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«فنية البلدي» تبحث تخصيص أرض ملشروع ترفيهي في اجلهراء
تبحــث اللجنــة الفنيــة في 
املجلس البلــدي خالل اجتماعها 
يوم الثالثاء املقبل طلب املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية 
تخصيص أرض ملشروع ترفيهي 
تعليمــي تثقيفــي فــي محافظة 
اجلهراء، كما يشمل جدول أعمال 

بحث اللجنة البنود التالية:
٭ االقتــراح املقدم من رئيس 
البلــدي، عبــداهللا  املجلــس 
احملري، بشــأن االشــتراطات 
واملواصفات اخلاصة باملجمعات 

السكنية للعمالة.
٭ مقترح وزارة الشؤون بشأن 

البوثات واألكشاك.
٭ الكتاب املقدم من إحدى الشركات 
بشأن القرار الصادر باملوافقة على 
 (B.O.T) طلبات خاصة مبشروع

بني وزارة املالية والشركة.
٭ كتــاب شــركة املشــروعات 
السياحية بشــأن إنشاء وإجناز 
وتسليم نادي رأس األرض اجلديد.

املقــدم مــن شــركة  الطلــب  ٭ 
املشروعات السياحية تطوير نادي 

رأس األرض مع تالفي التداخل في 
حدود املوقع.

٭ االقتراح من املقدم نائب رئيس 
املجلس البلــدي خالد املطيري، 
واألعضــاء فهــد العبــد اجلادر، 
م.علياء الفارسي، م.منيرة األمير، 
ناصــر الكفيف، م.عبــد اللطيف 
الدعي، م.فرح الرومي، م.شريفة 
الشلفان، ناصر اجلدعان، نصار 
العازمي، بشــأن ترخيص مراكز 
لتأهيل ذوي اإلعاقة في املناطق 

السكنية.

تستعرض في اجتماعها الثالثاء املقبل اشتراطات ومواصفات املجمعات السكنية للعمالة

عبداهللا احملري

بحث تخصيص أرض غرب الصباحية لـ «السكنية»
بداح العنزي

تبحث «جلنة األحمدي» في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها اليوم برئاسة 
مقرر اللجنة نصار العازمي االقتراح 
املقدم من األعضاء، نصار العازمي، 
ناصر الكفيف، بشأن تخصيص أرض 
غرب الصباحية شرق األحمدي إلى 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ويتضمن جدول األعمال التالي: 

٭ طلب الهيئة العامة للصناعة توطني 
أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم 
١١ الذي ميثله املوقع رقم ٨٥ مبنطقة 

ميناء عبداهللا ليكون مجمعا للصناعات املستدامة.
٭ طلــب إلغاء البند رقم ١ من قــرار املجلس البلدي 
بشأن إعادة تنظيم اجلزء اإلداري بالقطعة ٥ مبنطقة 

العقيلة مركز الفنطاس سابقا.
٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 
مواقع ألحــواض جتميع مياه األمطــار وقناة مائية 
KNPC وخطوط ربــط حلماية منطقة ميناء عبداهللا

من السيول.
٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 
مســار للربــط بني التجميع رقــم ١ مبدينة صباح 
األحمد السكنية ومجرور صرف مياه األمطار خلدمة 

املناطق اجلنوبية.
العامــة للطــرق  الهيئــة  ٭ طلــب 
البــري تخصيــص طريق  والنقــل 
خلدمة مستودع األحمدي للمشتقات 
البترولية من شارع ميناء األحمدي 
إلى مســتودع األحمدي للمشــتقات 
البترولية الواقع في منطقة جنوب 

األحمدي.
٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري تخصيص مواقــع ألحواض 
جتميــع ميــاه األمطار وقنــاه مالية 
وخطوط ربط حلماية منطقة ميناء 

عبداهللا KNPC من السيول.
٭ طلب شركة ناقالت النفط الكويتية تخصيص موقع 
الســتغالله كمخازن ومكاتــب وورش ضمن القطاع 
رقم ١٢ مبنطقة الفحيحيل مع االستغناء عن األرض 

املخصصة لهم مبنطقة ميناء عبداهللا.
٭ الرد على اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء 

سور نباتي حول مدينة صباح األحمد السكنية.
٭ كتاب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بشأن 
تخصيص أراض في مختلف مناطق محافظة األحمدي.

٭ طلب وزارة األوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف 
سيارات بطريق الدائري السابع بجوار محطة الوقود 

في اجتاه الفنطاس.

جلنة األحمدي تناقش تخصيص مواقع لتجميع مياه األمطار حلماية منطقة ميناء عبداهللا من السيول

نصار العازمي

كمال يسأل عن أبحاث واستشارات «البلدية» لتطوير خدماتها
قدم عضــو املجلــس البلدي 
د.حســن كمال سؤاال عن أبحاث 
ودراســات واستشــارات بلديــة 

الكويت.
وقــال د. كمــال تقــوم بلدية 
الكويــت ضمن أعمالهــا بأبحاث 
ودراســات واستشارات لتطوير 
خدماتهــا وتنفيــذ مشــاريعها. 
وتشــتمل ميزايــة البلدية على 
بنود خاصة لألبحاث والدراسات 
واالستشارات ألهميتها في اتخاذ 
القرارات الفنية ملشاريع البلدية 

والدولــة. وعليه، يرجــى منكم 
تزويدنا بالتالي:

بجــدول  تزويــدي  يرجــى 
يبني فيــه األبحاث والدراســات 
واالستشــارات التــي قامــت بها 
بلديــة الكويت على بند األبحاث 
والدراســات واالستشــارات في 
لألعــوام  البلديــة  ميزانيتــي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ و٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن 
يشــتمل اجلدول على املعلومات 

التالية:
١- اســم أو عنــوان البحــث أو 

الدراسة أو االستشارة.
٢- اجلهــة التي أعدت البحث أو 

الدراسة أو االستشارة.
٣- اإلدارة أو اجلهة املستفيدة من 
البحث أو الدراسة أو االستشارة.

٤- املدة الزمنية.
٥- الكلفــة املاليــة النهائية لكل 

بحث أو دراسة أو استشارة.
مع ضرورة االلتزام في املدة 
القانونيــة لإلجابــة عن أســئلة 
أعضاء املجلس البلدي، استنادا 

د. حسن كمالإلى القانون ٢٠١٦/٣٣.

«ديليفرو» تعزز «السالمة املرورية» لسائقيها
تعاونــت ديليفرو مــع وزارة 
الداخلية لتقدمي دورات تدريبية 
متواصلة حول السالمة املرورية 
لسائقيها. وخالل الدورة، وفرت 
وزارة الداخلية تدريبا إضافيا حول 
السالمة املرورية لسائقي ديليفرو، 
وقدمت العديد من اإلرشادات حول 
أســاليب الســالمة على الطرقات 
وزودتهم بفكرة عامة حول القوانني 

واللوائح املرورية اجلديدة.
وحــول هــذا، قالــت ســهام 
احلســيني، املدير العام لشــركة 
ديليفرو الكويت: «نود أن نشكر 

وزارة الداخليــة على تقدمي هذا التدريب 
اإلضافــي لســائقينا في مجال الســالمة 
املرورية. ويأتــي ذلك كجزء من جهودنا 
اجلماعيــة الهادفة لتحقيق قيــادة أكثر 
أمانــا في الكويت، ويســرنا في ديليفرو 
تقدمي تدريب متواصل للسائقني كجزء من 
التزامنا املستمر بالسالمة على الطرقات».
من جهته، قــال مديــر إدارة التوعية 

العامــة للمــرور  اإلدارة  املروريــة فــي 
العقيــد نــواف احليان: «إننا ســعيدون 
بهذه الشراكة مع ديليفرو لتقدمي تدريب 
إضافي للسائقني حول السالمة املرورية. 
ويسعدنا مساعدتهم على تعزيز تدريبهم 
فــي هذا املجال، ونتطلع إلى التعاون مع 
ديليفرو في املزيد من الدورات التدريبية 

في املستقبل».

العقيد نواف احليان مع كرمي الغربللي من «ديليفرو»

٣٠١ ألف دينار لصيانة مولدات 
٨ محطات خارجية تابعة لـ«اإلعالم»

عاطف رمضان

حصلــت وزارة اإلعــالم على موافقة 
اجلهــات املعنيــة علــى متديــد عقدين 

ملناقصتني ملدة ٦ أشهر لكل منهما.
التمديد األول خاص بعقد مناقصة بث 
القنوات الفضائية األولى والثانية والثالثة 
إلى قــارة أميركا الشــمالية واجلنوبية 
واجلزر احمليطة املبرم مع إحدى الشركات 
املتخصصة في االتصاالت ملدة ٦ أشــهر 
اعتــــبارا مــن أول مــارس ٢٠٢٣ مببلغ 

إجمالي ٤١٠٫٢ آالف دينار، وذلك حلاجة 
الوزارة.

كمــا حصلــت الــوزارة أيضــا علــى 
موافقــة طلب متديد ثــان لعقد مناقصة 
القيام بأعمال تشغيل وصيانة الكهرباء 
وامليكانيــك واملولــدات فــي احملطــات 
اخلارجية «املقوع وكبد وجنوب الصباحية 
واملطالع والصبية واجليوان ١ واجليوان 
٢ واجلليعة»، املبرم مع إحدى الشركات 
ملدة ٦ أشــهر اعتبارا من ١٣ مارس ٢٠٢٣

مببلغ إجمالي ٣٠١٫٢ ألف دينار.

الصويان الستثناء الصيادين من وقف «سمات الدخول»
محمد راتب

ناشــد رئيــس االحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهــر الصويــان النائــب 
الــوزراء  لرئيــس  األول 
الداخليــة ووزير  ووزيــر 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد، النظر في فتح سمات 
الدخول للعمالة الوافدة من 
الصيادين نظرا لكون مهنة 
الصيد ليست عادية وفيها 
مشقة كبيرة وغير متواجدة 
في السوق احمللي، مشيرا 
إلى أن سوق العمل يحتاج 

في مقدمتها توفير العمالة 
لهذا القطاع، مبينا أن كثيرا 

تصاريح جديدة لهم حتى 
يتمكنوا من استئناف عملهم 
في الصيد، وتزويد السوق 
احمللية باألسماك الطازجة، 
ودعم منظومة األمن الغذائي 
للبالد، موضحــا أن قطاع 
الصيــد لــه قيــود تخص 
العمالــة وهي عــدم جواز 
التحويل خارج القطاع أو 
إليه من وظائف أخرى، لذلك 
إذا انتهــى عمل الصياد مع 
كفيله يكون أمامه خياران 
إمــا التحويــل إلى رخصة 
صيد أخرى أو مغادرة البالد 

نهائيا.

من أعضاء االحتاد تقدموا 
بطلبــات تصاريــح عمــل 
جديدة للصيادين ولم يتم 
الرد عليهم سواء بالرفض 
أو القبول وأصبحت ملفاتهم 
معلقــة، وتوقــف جزء من 
اللنجــات والطراريــد عن 
العمــل لعدم توفــر عمالة 
الصيد بالوقت احلالي بدال 
مــن العمالة التــي غادرت 

البالد.
الصويــان  وناشــد 
الوزير ضرورة تذليل هذه 
املعوقات، واستثناء عمالة 
الصيد واملوافقة على إصدار 

احتاد الصيادين أشار إلى أن أعمال الصيادين معطلة والتصاريح املطلوبة معلقة منذ أشهر

 ظاهر الصويان

إلى عمالة صيد نظرا ملغادرة 
الكثيرين منهم البالد وعدم 
رغبتهم في العودة، مشددا 
على ضرورة املوافقة على 
الطلبــات املقدمــة من قبل 
أصحــاب رخــص الصيــد 
ليتسنى لهم القيام بواجبهم 
الوطنــي فــي توفير األمن 

الغذائي البحري.
حتديات مختلفة

وأعرب عن آمال جموع 
تذليــل  فــي  الصياديــن 
التــي تواجــه  التحديــات 
قطــاع الصيد، والتي يأتي 

ضبطية «الكهرباء»: قطع التيار عن مخالفي  «اجلهراء الصناعية» 
دارين العلي

نــــفذ فريـــق الضـــــبطية القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء حملة مشتركة 
مع عــدد من جهات الدولــة على املنطقة 
الصناعية في اجلهراء أســفرت عن قطع 
التيار عــن عدد من الكراجــات والورش 

املخالفة.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري 
لـ «األنباء»، إن احلملة التي شارك فيها كل 
من وزارة الداخلية والقوى العاملة والبلدية 
وهيئة الصناعة تأتي اســتمرارا لضبط 
التعديات فــي مختلف القطاعات املعنية 
والتركيز على املدن الصناعية واحلرفية، 
الفتا الــى ان هذه احلمالت ســاهمت في 

انحسار نسب املخالفات والتعديات.
ولفــت إلــى أنه مت قطــع التيــار عن 
املخالفني، حيث تنوعت املخالفات ما بني 
أحمال إضافية وتوصيالت مباشرة دون 
عداد وأنشطة مخالفة في العقارات تؤدي 

الى الضغط على الشبكة.
وأوضح الشمري أن حصيلة املخالفات 
لهذا الشهر بلغت ٢٠ محضر ضبط مختلفة 
وإثبات حالة، مؤكدا أن الفريق لن يتهاون 
مــع أي مخالفة أو تعد على الشــبكة في 

أي قطاع كان.

٢٠ محضر ضبط خالل الشهر اجلاري.. والفريق ينّفذ حملة مشتركة مع اجلهات احلكومية

م.أحمد الشمري مع عدد من ممثلي اجلهات املشاركة

انطالق منافسات 
«حتدي الغواصات 

اآللية - الروبوت»
انطلقت منافسات مسابقة 
الكويــت للغواصات  (حتدي 
اآللية - الروبوت) يوم أمس 
األول فــي مركز شــباب جابر 
األحمــد حتــت مظلــة الهيئة 
العامة للشــباب. وتؤهل هذه 
املنافســات لنهائيــات بطولة 
(SeaPerch) (حتدي غرب آسيا) 
التي تنظمها األكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري فرع الشارقة واملقرر 
إقامتها في الشارقة ٢٤ فبراير 
املقبل. وتستمر املنافسات إلى 
يوم الغد مبشــاركة ٤٠ شابا 
وشــابة ممثلــني لـــ ١٢ فريقا 
 (SeaPerch) للتأهل ملســابقة

(غرب آسيا).


