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السفير الكوري: نترقب املشاريع اجلديدة 
ضمن رؤية ٢٠٣٥ للدخول في املناقصات

وكيل احلرس الوطني بحث التعاون العسكري
وتبادل اخلبرات مع رئيس األركان اإليطالي

أسامة دياب

أكد السفير الكوري لدى 
البالد تشونغ بيونغ ها أهمية 
التعــاون الثقافي بني بالده 
والكويــت والــذي يحرص 
على دعــم وتعزيز روابطه 
بشكل شخصي، موضحا أن 
هناك إقباال واهتماما كبيرا 
مــن الكويتيني علــى تعلم 
الثقافة الكورية، وخصوصا 
في مجال الدراما السينمائية 

والتلفزيونية واملطبخ.
وأشــار بيونــغ هــا في 

الشــوارع  اكل  مهرجــان 
الكوري في الكويت في االول 
من ديسمبر مبقر السفارة 

الكورية.
ولفت إلى ان بالده تترقب 
املشــاريع اجلديــدة التــي 
الكويــت ضمن  ســتطلقها 
العام  رؤيتها ٢٠٣٥ خــالل 
املقبــل والتي ســتتيح لنا 
املزيــد من الفرص للدخول 
في املناقصات التي ســيتم 

طرحها.
وعن إجنازات الشركات 
الكوريــة ضمن املشــاريع 

التــي هي قيد التنفيذ، قال: 
انتهينا من إجناز مشــروع 
الوقود النظيف في مصفاة 
الزور، وهو احد املشــاريع 
الكبــرى  االســتراتيجية 

للكويت.
وعــن مشــاركة املغنى 
الكوري جانغكوك من فريق 
بي تي اس الكوري في افتتاح 
كأس العالم فــي قطر، قال 
إن هذا دليل كبير على قوة 
الثقافة الكورية في منطقة 
اخلليج واملساهمة في إجناح 

كاس العالم.

خالل احتفال السفارة بالتعاون مع املجلس االستشاري للوحدة السلمية مبناسبة يوم الكيمتشي

خبيرة الطعام الكوري متحدثة خالل الفعالية ً  (متني غوزال) السفير الكوري تشونغ بيونغ ها متحدثا

تصريــح للصحافيني على 
الــذي  االحتفــال  هامــش 
الســفارة بالتعاون  أقامته 
مــع املجلس االستشــاري 
للوحدة السلمية في كوريا 
- فرع الكويت مبناسبة يوم 
الكيمتشــي الى أن احتفال 
هــذا العام متيــز بحضور 
خبيــرة كورية متخصصة 
في صناعة الطعام الكوري 
والتــي قدمت للمشــاركني 
تفاصيل الوصفات السحرية 
وأســهل الطرق في صناعة 
الكمشي، كاشفا عن انطالق 

استقبل وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركــن م.هاشــم الرفاعي رئيــس األركان 
العامة للقوات املسلحة اإليطالية األدميرال 
جوسيبي كافو دراغوني والوفد املرافق له، 

وذلك بحضور كبار القادة.
ونقــل الرفاعــي إلــى الوفــد اإليطالي 
الصديــق حتيات قيــادة احلرس الوطني 
ممثلــة في رئيس احلرس ســمو الشــيخ 

سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ فيصل النواف. وبحث اجلانبان 
فرص التعــاون العســكري املســتقبلية 
في ظل العالقــات املتميزة بــني البلدين، 
حيث أكد الرفاعــي اهتمام قيادة احلرس 
بتبادل اخلبرات مع املؤسسات العسكرية 
املرموقة، مشــيرا إلى وجود توجه إلبرام 
مذكرة تفاهم بني احلرس والقوات املسلحة 

اإليطالية في مجال التدريب وإقامة الدورات 
والتمارين العسكرية واألمنية واالستشارات 

التخصصية وتبادل املعلومات.
من جانبه، رحب رئيس أركان القوات 
املســلحة اإليطالية بفتح قنوات للتعاون 
العســكري وتبادل اخلبــرات مع احلرس 
الوطنــي مبا يحقق االســتفادة في مجال 

التسليح والتدريب.

بهبهاني يسأل عن معايير تقييم مشاريع الطرق السريعة
قدم عضو املجلس البلدي 
م.اســماعيل بهبهاني ســؤاال 
حول معايير تقييم مشــاريع 
الطرق السريعة من استحداث 

وتطوير. 
وقال بهبهاني في ســؤاله: 
جــاء باملادة ٢١ مــن قانون ٣٣

لســنة ٢٠١٦ «يختص املجلس 
البلــدي وفــي إطــار املخطط 
الهيكلي العام للدولة وامليزانية 
املعتمدة بتقرير املشــروعات 
ومواقعهــا عمرانيا، وجتميل 
املــدن والقــرى والضواحــي 
واملناطــق واجلــزر والطــرق 
والشوارع وامليادين وتوسعتها، 
وانطالقــا من دور املجلس في 
وضع السياسات العامة للبلدية 
واخلطط وتقرير املشروعات في 
كل مــا يتعلق مبهام ومجاالت 

مشــروعات الطرق الســريعة 
سواء كان عند استحداث طرق 
سريعة أو تطوير القائمة، ومتى 

ينتهي ذلك الدور؟
٭ ما األســس واملعايير التي 
تؤخذ بعني االعتبار قبل منح 

املوافقة املبدئية، وهل تخضع 
وتتسق تلك املوافقة مع املخطط 

الهيكلي العام للدولة؟
اإلدارات  أو  مــا اجلهــات  ٭ 
املختصــة لديكــم التــي تقوم 
عنــد  املشــروعات  بدراســة 
عرضها عليكم قبل منح املوافقة 

املبدئية؟
٭ هل يستمر دور جهاز البلدية 
في متابعة املشروع قبل الطرح 
مع اجلهــة الطالبــة بعد منح 
املوافقة املبدئيــة حتى تقدمي 

التصميم النهائي للمشروع؟
٭ هــل يخضــع حتديــد نوع 
التقاطعــات، إشــارة مرورية، 
دوار، جسر، نفق، طريق سفلي، 
منحدرات عند دراسة املشروع 
إلدارات البلديــة؟ وهل تبدي 
رأيها بهــذا اخلصوص في أي 

مرحلة من مراحل املشروع قبل 
الطرح؟

٭ ما دور جهاز البلدية مبختلف 
إداراتها بخصوص الدراســات 

املرورية املتعلقة باملشروع؟
٭ هــل تتــم مراجعــة تلــك 
الدراســات املروريــة املقدمــة 
للمشروع قبل اعتمادها؟ وإن 
كانت الدراسات املرورية تعرض 
عليكــم لدراســتها واملوافقــة 
عليهــا، يرجــى بيان األســس 
واملعاييــر املتبعة فــي تقييم 
الدراســات املروريــة املتعلقة 

باملشروع.
٭ ما املعايير التي يتم أخذها 
بعني االعتبار ويتم من خاللها 
حتديــد مــا اذا كان تصميــم 
املشروع املقدم مطابقا للمخطط 

الهيكلي من عدمه؟

م.إسماعيل بهبهاني

نشاط البلدية العمراني والبيئي 
والصحي. وأضاف: وحيث إن 
اخلطط املرحلية تسير بحسب 
ما هــو مخطط له في إنشــاء 
بنى حتتية تستوعب االزدياد 
السكاني املطرد وما يصاحبه 
من تأثيرات تتطلب مســاهمة 
اجلميع من ذوي االختصاص 
والقــرار فــي وضــع الرؤيــة 
الواضحة والشاملة في إيجاد 
احللول املناسبة الستيعاب مثل 
هذه الزيادة، وحيث إن الهدف 
املشــترك للجميــع هو وضع 
إطار عام للسياســات العامة، 
وملا كان تطوير شبكة الطرق 
أحد أهم مظاهر البنى التحتية، 
يرجى منكم تزويدنا باإلجابة 

عن األسئلة التالية:
٭ متى يبــدأ دور البلدية في 

إعداد: بداح العنزيمجلس بلدي

السبيعي خاطب «الديوان» بشأن 
بدالت «اخلدمات االجتماعية 

والنفسية» في «الشؤون»
بشرى شعبان

كشــف رئيــس نقابــة 
العاملني في وزارة الشؤون 
االجتماعية يحيى الدوسري 
أن وكيــل الوزارة باإلنابة 
مسلم السبيعي وّجه كتابا 
أمس ـ حصلــت «األنباء» 
على نسخة منهـ  الى رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية حول 
الوظائف  حقوق شــاغلي 
االجتماعية والنفسية والتي 

مت تأييدها من الوزارة والقت اهتماما من وزيرة الشــؤون 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
م.مــي البغلي، وذلك تتويجا جلهــود النقابة واالجتماعات 

املكثفة التي عقدت مع قياديي الوزارة.

صورة ضوئية من كتاب وكيل «الشؤون»

ملشاهدة الڤيديو

العبداجلادر: إنشاء مسارات دائمة 
ومؤقتة للدراجات الهوائية

قــدم عضــو املجلــس 
البلــدي فهــد العبداجلادر 
اقتراحا بإنشــاء مسارات 
دائمة ومؤقتــة للدراجات 

الهوائية.
وقــال العبداجلــادر ان 
االقتراح يأتي دعما للشباب 
وتشــجيعا  والرياضــة، 
لوسائل نقل صديقة للبيئة، 
وإنهــاء ملأســاة حــوادث 

الدراجني.
وأضــاف: انطالقــا من 
رؤية ٢٠٣٥ جلعل الكويت 

في مكانة دوليــة متميزة، وتعزيز جهود 
خلق بيئة معيشية مستدامة وبنية حتتية 
متطورة ورأسمال بشري إبداعي، وإدراكا 
منا بأهمية الدراجات الهوائية التي تعتبر 
نشــاطا مفضال للكثيــر من االفــراد على 
اختــالف أعمارهم، فإنها تعتبر في بعض 
البلدان واحدة من وسائل النقل البسيطة 
واملنخفضة الثمن وأيضا الصديقة للبيئة 
والداعمــة لالقتصــاد األخضر املســتدام، 
وخصصت له اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يــوم ٣ يونيو مــن كل عام يــوم الدراجة 

الهوائية ألهميته.
وتابــع: اهتم قانــون املــرور الكويتي 
مبعاجلة بعض املشاكل املتعلقة مبسارات 
الدراجات الهوائية ومنها على سبيل املثال 
املادة ١٤٨ من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة 
١٩٧٦ بشأن الالئحة التنفيذية لقانون املرور 
رقم ٦٧ لســنة ١٩٧٦، والتي تنص على أن 
«يلتزم قائد الدراجة الهوائية اجلاذب األمين 
لنهــر الطريق ويحظر عليه الســير فوق 
الرصيــف، وعند وجود مســار مخصص 
لســير الدراجات يجب التزامها وال يجوز 
اخلروج منها. إال أنه مع األسف التزال ثقافة 
ركوب الدراجات الهوائية مستغربة والبعض 
يعتبرها نوعا من التسلية والبعض اآلخر 
يرى فيها مزاحمة غير مبررة للسيارات، لذا 
نرى عدم االهتمام من جانب قائدي السيارات 
بهؤالء الدراجني الذين تكررت حاالت الدهس 
والوفاة لبعضهم، واننا لنســتذكر الدراج 
الكويتي سعد السبيعي، رحمه اهللا، الذي 
توفي اثر تعرضه حلادث أليم على جسر 
جابر أثناء ممارســته لهــذه الرياضة، إن 
تفادي حوادث الدراجات الهوائية يحتاج 
الى مشــروع متكامل، ال ينحصر فقط في 
تخصيص مسارات محددة، ففي حالة ما مت 
إنشاء حارات للدراجني دون عمل خطوات 

اخــرى فإننــا ســنحصر 
ممارسة هذه الرياضة في 
حــارات صغيــرة ال تفــي 
بالغــرض، وهو ما يترتب 
عليــه أيضا منــع دراجي 
املنتخبات واحملترفني من 
مزاولة هذا النشــاط على 
أنهــم  الطرقــات، خاصــة 
الفئة التي لن تناسبها هذه 
احلارات كونهم يحتاجون 
الــى طرق ومســارات ذات 
مسافات طويلة ومفتوحة».

ولهذا أتقــدم باالقتراح 
اآلتي، وبالتنسيق مع اجلهات املعنية:

- تفعيل ومتابعة مشــروع املســار الذي 
اقترحته العضو السابق في املجلس البلدي 
م.مها البغلي والذي يتمثل في إنشاء مسار 
سعد بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢١ ومتت املوافقة على 
املقترح من املجلس وإرســاله الى اجلهاز 
التنفيــذي بتاريــخ ١٢/٤/٢٠٢١ ولم ير هذا 

املشروع النور حتى هذه اللحظة.
- إنشاء مســارين دائمني ملمارسة نشاط 
ركوب الدراجات الهوائية، وذلك في منطقة 
جابر األحمد ومنطقة اخليران مع ضرورة 
توفير جميــع املرافق اخلدمية من دورات 
مياه ومواقف للدراجات وغيرها على امتداد 
املســار مع حتديد مراحل التنفيذ وآليات 
العمل واإلطار الزمني لكل مرحلة من مراحل 

العمل.
- إنشاء مسار مؤقت في منطقة صبحان 
بجانب مبنى وزارة الداخلية، وذلك بإغالق 
الشــارع يومــي االثنني واألربعــاء من كل 
أسبوع من الساعة الثالثة عصرا الى الساعة 
الثامنة مساء بطول ٧ كم وال يحتاج املسار 
إال الى حواجز إلغالق املداخل الفرعية فقط. 
وميتاز املسار بالقرب من األندية الرياضية 
واملناطق السكنية وبعض املرافق اخلدمية 
ووجود طرق بديلة بحيث ال تتعطل حركة 

املرور.
- إعادة فتح مســار جســر جابر البحري 
باجتاه الصبية فقط خالل الفترة من شهر 
أكتوبر حتى شهر أبريل، وذلك من الساعة 
السادسة والنصف حتى العاشرة والنصف 

صباحا من يوم اجلمعة.
- أهمية تخصيص 
مسارات للدراجات 
الهوائية واعتمادها 
كوســيلة نقل عند 
إنشاء املدن اجلديدة.

فهد العبداجلادر

مطالبة بإنشاء شركة مساهمة إلدارة نفايات البلدية الصلبة
انتهت ورشــة العمل التي 
نظمتهــا جلنة شــؤون البيئة 
في املجلس البلدي إلى التطرق 
إلنشاء شــركة مساهمة إلدارة 

النفايات البلدية.
اللجنــة  وقالــت رئيســة 
م.علياء الفارســي إن الورشة 
عقــدت بحضور كل من الهيئة 
العامة  العامة للبيئة واألمانة 
للمجلــس األعلــى للتخطيط، 
وزارة املاليــة، وإدارة شــؤون 
البيئة، وجــاءت بعد الزيارات 
امليدانية التي قــام بها أعضاء 
اللجنــة فــي مــردم الدائــري 
السابع اجلنوبي ومردم الساملي 
واالطــالع على  الفــرز والردم 
للنفايــات في املوقــع والتي ال 
تتماشــى مع املعايير البيئية 

السليمة.
وأضافت الفارسي ان الورشة 
سعت لطرح إدارة نفايات البلدية 
الصلبة واالستماع واالستفادة 
من خبرات الهيئة العامة للبيئة 

التــي تواجههــم  واملعوقــات 
ومناقشة املشاركني بخصوص 

تلك املعوقات.
وأشادت بتضافر اجلهود من 
جميع اجلهات املدعوة باحللول 

إلدارة النفايــات البلديــة، إلى 
جانب التطرق حلوكمة العملية، 
كمــا أنه ال توجد جهة مركزية 
مهيمنة على القرارات البيئية 

في الدولة.

واالقتراحات ومناقشــة أهمية 
التوعيــة والتثقيــف وطلــب 
ميزانية لهذا البند حول أساليب 
إدارة النفايــات البلديــة إلــى 
مناقشة إنشاء شركة مساهمة 

خالل ورشة عمل نّظمتها جلنة شؤون البيئة

صورة جماعية للمشاركني في ورشة العمل

واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط ووزارة املالية بهذا 
املجال، مشيرة إلى انه مت تقدمي 
عرض مرئي من إدارة شــؤون 
البيئة في البلدية حول رؤيتهم 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي متوسطا األدميرال جوسيبي كافو دراغوني والسفير اإليطالي والوفد املرافق

توجه إلبرام مذكرة تفاهم في مجال التدريب وإقامة الدورات والتمارين العسكرية

الصالح وكيًال لقطاع التخطيط 
في «األشغال» بالتكليف

دارين العلي 

أصدرت وزيرة األشغال 
الكهرباء  العامة وزيــرة 
واملــاء والطاقة املتجددة 
د.أمانــي بوقمــاز قــرارا 
بتكليف رئيس مهندسي 
تشغيل وصيانة محطات 
القوى الكهربائية وتقطير 
املياه م.هيثم العلي القيام 
الوكيل املســاعد  بأعمال 
لقطــاع محطــات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه 

باإلضافة إلى عمله.
كما كلفت وزيرة األشــغال العامة وزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز، مدير مركز نظم املعلومات 
بقطاع التخطيط والتنمية في «األشــغال» م.أحمد الصالح 
القيام بأعمال الوكيل املســاعد لقطــاع التخطيط والتنمية 

باإلضافة إلى عمله.

م.أحمد الصالح

ملشاهدة الڤيديو


