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تفاع ً
ال مع ما نشرته «الشاهد» حول تذمر المراجعين من طوابير االزدحام

«البلدية» :تفويض نواب المدير العام بالتوقيع على رخص البناء
كتب �ضاحي العلي:
تفاع ً
ال مع ما ن�رشته «ال�شاهد»
يف ع���دد ���س��اب��ق ل��ه��ا ح���ول تذمر
املراجعني من طوابري االزدح��ام
امام مكتب مدير عام البلدية ،ا�صدر
مدير عام البلدية �أحمد املنفوحي
ق��رار ًا اداري� ًا ب�ش�أن تعديل البند 6
من املادة الثانية من القرار االداري
رق��م  338ل�سنة  2017بتفوي�ض
نواب املدير العام ل�ش�ؤون قطاعات
�أفرع البلدية باملحافظات يف بع�ض
االخت�صا�صات لي�صبح ن�صه :يفو�ض
ن��واب املدير العام ل�ش�ؤون �أفرع
البلدية يف املحافظات يف نطاق
احل���دود االداري����ة لأف���رع البلدية
للمحافظات التي ت�رشف عليها
كل منهم بالتوقيع على معامالت
رخ�ص البناء والرتاخي�ص اخلا�صة
بالتعديالت واال�ضافات طبق ًا لل�سكن
اخلا�ص وال�سكن اال�ستثماري الذي

• أحمد املنفوحي

يقل عن � 3آالف مرت مربع وال�سكن
ال�صناعي ال��ذي يقل ع��ن � 5آالف
مرت مربع ،م�شري ًا الى انه عدا ذلك
تخت�ص به ادارة االنظمة الهند�سية
يف الطابع اخلا�ص.
و�أ�ضاف املنفوحي ان التفوي�ض ت�ضمن

رفع  116793متراً مكعب ًا

في الجهراء

ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف بلدية الكويت عن الإجن��ازات
التي حققتها �إدارة النظافة العامة و ا�شغاالت الطرق بفرع بلدية
حمافظة اجلهراء خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي ،م�شرية الى رفع
116793م 3من الأنقا�ض و املخلفات �إلى جانب توزيع وا�ستبدال
 1104حاويات.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة النظافة العامة و �إ�شغاالت الطرق
بفرع بلدية حمافظة اجلهراء فهد القريفة �أن مراقبة النظافة العامة
قامت برفع 116793م 3من الأنقا�ض و املخلفات ،وتوزيع و ا�ستبدال
1104حاويات ،حترير و توجيه  549خمالفة وانذار ًا وتعهد ًا بالإ�ضافة
�إلى رفع �17سيارة مهملة وو�ضع  243مل�صق ًا.

• صورة توضيحية ملا نشرته «الشاهد» في عددها السابق

اي�ض ًا رخ�ص الهدم والرتميم والديكور
جلميع ان��واع املباين مب�ساحاتها
املختلفة وجتميل االبنية التي تقرر
البلدية ترميمها وجتميلها وفق ًا
للقرارات ال�صادرة ب�ش�أن تنظيم �أعمال
البناء وحم���والت الكهرباء و�أف��رع

محليات

اجلمعيات وال�شاليهات وامل�ساجد
و�سكن االئمة وم�ؤ�س�سة امل�ستو�صفات
وال�������ش�ب�رات ال���زراع���ي���ة التابعة
للمنتجات الزراعية واحلدائق و�أبراج
تقوية االت�صاالت ومراقبة تنفيذ هذه
الرخ�ص واتخاذ االج��راءات الالزمة

لقطع التيار الكهربائي عن اجلزء
املخالف وفق ًا للقوانني واللوائح
واالن��ظ��م��ة املتبعة ،داع��ي � ًا جميع
اجلهات املخت�صة بالبلدية الى تنفيذ
ه��ذا القرار والعمل به اعتبار ًا من
تاريخ �صدوره.

«التربية» :الكويت تشارك في الدورة

العربية للرياضات المدرسية بمصر

�أعلنت وزارة الرتبية م�شاركة االحت��اد الكويتي للريا�ضة
املدر�سية والتعليم العايل ب��ال��دورة العربية للريا�ضات
املدر�سية والتعليم العايل التي تقام يف �شهر مار�س املقبل يف
ال�شقيقة م�رص.
وقال الوكيل امل�ساعد للتنمية الرتبوية والأن�شطة يف الوزارة
رئي�س االحتاد في�صل املق�صيد يف بيان للوزارة انه �سيتم جتهيز
الفرق امل�شاركة يف هذه البطولة خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�شار املق�صيد الى انه عقد اجتماعا مثمرا مع �أم�ين عام
االحتاد العربي للريا�ضة املدر�سية فتحي االدري�سي على هام�ش
اجتماعات املجل�س التنفيذي للدورة الـ 39للمنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة «�إي�سي�سكو».
واو�ضح �أن االجتماع ي�أتي يف �إطار توطيد العالقات الثنائية
خالل املرحلة املقبلة على م�ستوى الريا�ضة املدر�سية حيث
مت �رشح الو�ضع العام لالحتاد الكويتي للريا�ضة املدر�سية
والتعليم العايل بعد �إ�شهاره ر�سميا من قبل الهيئة العامة
للريا�ضة.
و�أكد �أهمية تكثيف الفعاليات والدورات التدريبية للمعلمني
واملعلمات من خالل توجيه الرتبية البدنية «بنني  -بنات»
مبينا انه طالب بتوفري مقاعد للعاملني يف توجيه الرتبية
البدنية من املعلمني واملعلمات ليكون لهم ع�ضوية يف االحتاد
العربي واللجان املختلفة املنبثقة من مكتبه التنفيذي.

«البلدية» تستكمل إجراءات تسليم

هيئة الصناعة أراضي المدينة الصناعية
كتب �ضاحي العلي:

طالبت الهيئة العامة لل�صناعة بلدية الكويت بت�سليمها
بقية امل�ساحة املخ�ص�صة للمدينة ال�صناعية البالغة
م�ساحتها  50كيلومرت ًا مربع ًا املجاورة للم�ساحة
التي مت ا�ستالمها والبالغة  50كيلومرت ًا مربع ًا بغية
ان�شاء مدينة �صناعية متكاملة.
وا�شار مدير عام الهيئة عبدالكرمي تقي ملدير عام
البلدية الى قرار املجل�س البلدي ب�ش�أن املوافقة على
تخ�صي�ص موقع للمدينة ال�صناعية للهيئة العامة
لل�صناعة غرب البالد مبنطقة ال�ساملي مب�ساحة 100
كيلومرت مربع والى قرار جمل�س ال��وزراء املت�ضمن

«الشباب» :اعتماد الخطة التنفيذية
للمجلس الشبابي تمهيداً إلطالقه

املوافقة من حيث املبد�أ على طلب هيئة ال�صناعة
امل�ضي باجراءات التوقيع على مذكرة تفاهم بني
الهيئة العامة لل�صناعة بالكويت وبنك التنمية
ال�صيني باجلمهورية ال�صينية ال�شعبية ب�ش�أن بناء
وت�شغيل مدن �صناعية جديدة وفق ًا للأطر واالجراءات
القانونية املتبعة يف هذا ال�ش�أن بالتن�سيق مع كل من
وزارة اخلارجية وادارة الفتوى والت�رشيع.
واو�ضح تقي ان الهيئة قد ا�ستلمت م�ساحة  50كيلومرت ًا
مربع ًا من اجمايل امل�ساحة املخ�ص�صة لها ،داعي ًا
البلدية الى اجراء الالزم نحو ت�سليم الهيئة بقية
امل�ساحة املخ�ص�صة للمدينة ال�صناعية والبالغة
م�ساحتها  50كيلومرت ًا مربع ًا.

• فيصل املقصيد مع فتحي االدريسي

الصرعاوي التقى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين في الرباط
ق��ام رئي�س دي���وان املحا�سبة ب��الإن��اب��ة عادل
ال�رصعاوي ،بزيارة الى الربملان املغربي،
حيث التقى رئي�س جمل�س ال��ن��واب احلبيب
املالكي ورئي�س جمل�س امل�ست�شارين عبداحلكيم
بن�شما�ش.
وتناولت اللقاءات م�سار العالقات املتميزة التي

جتمع البلدين وطموحات وتطلعات ال�شعبني
ال�شقيقني ف�ضال عن تعاون امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية
مع االجهزة الرقابية يف البلدين.
وح�رض اللقاءين الى جانب وفد ديوان املحا�سبة
القائم ب�أعمال �سفارة الكويت ل��دى املغرب
امل�ست�شار غازي الف�ضلي.

ويتكون ال�برمل��ان املغربي من جمل�سني هما
جمل�س النواب ال��ذي ي�ضم  395ع�ضوا منتخبا
«انتخاب مبا�رش» وجمل�س امل�ست�شارين الذي
ي�ضم  120ع�ضوا منتخبا «بطريقة غري مبا�رشة
من ممثلي اجلماعات املحلية والنقابات املهنية
وغريها».

الدشتي :التعاون في النقل البري له أثر إيجابي على التنمية االقتصادية
كتب �أحمد يون�س:

قالت الهيئة العامة لل�شباب انها
اعتمدت اخلطة التنفيذية للمجل�س
ال�شبابي متهيدا لإطالقه يف الفرتة
املقبلة ل��ي��ك��ون من�صة �شبابية
خال�صة للتعبري عن ق�ضايا ال�شباب
وتطلعاتهم وتطوير �رشاكتهم مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص.
وذك����ر امل���دي���ر ال���ع���ام للهيئة
عبدالرحمن املطريي ،عقب تر�ؤ�سه
اج��ت��م��اع اللجنة العليا الق�تراح
�إجراءات املجل�س ان الهيئة �ستعقد

• عبدالرحمن املطيري مترئسا ً االجتماع

م�ؤمترا �صحافيا الثالثاء املقبل
يف فندق «ال��ف��ورت نايت» لك�شف
تفا�صيل ه��ذه اخل��ط��ة علما بان
املجل�س �سيت�ألف من ال�شباب بني
عمر  18و 34عاما.
ولفت ال��ى ان االجتماع �شدد على
�رضورة الرتويج الإعالمي للمجل�س
بني �أو�ساط ال�شباب من خالل الذهاب
�إلى �أماكن جتمعاتهم يف اجلامعات
والكليات وغريها وكذلك عرب موقع
الهيئة االلكرتوين ومن�صات مواقع
التوا�صل االجتماعي للو�صول �إلى

�أكرب �رشيحة منهم و�ضمان و�صول
�أميز ال�شباب للمجل�س.
و�أو���ض��ح �أن اللجنة و�ضعت خطة
تدريبية وا�ضحة لل�شباب الراغبني
يف االن�ضمام لع�ضوية املجل�س
ال �سيما انه �سيلعب دورا مهما يف
تقييم ا�سرتاتيجيات وخطط الدولة
للتنمية ال�شبابية و�سين�سق ويتعاون
مع املنظمات واملجال�س ال�شبابية
الدولية املتخ�ص�صة لتبادل اخلربات
لتحقيق تطلعات وطموحات ال�شباب
الكويتيني.

ا�ست�ضافت وزارة امل��وا���ص�لات
االجتماع ال��ـ « »27للجنة الفنية
للنقل الربي وهند�سة الطرق لدول
جمل�س التعاون اخلليجي .
وقال وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع
النقل عادل الد�شتي ،على هام�ش
االجتماع �إن ال���وزارة ا�ست�ضافت
امل�����ش��ارك�ين م���ن دول جمل�س
التعاون اخلليجي املعنيني ب�إدارة
النقل ال�بري ملناق�شة العديد من
املوا�ضيع التي من �ش�أنها تعزيز
وتطوير العالقات يف جمال النقل
الربي لدول املجل�س.
و�أكد الد�شتي يف ت�رصيح لل�صحافيني،
�أم�س اخلمي�س �أن اللجنة بحثت خالل
اجتماعها جدول الأعمال الذي �أعدته
الأمانة العامة لدول املجل�س منها
قانون نظام النقل الربي املوحد
وكذلك توحيد موا�صفات �أنظمة

النقل الذكية باال�ضافة الى مناق�شة
دليل ار�شادي للممار�سات يف جمال
ال�سالمة املرورية وتوحيد بيانات
بطاقات الت�شغيل اخلا�صة بالنقل،
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن اللجنة تطرقت
خالل اجتماعها ملناق�شة تطوير
�سبل التعاون مع ال��دول االجنبية
واملنظمات املتخ�ص�صة يف جمال
النقل الربي.
وبني ان اللجنة اعتمدت تو�صياتها
متهيدا لعر�ضها على اجتماع وكالء
ووزراء النقل واملوا�صالت لدول
جمل�س التعاون العتمادها.
و�أ�ضاف �أن التعاون يف جمال النقل
الربي له اثر ايحابي على التنمية
االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون
حيث يعد هذا القطاع من القطاعات
احليوية التي من �ش�أنها تعزيز
االقت�صاد اخلليجي امل�شرتك والذي
له �أثر يف تنمية ال�سوق اخلليجية
وربطها مع باقي دول العامل.

• الدشتي خالل اجتماع دول مجلس التعاون اخلليجي

«األبحاث» :نعتمد على االستيراد الزراعي بسبب المعوقات المناخية
�شارك عدد من الباحثني الكويتيني يف
عدد من امل�شاريع العلمية بالتعاون
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وذل����ك يف امل���ج���االت ال��زراع��ي��ة
املختلفة.
وقالت الباحثة د .حبيبة املنيع
من معهد الكويت لالبحاث العلمية
ان امل�����ش��اري��ع ع��ب��ارة ع��ن تطبيق
اح��دث الطفرات الوراثية لتح�سني
انتاج االع�لاف يف الظروف البيئية
وا�ستخدام التقنيات النووية يف
ادارة انظمة الري وتقنني ا�ستخدام
اال�سمدة.
وا�ضافت املنيع ان الكويت تعتمد
بن�سبة كبرية على اال�سترياد الزراعي
ب�سبب املعوقات املناخية كحرارة
الطق�س وقلة االمطار وعدم خ�صوبة
الرتبة والتي ي�صعب فيها االنتاج
الزراعي مبختلف ا�شكاله مبينة ان
هذه امل�شاريع العلمية تهدف الى رفع
كفاءة االنتاج الزراعي يف الكويت
حيث تقوم بعمل تقنيات متطورة
تكون مقاومة للظروف املناخية
القا�سية كاجلفاف وامللوحة.
واو�ضحت ان��ه مت اح�ضار ب��ذور من
الكويت ومت تعري�ضها لال�شعاع
با�ستخدام ا�شعة «ج��ام��ا» حيث مت
اج���راء ال��ت��ج��ارب العلمية عليها
م��ث��ل جت���ارب اجل��ف��اف وامللوحة
با�ستخدام التقنيات امل��ط��ورة من
خ�لال ا�ستخال�ص احلم�ض النووي

الفيلكاوي :دائرة تنمية القوى العاملة
تسعى إلى تطوير الكوادر الوطنية

• الباحثون أثناء مشاركتهم باملشاريع العلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وذل��ك بهدف ايجاد اجلني املنا�سب
ال�ستخدامه يف الكويت.
واك��دت املنيع ان الكويت توا�صل
تعاونها املثمر يف تعزيز التعاون
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يف جميع اجل���وان���ب ذات ال�صلة
للعلوم
ال�سلمية
بالتطبيقات
والتكنولوجيا النووية.
وذك��رت ان امل�رشوع العلمي االخر
املقدم من الباحث عبدالله ال�شطي
يتمثل يف ا���س��ت��خ��دام التطبيقات
ال��ن��ووي��ة لقيا�س م��ع��دالت رطوبة

الرتبة ومعدالت النيرتوجني لتقنني
ا�ستخدامات اال�سمدة.
واو�ضحت ان هذا امل�رشوع �سي�ساهم يف
م�ساعدة املزارعني يف حتقيق انتاج
زراع��ي اف�ضل وبتكلفة اقل ف�ضال عن
حت�سني اال�صناف الزراعية با�ستخدام
اف�ضل التقنيات العلمية.
وا���ش��ادت املنيع ب��اجل��ه��ود التي
يبذلها �سفري الكويت لدى النم�سا
وامل��ن��دوب ال��دائ��م للكويت لدى
املنظمات الدولية �صادق معريف
وطاقم ال�سفارة يف توطيد التعاون

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وت�سخري كافة االمكانات لت�سهيل
مهمتهم العلمية.
يذكر ان الكويت ت�شارك يف ع�رشة
م�شاريع مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية للعامني « »2019 - 2018منها
م�رشوع تطبيق التقنيات النووية
لتح�سني االنتاج وكفاءة ا�ستخدام
املياه لبع�ض املحا�صيل العلفية
وم����شروع تطبيق اح���دث الطفرات
الوراثية لتح�سني حم�صول ال�شعري
يف الظروف البيئية القا�سية.

�أعلنت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة يف معهد
الكويت للأبحاث العلمية منى الفيلكاوي �أن الدائرة
�ستقوم ب�إعداد وتنفيذ  68دورة تدريبية علمية وادارية
ويف تقنيات نظم املعلومات خالل .2019/2018
و�أو�ضحت الفيلكاوي يف بيان للمعهد �أم�س ان هذه
الدورات املتخ�ص�صة تهدف الى مواكبة �آخر التطورات
امل�ستجدة حول نظم التدريب والتطوير الوظيفي
والتوجيه لتح�سني وزيادة موارد املعهد و�أن�شطته
التدريبية.
وا�شارت الى ان الدائرة ت�سعى للم�ساهمة بتنمية
وتطوير الكوادر الوطنية من العاملني يف املعهد
ويف خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية والإقليمية
لالرتقاء مب�ستوى �أدائهم الوظيفي ،كما ت�سعى الى
ت�شجيع ال�شباب على ممار�سة البحث العلمي من خالل
م�شاركتهم مبختلف الدورات التدريبية املتخ�ص�صة
وفق خطة تدريبية �سنوية.
وقالت ان الدائرة ت�ساهم كذلك بتطوير �أداء الكوادر
الوطنية وحتقيق طموحاتهم م��ن خ�لال برنامج
االبتعاث الذي �رشع العمل به منذ عام  1975وا�ستفاد
منه  531موظف ًا حتى اليوم ،م�شرية �إل��ى �أن��ه يتم
ابتعاث العديد من املوظفني �سنويا حيث مت هذا

العام ابتعاث �سبعة موظفني ،اثنان منهم يف مرحلة
الدكتوراه وخم�سة يف املاج�ستري.
وك�شفت �أن عدد املبتعثني حالي ًا يبلغ � 49شخ�صا «32
دكتوراه و 16ماج�ستري و 1بكالوريو�س» موزعني على
عدة دول «من بينهم  17يف الواليات املتحدة و 24يف
اململكة املتحدة».
وذكرت �أن املعهد �أخذ على عاتقه االهتمام بالن�شء
اي�ض ًا من خالل تنظيم برامج تدريبية �صيفية وربيعية
للطلبة وت�شجيعهم على ممار�سة البحث العلمي من
خالل اطالعهم على جمموعة وا�سعة من الفر�ص يف
جمال العلوم التطبيقية ون�رش �أن�شطة املعهد و�إبراز
دوره كم�ؤ�س�سة علمية رائدة.
وافادت ب�أنه ا�ستفاد من دورات املعهد الربيعية نحو
 875طالبا وطالبة ومن ال��دورات ال�صيفية 4329
طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية ومن املرحلة
اجلامعية  1387طالب ًا وطالبة ،ا�ضافة �إلى  57طالبا
وطالبة من فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وقالت ان بع�ض خريجي هذه ال��دورات تبو�أ �أعلى
املنا�صب يف �شتى املجاالت كوزير املالية د .نايف
احلجرف والأم�ين العام للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية د .خالد مهدي.

