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دشنت مبادرة جائزة الكويت برعاية رئيس الوزراء

وافق على إضافة طابقين بمبنى وزارة الكهرباء في صبحان

العقيل :قطعنا شوط ًا طوي ً
ال في تحقيق

«البلدي» رفض تحويل قطعة  5بخيطان

جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة

من سكن خاص إلى استثماري

مهدي:

تعاملنا مع أجندة
 2030بحرفية

كبيرة

• جانب من جلسة املجلس البلدي أمس

كتب �سالمة ال�سليماين:
• مرمي العقيل خالل املؤمتر الصحافي

كتب �أحمد احلربي:
د�شنت وزي���رة ال��دول��ة لل�ش�ؤون
االقت�صادية م��رمي العقيل �أم�س
مبادرة جائزة الكويت للتنمية
امل�ستدامة والتي تنطلق برعاية
�سمو رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء
وت�ستمر حتى اخلام�س من مايو
املقبل بالتعاون ب�ين االمانة
العامة للمجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية وجمعية العالقات
العامة وعدد من م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص.
و�أكدت العقيل يف م�ؤمتر �صحايف
ح�رضه الأم�ي�ن ال��ع��ام للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية د.خالد
مهدي واالم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
للتخطيط واملتابعة بدر الرفاعي
ورعاة اجلائزة وجمعية العالقات
العامة الكويتية ،اكدت ان رعاية
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر املبارك لهذه اجلائزة ت�ؤكد
اهتمام الكويت بتنفيذ اجندة
 2030وال���وف���اء ب��االل��ت��زام��ات
ال��دول��ي��ة كما ان ب��رن��ام��ج عمل
احل��ك��وم��ة للف�صل الت�رشيعي
اخلام�س ع�رش «- 2017/2016
 »2020/2019يرتبط ارتباطا

وثيقا برتجمة الكثري من اهداف
التنمية امل�ستدامة م��ع االخ��ذ
بعني االعتبار الوقائع الوطنية
املختلفة وم�ستوى التنمية واحرتام
ال�سيا�سات واالولويات الوطنية
ولقد قطعت الكويت �شوطا طويال
يف حتقيق جزء كبري من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ملا بعد 2015
وعازمون على امل�ضي قدما لنكون
من �أوائ��ل الدول امللتزمة بتنفيذ
اهداف التنمية امل�ستدامة كاملة.
وا���ش��ارت العقيل ال��ى ان تنظيم
ه���ذه اجل���ائ���زة ي���أت��ي يف اط��ار
ال�سعي اجلاد للكويت يف ا�رشاك
كافة قطاعات املجتمع احلكومية
وااله��ل��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات املجتمع
املدين يف العمل من اجل حتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة كل يف
جماله كما ارت�أت اخلطة االمنائية
الوطنية يف الكويت منهجا مبتكرا
ي��ج��ع��ل امل�����ؤ���ش�رات العاملية
وم�ؤ�رشات حتقيق اهداف التنمية
امل�ستدامة االممية ا�سا�سا خللق
ب��رام��ج تنموية يقوم بتمويلها
ال��ق��ط��اع ان ال���ع���ام واخل��ا���ص
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ف�ضال
عن تركيز متويل الربامج التنموية
الوطنية او االممية على منهج بناء

القدرات ودعم ر�أ�س املال الب�رشي
وار�ساء البنى التحتية الالزمة
للنهو�ض بخلق تنمية م�ستدامة.
بدوره اكد االمني العام للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية خالد
م��ه��دي ان ال��ك��وي��ت تعاملت مع
ملف التنمية امل�ستدامة و�أجندة
 2030بحرفية ك��ب�يرة حيث مت
ت�شكيل اللجنة الوطنية ملتابعة
تنفيذ �أه��داف التنمية امل�ستدامة
بالتعاون مع وزارة اخلارجية
والإدارة امل��رك��زي��ة لالح�صاء
وممثلني ع��ن القطاع احلكومي
واخل���ا����ص واجل���ه���ات املعنية
االخرى باال�ضافة الى �أع�ضاء من
منظمات املجتمع امل��دين بهدف
ر���ص��د وم��ت��اب��ع��ة تنفيذ اه���داف
التنمية امل�ستدامة الــ  17وا�صدار
التقرير ال�سنوي للكويت وفقا
لهذه الأهداف .
و�أكد ان �أهداف التنمية امل�ستدامة
الـــ  17تعترب �أهدافا �أممية اتفقت
عليها كافة دول العامل مبا فيها
الكويت التي تبذل جهودا حثيثة من
�أجل تنفيذ هذه االجندة وحتقيقها
من خالل مواءمات ما بني اخلطة
االمن��ائ��ي��ة واه������داف التنمية
امل�ستدامة ولقد انتهينا من اعداد

م�سودة التقرير الطوعي االولى
ب�ش�أن �أه��داف التنمية امل�ستدامة
الذي �ستقدمه الكويت الى منظمة
االم���م املتحدة يف �شهر يوليو
املقبل وجار تطويره بالتعاون
مع جميع ال�رشكاء الوطنيني مع
االمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط وال��ت��ن��م��ي��ة ووزارة
اخل��ارج��ي��ة واالدارة املركزية
لالح�صاء واع�ضاء اللجنة الوطنية
ملتابعة تنفيذ �أه���داف التنمية
امل�ستدامة ومنظمات املجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص واجلهات
الرقابية ومنها ديوان املحا�سبة
وك��ذل��ك ممثلون م��ن املنظمات
الدولية مثل برنامج االمم املتحدة
االمنائي والبنك الدويل.
وا���ش��ار ال��ى ان ان��ط�لاق مبادرة
جائزة الكويت للتنمية امل�ستدامة
بالتعاون بني القطاعني العام
واخلا�ص واملجتمع املدين ي�ؤكد
�أن امل�س�ؤولية التنموية للدولة
هي م�س�ؤولية م�شرتكة تقع على
عاتق جميع �رشكاء التنمية ذلك
الن التحديات التنموية احلالية
تتطلب نهجا ج��دي��دا يف العمل
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل�شرتك
والتن�سيق بني كافة االطراف .

الرفادة :تجديد وإصدار
 418رخصة في فبراير

• خالد الرفادة

ك�شفت �إدارة العالقات العامة ببلدية
الكويت عن الإح�صائية ال�شهرية الدارة
تراخي�ص خدمات البلدية بفرع بلدية
حمافظة االحمدي ل�شهر فرباير املا�ضي
حيث مت ا�صدار وجتديد  418رخ�صة .
ومن جانبه او�ضح مدير �إدارة تراخي�ص
خ��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة خ��ال��د ال���رف���ادة ان
الإح�صائية ج��اءت بعدد  12ترخي�ص ًا
�صحي ًا و 52جتديد تراخي�ص �صحية
و  5ا�صدار بدل فاقد للرتاخي�ص ال�صحية
و  65رخ�صة �إعالنات و 88جتديد رخ�صة

�إعالنات و 3بدل فاقد و 109رخ�ص م�ؤقتة
للمنا�سبات.
ودع��ت �إدارة العالقات العامة ببلدية
الكويت �أ���ص��ح��اب امل��ح�لات التجارية
والراغبني يف ا�صدار تراخي�ص �صحية
او �إعالنية التقيد با�شرتاطات ولوائح
البلدية  ,ويف حال وجود �أي ا�ستف�سار
او �شكوى تتعلق بالعمل البلدي ميكنهم
التوا�صل عرب اخلط ال�ساخن والذي يعمل
على مدار ال�ساعة او التوا�صل عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي للبلدية.

لن نسمح ألي نشاط اقتصادي بمخالفة القوانين

«القوى العاملة» :التراخيص المسجلة للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة قاربت الـ  8آالف
كتب �أحمد احلربي:

ك�شف امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة
للقوى العاملة احمد املو�سى �أن اجمايل
الرتاخي�ص امل�سجلة ل��دى الهيئة حتت
م�سمى م�رشوعات �صغرية ومتو�سطة يبلغ
� 7آالف و 876ترخي�صا موزعة على � 4آالف
و 436ملف ًا ،م�شريا �إلى ان اجمايل امللفات
املوقوفة منها يبلغ  363ملفا متت احالة
املخالفني منها الى التحقيقات.
و�أك��د املو�سى يف ت�رصيح �صحايف �أن
الهيئة العامة للقوى العاملة مل ولن
ت�سمح لأي ن�شاط اقت�صادي يف �سوق
العمل مبخالفة القوانني املعمول بها
وتتخذ االج���راءات القانونية �ضد �أي

قطاع خمالف من دون ا�ستثناء م�شريا
�إل��ى �أن ق��ط��اع امل����شروع��ات ال�صغرية
يحظى باهتمام الدولة ويف نف�س الوقت
تراقب هذا القطاع مثل مراقبتها بقية
القطاعات االخ��رى وتوفر له كل �أوجه
الدعم املطلوب ل�ضمان االلتزام ب�ضوابط
وقوانني العمل املعمول بها يف البالد.
و�أو�ضح املو�سى �أن الهيئة تتابع قطاع
امل�رشوعات ال�صغرية من خالل جلنتني
الأول��ى جلنة التفتي�ش على امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة وهي اللجنة املعنية
مبتابعة هذا القطاع ور�صد املخالفات
والثانية جلنة رفع احلظر املعنية بفتح
امللفات املغلقة �إذا ما مت تاليف املخالفات
امل�سجلة على ال�رشكة.

• أحمد املوسى

المطوطح بحث مع سفير غينيا تعزيز

استقدام العمالة الفنية والمنزلية
كتب �أحمد احلربي:

ا�ستقبل نائب املدير العام حلماية
ال��ق��وى العاملة عبدالله املطوطح
م��ام��ادي ت���راوي �سفري غينيا لدى
الكويت.
ومت خالل اللقاء التباحث حول �سبل
تعزيز التعاون بني البلدين يف جمال
ا�ستقدام العمالة الفنية املتخ�ص�صة

والعمالة املنزلية.
ورحب املطوطح بهذا التعاون و�أبدى
ا�ستعداد الهيئة العامة للقوى العاملة
لت�سخري كافة اجلهود الرامية الى
تعزيز هذا التعاون وت�سهيل عملية
انتقال العمالة الغينية للعمل يف
الكويت يف ظل املزايا واحلماية التي
مينحها لهم قانون العمل الكويتي.
وبدوره اعرب ال�سفري عن �سعادته بهذا

اللقاء و�شكره جلميع م�س�ؤويل الهيئة
على ما يقدمونه ل�صالح جميع العمال
ومتنى ان يعقب هذا اللقاء اجتماعات
فنية بني اجلانبني لدرا�سة امكانية
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال
القوى العاملة.
وح�رض اللقاء مدير �إدارة العالقات
الدولية جابر العلي ورئي�س ق�سم
املطبوعات والن�رش فهيد احلتيتية .

رف�ض املجل�س البلدي يف جل�سته
االعتيادية �أم�س ،برئا�سة �أ�سامة
العتيبي طلبا لتحويل القطعة
اخلام�سة مبنطقة خيطان من �سكن
خا�ص �إلى ا�ستثماري.
ووافق املجل�س خالل اجلل�سة على
طلبات وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية بتو�سعة م�سجد بالقطعة
الرابعة مبنطقة م��ب��ارك الكبري
�إ�ضافة لتخ�صي�ص موقع م�سجد
ومواقف �سيارات مبنطقة عبدالله
املبارك مقابل القطعة التا�سعة
وتخ�صي�ص موقع م�سجد ومواقف

لل�سيارات ومنطقة خدمات مبنطقة
الوفرة الزراعية.
كما وافق على طلب وزارة الكهرباء
وامل����اء �إ���ض��اف��ة ط��اب��ق�ين ثالث
وراب����ع ملبنى ت��دري��ب موظفي
ال��وزارة البالغ م�ساحته 13000
مرت مربع �ضمن موقعها الكائن
مبنطقة �صبحان كما واف��ق على
طلبها تخ�صي�ص م�سار مياه لتوفري
التغذية باملياه لقطاعي « a4و
 »a5مبدينة «�صباح الأحمد».
وواف��ق املجل�س �أي�ض ًا كذلك على
طلب وزارة الأ�شغال تخ�صي�ص م�سار
مقرتح مياه رباعية املعاجلة
ب�صفة م ��ؤق��ت��ة �ضمن ال�ساحة

املح�صورة بني الطريق الدائري
ال�����س��اد���س واحل����دود ال�شمالية
ملدينة �صباح ال�سامل اجلامعية
يف منطقة ال�شدادية تنفيذا للعقد
و�إن�����ش��اء ح��زم��ة �أع��م��ال مواقف
ال�����س��ي��ارات العلوية واملالجئ
العامة «اجلزء الغربي» مل�رشوع
املدينة اجلامعية.
و�أح���ال للجهاز التنفيذي كتاب
حمافظ «مبارك الكبري» ال�سابق
ال��ف��ري��ق �أول �أح��م��د الرجيب،
ب�ش�أن املوافقة على تغيري م�سمى
منطقة «�أبو فطرية احلرفية» �إلى
منطقة «�أ�سواق القرين» ملزيد من
الدرا�سة.

«البلدية» :تأجيل موعد إزالة المخيمات
إلى مطلع أبريل المقبل
�أقرت جلنة املخيمات الربيعية يف بلدية الكويت لعام
 2019-2018ت�أجيل البدء يف �إزالة املخيمات الربيعية
�إلى الأول من �أبريل املقبل بعد �أن كان مقررا �إزالتها
بتاريخ  16مار�س احلايل.
وقالت اللجنة يف بيان �صحايف �أم�س� ،إن قرار الت�أجيل
جاء عو�ضا عن الفرتة التي �أرجئ البدء بال�سماح ب�إقامة
املخيمات يف موعدها املحدد �سابقا من كل عام نظرا
لتعر�ض البالد لهطول �أمطار غزيرة يف نوفمرب املا�ضي.

و�أ�ضافت �أن مقرتح الت�أجيل جاء بناء على تو�صية
مقرتحة من املدير العام للبلدية �أحمد املنفوحي،
لإف�ساح املجال �أمام املواطنني من �أ�صحاب املخيمات
وتعوي�ضا لهم عن الفرتة ال�سابقة بداية املو�سم.
ودعت اللجنة �أ�صحاب املخيمات �إلى االلتزام بفرتة
التخييم املحددة يف التمديد الأخري واالهتمام بنظافة
موقع املخيم حفاظا على البيئة م�ؤكدة �أن عمليات �إزالة
املخيمات �ستنطلق مطلع ال�شهر املقبل.

