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مجلس بلدي

جلنة حولي أجلت بحث توسعة 
املستشفى البيطري في الساملية

إغالق سردابني مخالفني في خيطان

أوصــت جلنة محافظــة حولي خالل 
اجتماعها امس برئاســة ناصر اجلدعان 
بتأجيــل بحــث الطلب املقدم مــن الهيئة 
العامــة للشــباب املوافقــة علــى تغيير 
استعمال مركز الشــباب الكائن مبنطقة 
مبارك العبداهللا اجلابر قطعة ٤ إلى مدينة 

األعمال التكنولوجية.
وقال اجلدعان إن اللجنة أحالت كتاب 
احدى الشركات بشأن املوافقة على إقامة

مواقف سيارات ســطحية وسردابني 
علــى املســاحة املقابلة إلحدى القســائم 
بالقطعة ٧١ مبنطقة الساملية الى اجلهاز 

التنفيذي إلعــداد تقرير الى اللجنة، كما 
مت تأجيل رد الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري بشــأن االقتراح املقدم من العضو 
ناصر اجلدعان بشأن االختناق املروري 
الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى، 
وذلــك حلني دعوة كل مــن هيئة الطرق، 
املرور، واملخطط الهيكلي. وذكر أن اللجنة 
أبقت على جدول أعمالها الطلب املقدم من 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
توسعة املستشفى البيطري الكائن مبنطقة 
الســاملية، وذلك لدعوة جلنة تخصيص 
املواقع، والهيئة العامة للزراعة واملستثمر.

عليــه مفلح الهطالني بــإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمــات البلدية قاموا على 
الفور باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
املخزنني بإغالقهما الستغاللهما جتاريا 
باملخالفة للوائح واشتراطات البلدية في 
غيــر الغرض املرخصة من أجله وفتح 

محل من دون ترخيص من البلدية.
وأشار العازمي إلى اتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة حيال الســردابني بإغالقهما 
وتوجيه إنذاريــن لصاحبي العقارين 
بإخالئهما وإزالة أسباب املخالفة واإلغالق 
وإال فسيتم وضع بلوك على العقارين.

فــي إطــار احلملة 
البلدية  التي أطلقتها 
بالتعــاون مــع قــوة 
العــام فــي  اإلطفــاء 
احملافظــات  جميــع 
للكشف على السراديب 
املستغـلـــة جتاريــا 
مخــــازن باملخـــالفة 
للوائح والـقـوانــــني 
وعـــــدم الـسـمـــــاح 
البناء ألي  باستغالل 
غــرض غير املرخص 
مــن أجلــه خلطورة 
استخدامه على األرواح 
واملمتلكات، وفي إطار 

تواصل اجلوالت التفتيشية املكثفة للفرق 
الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي 
بإدارتي التدقيق واملتابعة الهندســية 
وتدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة الفروانية برصد سردابني 
مخالفني مبنطقة خيطان يتم استغاللهما 
جتاريا مخازن مــن دون ترخيص من 
البلدية باملخالفة للوائح واشــتراطات 
البلديــة. وفي هذا الســياق، قال مدير 
إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية بفرع 
بلديــة احملافظة م.ســعيد العازمي ان 
الفريق الرقابي الذي ترأســه وأشــرف 

ناصر اجلدعان مترئسا اجتماع جلنة حولي

إغالق أحد السردابني املخالفني

الكفيف يسأل عن آلية إدارة السالمة 
في مراقبة مقاولي البناء

قدم عضــو املجلس 
البلــدي ناصر الكفيف 
ســؤاال عن حادثة وفاة 
عامل إثر ســقوطه من 
القســائم قيــد  إحــدى 
اإلنشاء. وتضمن السؤال 
التالــي: باإلشــارة الى 
مــا تداولتــه الصحف 
اليومـيــــة ومواقـــــع 
التواصل االجتماعي يوم 
اجلمعــة املاضي حول 
وفاة عامل من جنسية 
عربية جراء سقوطه من 

علو في قسيمة قيد االنشاء باملطالع.
لذا نرجو اإلجابة عن األسئلة التالية:
٭ هل قامت البلدية بإصدار تراخيص 
بناء هذه القســيمة بعد اســتيفاء كافة 
االشــتراطات للشــروع بالبناء؟ أرجو 

تزويدي بنسخة من رخصة البناء.
٭ هل مت التنسيق بني الوزارات لضمان 
سالمة املوقع واملواقع املجاورة حتى ال 
يتســبب في حدوث أضرار في محيط 
املشروع؟ إذا كان اجلواب بـ(نعم) ارجو 
تزويدي باملســتندات الالزمــة في هذا 

الشأن.
٭ ما اآللية التي تتخذها ادارة السالمة 

في مراقبة اعمال مقاولي 
البناء واملنشآت املؤقتة 

ومتابعة أعمالهم؟
يجب ان يراعى عند 
الســقاالت  اســتخدام 
الثابتــة واملتنقلــة ان 
تكون من مــواد متينة 
ومناسبة تتحمل اجلهد 
الواقع عليها وباتساع 
كاف وحتــاط بحواجز 
جانبية والــزام العمال 
بلبس حزام األمن ملنع 
سقوط العمال من علو 
مع تزويد العمال بأجهزة األمان والتأكد 
مــن متانــة تثبيتهــا ويحظــر تركيب 
السقاالت او تغييرها او فكها إال بواسطة 

املختصني.
٭ فما االجراءات التي اتخذتها البلدية 
متمثلة فــي ادارة الســالمة للتأكد من 
استخدام السقاالت املطابقة لالشتراطات 
والزام جميع عمال املوقع بلبس حزام 

األمان ومراعاة اشتراطات السالمة؟
أرجو تزويدي باملســتندات الالزمة 
في هذا الشأن، كما أرجو االلتزام باملدة 
الزمنية احملددة للرد على اسئلة اعضاء 

املجلس البلدي.

ناصر الكفيف

عادل املرزوق: ٣٦ إلى ٤٠ درجة احلرارة خالل األيام املقبلة 
وكبار السن يرتدون «الشتوي» منتصف نوفمبر أو بداية ديسمبر

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق: ان مــن يّطلع خالل 
هذه الفترة على خرائط الطقس 
ملنطقة وسط شــبه اجلزيرة 
العربية وسواحلها املطلة على 
اخلليج العربي وخالل األيام 
الـ١٠ املقبلة سيرى أن الضغط 
اجلوي آخذ في االرتفاع، حيث 
تتشــكل مناطق متعددة على 
شكل بؤر من الضغط اجلوي 
متفرقة من شمال شبه اجلزيرة 
العربية حتى جنوبها وبضغط 
جوي يتراوح بني ١٠١٣ و١٠١٨
مليبــار، مضيفا أننا أصبحنا 
أقرب إلــى وجــود املنخفض 
الســوداني الــذي يهــب مــع 
الريــاح الغربية خــالل األيام 
املقبلــة وأن احتمــال وجوده 
في الفترة املقبلة كبير بعدما 
انتهى وتالشى منخفض الهند 

املوسمي.
وأضاف املرزوق: هذا الوضع 
في املنطقة أدى إلى هبوب رياح 
متقلبة االجتاه ويسيطر عليها 

-تكاد ال تذكر- لألمطار ال تزيد 
نسبتها املئوية على ٧٪ ولكن 
مع قلة نســبة ســقوط املطر 
سوف يؤدي هذا الطقس إلى 
أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة 
قليال وتكون بني ٢٥ و٣٥٪ في 
حدها األدنى وفي حدها األعلى 
بني ٤٥ و٥٥٪ وســوف تكون 
الرطوبة مرتفعة على املناطق 

الساحلية وتكون فوق ٧٥٪.
وذكر أن اجلو خالل األيام 

الثاني من فترة الوســم وهذا 
يعني أنه في هذا اليوم قد مضى 
أســبوعان على دخول الوسم 
وفي اليوم نفسه أيضا ستكون 
الشمس في اجتاه القبلة الساعة 

٢ بعد الظهر.
وبخصــوص حالة البحر، 
بني أن البحر يدخل يوم األحد 
٣٠ أكتوبــر في فتــرة تيارات 
الفســاد اخلفيفــة الســرعة 
واملناســبة للصيد حتى يوم 
الســبت ٥ نوفمبر وســيكون 
املد األول متوافقــا مع أوقات 
صــالة العصــر واملــد الثاني 
مع أوقات شــروق الشــمس، 
ثم يتحول البحــر يوم األحد 
٦ نوفمبــر إلى تيارات احلمل 
السريعة والشــديدة االندفاع 
غير املناسبة للصيد، ويكون 
املوج في البحر خفيف االرتفاع 
وال يزيد ارتفاعه على ٤٥ سم 
خالل هذه الفترة، وستستمر 
تيارات احلمل هذه حتى األحد 

١٣ نوفمبر املقبل.

املقبلة ســيكون مائــال قليال 
للحرارة والتــي تكون بني ١٧

و٢١ درجــة مئوية فــي الليل 
وأكثر ارتفاعا في النهار بني ٣٦

و٤٠ درجة، حيث يستمر لبس 
املالبس الصيفية حتى منتصف 
الشهر املقبل، حيث تبدأ املالبس 
الشتوية في الظهور عند كبار 
السن ورمبا يتأخر ظهورها إلى 

بداية شهر ديسمبر.
وزاد: فلكياً خالل هذه الفترة 
سيســتمر الليــل فــي الطول 
والنهار في القصر، حيث يبلغ 
طول فترة النهار اليوم اجلمعة 
١١:٠٧:٣٧، وسيستمر النهار في 
القصر حتى ٢١ ديسمبر، حيث 
يكــون النهار في غاية القصر 
والليل فــي غاية الطول وهو 
مؤشر على دخول فصل الشتاء 
ودخول برج اجلدي الذي يبدأ 
مع تعامد الشــمس على برج 
اجلدي الذي يقع جنوب خط 
االستواء، وخالل يوم األحد ٣٠
أكتوبر يبدأ نوء السماك وهو 

اخلبير الفلكي أكد وجود توقعات بتغطية الُسحب سماء الكويت.. واستمرار اجلو الغائم املائل للرطوبة حتى منتصف نوفمبر

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

االجتاه الغالــب برياح تكون 
في مجملهــا جنوبية تتحول 
إلى جنوبية شرقية أو شرقية 
وتسمى في مجملها عند عامة 
الناس «رياح الكوس»، والتي 
مــن املتوقع أن تســتمر حتى 
منتصف الشــهر املقبل، وهي 
رياح معتدلة الســرعة بسب 
االعتدال فــي الضغط اجلوي 
وعدم انخفاضه، ولهذا فمعدل 
ســرعتها خالل األيــام املقبلة 
سيكون في حده األدنى بني ٥

و٧ كم/ س وفي حدودها العليا 
بني ١٦ و٢٢ كم/ س ولن تزيد 

سرعتها على ٢٦ كم/ س.
وتابــع: هذا اجلو ســوف 
يجعــل الغيــوم تتكاثــر في 
سماء املنطقة ومن املتوقع أن 
تغطي السحب كل سماء الكويت 
وتكون السماء بني غائمة كليا 
وغائمة جزئيا، وسوف يستمر 
اجلو الغائم واملائل للرطوبة 
حتى منتصف الشــهر املقبل، 
ويهيــئ فرصة ضئيلــة جدا 

دكتوراه بتقدير امتياز في اإلعالم للزميلة دعاء خطاب

حصلت اإلعالمية الزميلة دعاء خطاب 
على درجة الدكتوراه، من قسم الدراسات 
اإلعالمية مبعهد البحوث التابع جلامعة 
الدول العربية بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشــرف األولى، عن أطروحة بعنوان 
املعزز في  الواقع  استخدامات تقنيات 
غرف األخبار وانعكاسها على تطوير 
اخلدمة االخبارية ـ دراســة حتليلية 
ميدانية. وتكونت جلنة املناقشة واحلكم 
من األساتذة د.حسن عماد مكاوي مشرفا 
ورئيسا ود.محمود علم الدين مشرفا، 

ود.محمد سعد مناقشا ود.جيالن شرف 
مناقشة. واشتمل مجتمع الدراسة على 
املقدم باستخدام  املضمون اإلخباري 
تقنيــات الواقع املعزز فــي صحيفة 
«األنباء» الكويتية وأخبار اليوم املصرية، 
باإلضافة إلى تلفزيــون قناة العربية 
السعودية وسكاي نيوز اإلماراتـــيـــة، 
وتــناولت الدراسة العالقة بني الواقع 
املعزز AR واالفتراضي VR، واستخدامات 
امليتافيرس. وأشارت أهم نتائج الدراسة 
إلى أن أكثر املوضوعات التي يتم توظيف 

لتناولها هي  الواقع املعــزز  تطبيقات 
التحليل  نتائج  «الترفيهية». وأكــدت 
اإلحصائي أنه تنشر األخبار التي تعتمد 
على الواقع املعزز بشكل أوسع على موقع 
Instagram ،Facebook ،Twitter ،YouTube
على التوالي. وكشــفت النتائج عن أن 
توجه جريدة «األنباء» الستخدام تقنية 
الواقع املعزز كان من منظور اقتصادي 
فيما يتعلق باإلعالنات وقد حقق ذلك 
عوائد مادية جيدة وهو ما أثبتته األرقام 
واإلحصائيات، كما أسفرت أهم النتائج 

عن أن استخدام تقنيات الواقع املعزز من 
املتوقع أن يشكل مستقبل مجال االعالن 
في القريب وباألخص بعد توجه أغلب 
الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، 
مثل غوغل ومايكروسوفت، إلى طرح 
أجهزة جديدة تدمج هذه التقنية. وجاءت 
التوسع في  التوصيات بضرورة  أهم 
إدخــال تقنية الواقع املعزز بالشــكل 
املطلوب في املؤسسات الصحافية حيث 
انها توفر اجلهد والوقت وتتميز بالسرعة 

الفائقة في األداء.

الزميلة دعاء خطاب مع جلنة املناقشة

الرفاعي: احلرس الوطني سيستضيف مؤمتر القوى 
البشرية ألعضاء احتاد «FIEP» خالل نوفمبر ٢٠٢٣

شهد وكيل احلرس الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعــي اجتماع االحتاد الدولي لقوات الشــرطة 
والدرك ذات الطابع العسكري «FIEP» الذي يعقد في 
البرتغال حتت شعار «األمن والتهديدات الصادرة 
من العوملــة ٤٫٠»، حيث تناولت اجللســة األولى 
قضايا املخدرات واالجتار بالبشر وحتديات ومخاطر 

العوملة على دول العالم ومن بينها الكويت.
وخالل كلمته في اجللســة األولى نقل الرفاعي 
للحضور حتيات القيادة السياسية للبالد، ممثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد القائد 
األعلى للقوات املسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، مســتذكرا دعمها الكبير للحرس 
الوطني في سعيه لالنضمام إلى االحتاد كأول جهة 
عســكرية وأمنية في الكويت، مســتعرضا بعض 
املخاطــر التي حتدق بالعالــم والتحديات األمنية 
الناجتــة عــن العوملة والتحول في هيــكل النظام 
العاملي، والتي تستوجب التعاون والتكاتف وتوحيد 
املفاهيم ملواجهتها كونها متثل تهديدا حقيقيا لكافة 

الدول، مشيرا إلى الدور املميز الذي قام به احلرس 
الوطني في مواجهة جائحة كورونا وتقدميه الدعم 
واإلسناد لكل جهات الدولة منذ بداية اجلائحة حتى 

مرت ذروتها بسالم.
وقــال الرفاعي إن اجللســة الثانيــة لالجتماع 
استعرضت سبل تعزيز التعاون املشترك بني الدول 
األعضــاء وتبادل اخلبرات في اســتخدام األنظمة 
اإللكترونية احلديثة في التدريب واالتصاالت، الفتا 
إلى أن احلرس الوطني ســوف يستضيف مؤمتر 
القوى البشرية للدول أعضاء االحتاد خالل نوفمبر 

من العام املقبل.
وكان اجتمــاع االحتاد الدولي لقوات الشــرطة 
والدرك ذات الطابع العسكري شهد تسليم الرئاسة 
من احلرس الوطني اجلمهوري البرتغالي إلى احلرس 
املدني اإلسباني، والتوقيع واملصادقة على اإلعالن 
املشــترك الذي يضم اخلطــط واحملاضر وجدول 
األعمال للسنة املقبلة، باإلضافة إلى اعتماد محاور 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل االجتماعاجتماع السنة السابقة.

b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

ملشاهدة الڤيديوالزميلة دعاء خطاب

حصلت عليها مع مرتبة الشرف األولى من قسم الدراسات اإلعالمية مبعهد البحوث التابع جلامعة الدول العربية


