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محليات

ناصر الصباح يستقبل سيف اإلسالم بن سعود وفريق الغوص الكويتي

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل األمير الدكتور سيف اإلسالم بن سعود بن عبدالعزيز

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ ن��اص��ر صباح
األح��م��د ،ف��ي قصر بيان العامر صباح
أمس ،األمير الدكتور سيف اإلس�لام بن
سعود بن عبدالعزيز والوفد املرافق له
.حيث رحب بالضيف ،ومت مناقشة أهم

األمور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك
ضمن محور الزيارة  .وحضر اللقاء آمر
القوة البرية اللواء الركن خالد صالح
الصباح .
كما استقبل الشيخ ن��اص��ر صباح
األحمد أعضاء فريق الغوص الكويتي

التابع للمبرة التطوعية البيئية برئاسة
وليد ال��ف��اض��ل  .حيث مت خ�لال اللقاء
تبادل األحاديث الودية ،ومناقشة أهم
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك
 ،مشيدا ً بدور الفريق التطوعي في حمايه
البيئة البحرية .

رئيس األركان بحث التعاون
املشترك مع رئيس مكتب التعاون
العسكري األميركي

 ..ويستقبل أعضاء فريق الغوص الكويتي

مبشاركة وزراء وأكادمييني ومختصني

«البلدي» يعقد مؤمتره األول بعنوان «عراقة املسيرة
وشراكة التنمية» نهاية أبريل اجلاري

رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي

جانب من اللقاء

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس،
رئيس مكتب التعاون العسكري األمريكي لدى
ال��ب�لاد العميد ران��دول��ف س��ت��ادن��روص والوفد
املرافق له.

حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية،
ومناقشة أهم األم��ور واملواضيع ذات االهتمام
املشترك  .وحضر اللقاء معاون رئيس األركان
العامة لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن
محمد الكندري.

«القوة البحرية» تنفذ غد ًا
رماية تدريبية بالذخيرة احلية
أعلن اجليش الكويتي تنفيذ القوة البحرية
رماية تدريبية بالذخيرة احلية يومي  23و 24
أبريل اجل��اري من الساعة السابعة صباحا حتى
السابعة مساء.
وقال اجليش في بيان صحفي ملديرية التوجيه
املعنوي والعالقات العامة أمس األحد إن التدريب
سيكون في ميدان الرماية البحري واملشار إليه

على مسافة 5ر 16ميل بحري شرق رأس اجلليعة
امتدادا جلزيرة قاروه مبسافة  6أميال بحرية شرق
رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم املرادم.
وأه��اب بجميع األخ��وة املواطنني واملقيمني من
مرتادي البحر عدم االقتراب من املنطقة املذكورة
آن��ف��ا خ�لال ال��ف��ت��رة املعلنة ح��رص��ا على سالمة
اجلميع.

جمعية دعم املخترعني نظمت ديوانية «يوم
االبتكار »2بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط
نظمت اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني ،أول
أمس  ،بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط،
دي��وان��ي��ة (ي���وم االب��ت��ك��ار  )2ب��ع��ن��وان (كيف
نستثمر فيما منلك) ،وذلك في مقر املعهد العربي
للتخطيط بالشويخ الصحية ،ومبشاركة لفيف
من املخترعني واملهتمني باالختراعات واالبتكار.
وقالت رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية
لدعم املخترعني الدكتورة فاطمة سالم الثالب،
في تصريح صحفي بهذه املناسبة ،إن الديوانية
مت تنظيمها مبناسبة االحتفال باليوم العاملي
لالبتكار الذي يوافق  21أبريل من كل عام ،الفتة
إل��ى أنها شهدت ح��ض��ورا ً مميزا ً جت��اوز ال��ـ 50
شخصا ً من املهتمني بهذا املجال.
وبينت أن الديوانية أدارتها األستاذة غدير
العبدلي ،مستشار اجلودة واالعتماد األكادميي
للجمعية ،وحت��دث فيها كل من :املهندس راشد
مطر العويهان رئ��ي��س قسم ب���راءة االخ��ت��راع
في وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت،

والدكتورة نوف مساعد البزيع املتخصصة في
التطوير املؤسسي وري��ادة األعمال ،واألستاذة
فدوى عادل درويش من احتاد شركات االستثمار،
والدكتورة نور العبدالرزاق رئيس جلنة احلماية
الفكرية في جمعية احملامني ،والدكتور محمد
باطويح خبير اول في قسم املشاريع الصغيرة
في املعهد العربي للتخطيط.
وذك���رت د .ال��ث�لاب أن��ه مت خ�لال الديوانية
التطرق إل��ى ف��رص االستثمار في االخ��ت��راع أو
االبتكار ،وأهمية دراسة السوق ودراسة اجلدوى
قبل طرح املنتج في السوق ،وكيفية حماية حقوق
ال عن تعريف
امللكية الفكرية لالختراع ،فض ً
احلضور بطرق التوجيه الصحيح والتعامل
السليم م��ع م��ا منلك م��ن ط��اق��ات واب��داع��ات بني
الكويتيني.
وأش���ارت إل��ى أن امل��ش��ارك�ين ف��ي الديوانية
خلصوا إلى مجموعة من التوصيات الهامة ،التي
يجب العمل على إيجادها على أرض الواقع.

ينطلق املؤمتر األول للمجلس البلدي
حتت عنوان « البلدي ..عراقة املسيرة
وشراكة التنمية « في نهاية الشهر احلالي
على مدي يومني برعاية وحضور سمو
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء الشيخ جابر
املبارك ومبشاركة وزير الدولة لشئون
االقتصاد م��رمي العقيل ووزي���ر الدولة
لشؤون البلدية فهد الشعلة ووزير الدولة
ل��ش��ؤون االس��ك��ان جنان بوشهري الى
ج��ان��ب ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادي�ين ف��ي اجلهات
احلكومي مثل هيئة تشجيع االستثمار
املباشر والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي باإلضافة إلى
جامعة الكويت ونخبة من األكادمييني
واملختصني.
وتنطلق فعاليات املؤمتر األول في
 30أبريل اجلاري في فندق الفور سيزن

املجلس البلدي

وتشمل حفل االف��ت��ت��اح وكلمات وزي��ر
األوق���اف وال��ش��ؤون االسالمية ووزي��ر
الدولة لشؤون البلدية ورئيس املجلس
البلدي أسامة العتيبي الى جانب عرض
فليماً وثائقيا يحكي نشأت ومسيرة
حافلة ب���اإلجن���ازات للمجلس البلدي
والتطور التي شهدته البالد خالل تلك
املسيرة باإلضافة إلى رفع الستار عن
مشروع تنموي مقدم من املجلس البلدي.
وي��ه��دف إق��ام��ة امل��ؤمت��ر األول إل��ى
تأسيس فكر جديد للعمل البلدي يواكب
ت��ط��ورات العصر احل��دي��ث ودوره في
مستقبل الشراكة اخلاصة بالتنمية ودعم
امل��ش��روع��ات التنموية وتنفيذ املخطط
الهيكلي للدولة .
وت��ش��ه��د ف��ع��ال��ي��ات امل��ؤمت��ر جلسات
حوارية حول أهم املوضوعات و القضايا

مبشاركة وزراء وقياديني ونخبة من
املختصني واألك��ادمي��ي�ين ،و م��ن ابرزها
اجللسة الرئيسية بإدارة رئيس املجلس
ال��ب��ل��دي حت��ت ع��ن��وان « م��وق��ع املجلس
البلدي على خارطة التنمية ودوره في
املشاريع التنموية «  ،وجلسة حوارية
بعنوان التخطيط احلضري للضواحي
واملدن املستدامة وما حتقق من إسهامات
ب���إدارة عضو املجلس البلدي د .حسن
ك��م��ال  ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى جلسة حورية
اخرى بإدارة عضو املجلس البلدي مشعل
احلمضان تتعلق باملشاريع الصغيرة
وامل��ت��وس��ط��ة م��ن خ�لال االه��ت��م��ام بدعم
م��ب��ادرات الشباب امياننا منه بأهمية
دورهم لتعزيز ركائز االقتصاد الوطني .
وي��ع��د امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي م���ن أع���رق
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة ل����دوره ال��ف��اع��ل في

التخطيط العمراني واالشراف والتوجيه
ومتابعة ومراقبة تنفيذ اللوائح والنظم
والقوانني اخلاصة بشؤون البلدية .
وقد مر املجلس البلدي بعدة تطورات
كبيرة من خالل مسيرة تاريخية حافلة
منذ إنشاءه في ثالثينات القرن املاضي
الى وقتنا احلاضر محققا قفزات كبيرة في
مجال تقدم دولة الكويت عمرانيا ً ورفاهية
سكانها .
ويعتبر املجلس البلدي اول مجلس
ينتخب أع��ض��اءه في ع��ام  1932إل��ى أن
صدر قانون البلدية في عام  1960لتجري
أول انتخابات بعد االس��ت��ق�لال وال��ذي
أسهم في رسم السياسات العامة للبلدية
ووض���ع اخل��ط��ط وإق�����رار امل��ش��روع��ات
ال��داع��م��ة مل��ج��االت ال��ن��ش��اط العمراني
والبيئي والصحي في البالد .

جلنة العاصمة في «البلدي» استعرضت مقترح
«مهندسون بال حدود» لتطوير سوق احلرمي
حظيت م��ب��ادرة « مهندسون بال حدود
– الكويت « لتطوير وإع��ادة تأهيل سوق
احل���رمي باهتمام رئ��ي��س وأع��ض��اء جلنة
العاصمة ف��ي املجلس ال��ب��ل��دي ،حيث أكد
رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أنهم سيولون
املقترح الدراسة املطلوبة مثمنا عاليا هذا
اجلهد التطوعي  ،وبدوره دعا عضو اللجنة
نائب رئيس املجلس البلدي عبد الله احملري
الى االهتمام باجلانب التراثي وإعادة احيائه
 ،الفتا ال��ى ال���دور الكبير لهذا ال��س��وق في
التراث الكويتي  ،وأما عضو اللجنة املهندسة
مها البغلي ف��أك��دت ان امل��ب��ادرة جديرة
باالهتمام والتوسع والتطوير.
جاء ذلك خالل عرض رئيسة « مهندسون
ب�لا ح���دود –الكويت « امل��ه��ن��دس��ة زينب
ال��ق��راش��ي مبادرتها لتطوير ال��س��وق في
اجتماع جلنة العاصمة أمس األحد بحضور
رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال ومقررها
املهندس مشعل احلمضان ونائب رئيس
املجلس البلدي عبد الله احمل��ري وعضو
املجلس املهندسة مها البغلي وممثلي اجلهاز
التنفيذي للدولة ومدير االدارة الهندسية
باملجلس األعلى للثقافة والفنون واآلداب
املهندس رشود العازمي  ،وضم فريق عمل
« مهندسون بالحدود – الكويت « الذي ضم
كال من  :مدير العالقات العامة املهندس
حسن احلمد واملتطوعة املعمارية أسماء
الطويل  ،ورئيس فريق الطاقات املتجددة
املهندس يوسف العجيري .
وب��دوره��ا عرضت رئيسة « مهندسون
بال حدود – الكويت « فكرة تطوير السوق

كمال وأعضاء جلنة العاصمة يستمعون لعرض القراشي عن تطوير سوق احلرمي

 ،حيث أك���دت أن الئ��ح��ة األس���واق العامة
بحاجة الى تطوير وتعديل ليتمكن اجلهاز
التنفيذي في البلدية من تشغيل السوق فور
االنتهاء من إع��ادة تأهيليه  ،الفتة الى أنه
ولالستغالل األمثل للمشروع فإننا نحتاج
الى تعديل األحكام العامة من املادة اخلامسة
م��ن ال��ق��رار رق��م  2006 / 151والبندين
الثاني والسابع عشر املتعلقني بشروط
الذين يتم التخصيص لهم في السوق .
وأكدت القراشي أن « مهندسون بال حدود
– الكويت « التهدف ال��ى تشغيل السوق
أو إدارت��ه وإمن��ا القيام مببادرة ومشروع
تطوعي حت��ت مظلة األنظمة والقوانيني
املتاحة ف��ي البلدية  ،مضيفة أننا نقترح

حتديد أسعار رزية للبسطات  ،وعدم تأجير
املساحة لنفس الشخص ملدة تتجاوز الست
شهور حتى تعطى الفرصة ألكبر عدد من
املستفيدين م��ع وض��ع آل��ي��ة تلزم املؤجر
باتباع الضوابط وفي حال عدم التزامه ال يتم
التجديد له  ،مع امكانية استخدام البسطات
ل��ف��ت��رات م��ح��ددة خ�لال السنة كمعارض
موسمية متنوعة  ،وحتديد أنواع األنشطة
التجارية املسموح مزاولتها في السوق مع
حتديد أنواع السلع املسموح ببيعها و التي
تخص املرأة و األسرة.
وأشارت القراشي الى أن املبادرة املقدمة
م��ن « مهندسون ب�لا ح���دود – ال��ك��وي��ت «
حتافظ على الطابع التراثي للسوق وعلى

هويته احلالية مع تطوير وضع البسطات
فيه لتكون أكثر م��واءم��ة وتتيج ملزيد من
النساء استغالل واستثمار هذه البسطات
والعمل فيها  ،مضيفة أننا نهدف الى إعادة
احياء التراث املعماري واحلضاري الكويتي
 ،ومواكبة خطط البلدية لتطويراملنطقة
احمليطة بأسواق املباركية ،التحفيز على
اإلب���داع وتوفير امل��زي��د م��ن ف��رص التنمية
االقتصادية ،تعزيز من قدرة ريادة األعمال
لتوفير مزيد من الرخاء االقتصادي للمراة
الكويتية  ،زي���ادة م��ش��ارك��ة امل��ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد احمللي
 ،إنعاش السياحة االقتصادية بإعتبار أن
السوق و املنطقة احمليطة جاذبة للسياح،
عكس ص���ورة مشرقة ل��دول��ة لكويت من
حيث إهتمامها بتحقيق العدالة االقتصادية
للمرأة.
وح��ول البسطات ومقاساتها أوضحت
القراشي أن املبادرة املقدمة تطوعيا تتطلب
إع��ادة تخطيط السوق وحتديد مساحات
ال��ب��س��ط��ات وال��ت��ي ن���رى إع����ادة تسميتها
باألجنحة  ،وك��م��ا ه��و م��وض��ح باألبعاد
احلالية ميكن مالحظة مدى صغر مساحة
البسطة  ،وهذا األمر يترتب عليه صعوبة
في احلركة داخل املساحة املخصصة للبائعة
وعدم توفر مساحة إضافية لتخزين باقي
ال��ب��ض��اع��ة ،مضيفة أن��ه وف��ي ح��ال بقيت
املساحة على حالها السابق ستكون محصلة
األم���ر ج��ن��اح ( بسطة ) م��ل��يء بالبضائع
وتراكم الفوضى داخله كما أنه يفتقد إلى
الشكل اجلمالي.

