احلكومية التي لم تتنازل بعد عن 
األراضــي  غير املســتغلة التابعة 
لها وعلى وجه اخلصوص اجلهات 
التاليــة (وزارة الدفاع، مؤسســة 
البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها، الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية، قطاع أمالك الدولة بوزارة 

املالية).
ـ االجتماع مع اجلهات العلمية في 
الدولة للتأكد من صالحية األراضي 
السكنية للمعيشة (جامعة الكويت، 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي، 
معهــد الكويت لألبحــاث العلمية، 

الهيئة العامة للبيئة).
ـ متابعة إجراءات اجلهاز التنفيذي 
ببلدية الكويت في تسليم اراضي 
الدولة للمؤسســة العامة للرعاية 

السكنية.
ـ النظر في االقتراحات التي تتقدم 
بها اللجان والفرق الشعبية املنبثقة 

من أهالي املناطق السكنية.

تهدف إلى تقدمي حلول للمعوقات التي تعترض تسليم األراضي املخصصة للمؤسسة

قام املعاون للشؤون املالية وإدارة املوارد 
في احلــرس الوطني اللــواء رياض طواري 
يرافقه فريق مــن مديرية التوجيه املعنوي 
وجمعية احلرس الوطني بجولة في مدرسة 
شيخان الفارسي االبتدائية للبنني في منطقة 
جنوب السرة مبحافظة حولي، ومدرسة خالد 
بــن الوليد االبتدائية بنــني مبحافظة مبارك 

الكبير مبناسبة انطالق العام الدراسي.

ونقل طواري إلى إدارة املدرستني حتيات 
القيادة في احلرس الوطني، والتقى عددا من 
الطلبة لتشــجيعهم ورفع روحهم املعنوية 
وحثهم علــى االجتهاد في الدراســة، مؤكدا 
اهتمام القيادة بأداء املســؤولية االجتماعية 

للحرس الوطني.
وقام فريق احلرس الوطني بتوزيع الهدايا 

والوجبات الغذائية.

احلرس الوطني: نهدف إلى تشجيع 
الطالب وحثهم على االجتهاد والتفوق

فريق منه زار بعض املدارس ووزع الهدايا على الطلبة

اللواء رياض طواري خالل توزيع الهدايا على الطلبة

إطالق جولة خلف الكواليس 
في «أكواريوم» املركز العلمي

أعلن املركــز العلمي عن 
إطالق جولة خلف كواليس 
األكواريوم في جتربة جديدة 
يقدمها للزوار تشمل جتارب 
ومحطات جديدة ومحتوى 
علميا لم يطرح من قبل مبا 
يناسب جميع أفراد العائلة، 
مؤكدا تقدمي اجلولة اإلرشادية 
يوميــا ومدتهــا ٤٥ دقيقة، 
حيث يتمكن فيها الزوار من 
مشاهدة احليوانات والتفاعل 
معها عن قــرب وليس ذلك 
فقط بل ســيتمكنون أيضا 

من معرفة كيفية إطعامها ورعايتها والعناية بها. 
وأضاف املركز أن الزوار ســيتوقفون خالل اجلولة في 
محطات رائعة منها العيادة البيطرية، مستشفى األسماك، 
مختبر الطحالب، مطبخ حتضير الطعام، وحوض األسماك 
الرئيســي الذي يحوي مئات األنواع من األحياء البحرية، 
مشــيرا إلــى أن أكثر مــا مييز هذه اجلولــة فرصة جتربة 
إطعام األســماك من أعلى احلوض الرئيســي، والتي ميكن 
حتى لألطفال من عمر اخلمس سنوات جتربتها، إلى جانب 
مشاهدة ما يحدث في مختبرات املركز التي يستخدمها إلجراء 
العديد من الدراسات املخبرية التي تساهم في تهيئة بيئة 

مناسبة تضمن استدامة حياة احليوانات فيه.
وفي هذا السياق، قال املدير العام باإلنابة وعضو مجلس 
اإلدارة د.حمد ياسني: يعمل املركز العلمي على طرح موضوعات 
علمية جديدة بشكل منتظم على مدار العام، ويقدمها للزوار 
بطــرق مبتكرة متكنــا من نقل رســالتنا ورؤيتنا بصورة 
فعالة للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي، ومن هذا 
املنطلــق قدمنا هذه اجلولة بحلة جديدة ليتعرفوا على ما 
خلف كواليس أكثر مرافقنا متيزا وهو «األكواريوم»، وقمنا 
بإعادة تصميم واســتخدام املســاحات في خلف الكواليس 

لتكون أكثر جاذبية وأكثر أمانا لألطفال.
وأضاف ياسني: نؤمن في املركز العلمي بأهمية البيئة، 
ونســعى دائما للمحافظة على اســتدامة حياة احليوانات، 
وجنحنا في تهيئة بيئة مناسبة ساهمت على سبيل املثال ال 
احلصر، في إكثار القطط البرية وأسماك قرش النمر الرملي 
املهددة باالنقــراض، كما جنحنا في إعــادة تأهيل وإطالق 
مئات األنــواع من احليوانات، وتعطي هذه اجلولة للزوار 
فرصــة لإللقاء نظرة عن كثب على العمليات اليومية التي 
يتطلبها تشغيل األكواريوم، واجلهود التي يبذلها خبراؤنا 
يوميــا لتحقيق أهدافنــا البيئية، وبيــان دور األكواريوم 
الــذي ال يقتصــر فقط على عرض احليوانــات، وإمنا أكثر 

من ذلك بكثير.

د.حمد ياسني

إطالق برنامج لتأهيل الشباب 
في القطاع احلرفي والصناعي

أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج إعداد وتأهيل الشباب 
الكويتي في القطاع احلرفي والصناعي ضمن املشروع التنموي 
«املبــادر احملترف» والهــادف الى إتاحة فرص عمل للشــباب 
بالقطاع اخلاص وتوفير مساحات واسعة للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن البرنامج 
يأتــي ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة وبرنامج العمل احلكومي 
الذي يهدف الى توجيه املبادرين الشباب نحو القطاعات احلرفية 
والصناعيــة واالقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة 

اإلنتاجية لإلنتاج احمللي.
وأضافت أن القطاع الصناعي واحلرفي هو املعني بالتركيز 
على املنشآت التي تسهم في اإلنتاج حتت غطاء الدولة لتكون 
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركة الوطنية 
حلاضنــات األعمال، موضحة أن الشــركة الوطنية حلاضنات 
االعمال هي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز القطاع احلرفي 
والصناعي وتعمل على تأهيل ومتكني الشباب الى جانب تقدميها 
إطار عمل لسياســة وتنظيــم القطاعــات الصناعية وتطوير 
التشريعات لألنشطة واإلنتاج الصناعي وتطويرها من الناحية 

املهارية والعلمية.
وذكــرت ان البرنامــج يدعم تفعيل مشــاركة الشــباب في 
حتمل املســؤولية الوطنية عبر مساهمتهم في تعزيز دورهم 
اإليجابي في كل املجاالت ومنها املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
متهيدا ملشاركتهم الفعالة في اكتساب املهارات املهنية واإلدارية 
واالســتراتيجية التــي تعــود بالنفع العام على ســوق العمل 

الكويتي والتنمية املجتمعية.
وأشارت إلى أن مشروع «املبادر احملترف» يهدف إلى تأهيل 
وتدريب الشــباب إلقامة مشــاريعهم اخلاصــة وفق متطلبات 
الســوق احمللي وحســب متطلبات اجلهــات التمويلية، داعية 
الشباب إلى االطالع على برامج الهيئة عبر موقعها االلكتروني 
(www.youth.gov.kw) واختيار ما يناســبهم من البرامج التي 

تقدمها باملجان لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم.


