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طالب عدد من مالك عقارات منطقة جليب الش���يوخ رئيس 14
املجلس البل���دي م.زيد العازمي بالعمل على اقرار اس���تخراج 
شهادات األوصاف للمنطقة وطرحها في اولى جلسات املجلس 
البلدي في دور انعقاده املقبل ليتس���نى لهم العمل على اجناز 
معامالتهم اخلاصة باستثمار تلك العقارات، مبينني انه مت ايقاف 
استخراج تلك الشهادات ملا يزيد عن العامني، مما أدى الى تعطيل 

مصاحلهم.

مطالبات بشهادات أوصاف لعقارات الجليب

مواقع احملميات الطبيعية وفق املخطط الهيكلي

ضرورة وجود صالحيات لسحب التراخيص والغالق احملالت املخالفة

م.عبداهلل العمادي

»البلدية« تعتمد تغيير تسمية محمية شمال جزيرة بوبيان إلى »مبارك الكبير«
اعتمدت البلدية تسمية محمية 
ش����مال جزيرة بوبيان باس����م 

»محمية مبارك الكبير«.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: باالش����ارة 
الى كتاب الهيئة العامة للبيئة 
بتاريخ 2009/6/2 نفيدكم بأنه 
تقرر تسمية محمية شمال جزيرة 
بوبيان باس����م »محمية مبارك 
الكبير«. ونود افادتكم بأن محمية 
شمال جزيرة بوبيان هي احدى 
احملميات املقترحة واملبينة على 
مخطط احملميات ضمن املخطط 
الهيكلي للدولة وفيما يلي بعض 
املعلومات حول محمية ش����مال 
بوبيان التي تقرر تسميتها باسم 
محمية مب����ارك الكبير من قبل 

الهيئة العامة للبيئة.
وتعتبر جزيرة بوبيان من 
أهم املناطق لالس����تراحة حيث 
تقض����ي الطي����ور املهاجرة من 
شمال ووسط أوروبا خالل فترة 
اخلريف وقتا فيها لالستراحة 

الى ان  والتزود بالغذاء اضافة 
الكثير من الطيور تقضي معظم 
الشتاء فيها مستفيدة من وفرة 
الغذاء والطقس املعتدل واملكان 
اآلمن. ومن اب����رز هذه الطيور 
الفالمنغو )الفنتير( وكروان املاء 
)عويدي( والدريجة الصغيرة 
)رهيز( علما ب����أن من الطيور 
املعشش����ة في اجلزي����رة طائر 
البلش����ون الرمادي وبلش����ون 
الصخ����ر وأبومعلقة وهي عادة 
ما ترى مجتمعة في مكان واحد 
كما يفرخ في اجلزيرة النورس 
مسندق املنقار وبأعداد كبيرة. 
كما ان هذه البيئة البحرية جتذب 
العدي����د من الطي����ور البحرية 
املهاجرة التي تفد الى اجلزيرة 
اما ف����ي فترة الصي����ف فاألمر 
مختلف متام����ا حيث يأتي دور 
الطيور املعشش����ة في اجلزيرة 
وفي مقدمتها طائر احلنكور وهو 
من أندر الطيور في العالم. حيث 
ان الطائر يحفر عشه في األرض 

األراضي العراقية خور عبداهلل 
وعن جزيرة وربة خور بوبيان 
ومعظم أراضي اجلزيرة عبارة 
عن مسطحات طينية منخفضة 
تكاد تكون في مس����توى سطح 

البحر.
وتنتشر النباتات امللحية في 
بعض املناطق الرملية في اجلزيرة 
ومنها )الهرم( و)السويده( وفي 
فترة الربيع تظهر بعض النباتات 
احلولية مثل الزملوق )احلميض( 
القطني���ة ومن اش���هر النباتات 
امللحي���ة نبات )الس���بت( الذي 
يستطيع مقاومة امللوحة بدرجة 

عالية حتى ولو غمرته املياه.
الشمالي  وتكثر في اجلانب 
للجزي����رة املم����رات واخللجان 
الطينية  القيعان  الضحلة ذات 
والرملية التي تكثر بها التيارات 
املائية بسبب حركة املد واجلزر 
مكون����ة بيئ����ة بحري����ة غنية 
البحرية كاألس����ماك  بالكائنات 

والقشريات والرخويات.

وتش����تهر بوبيان بأس����ماك 
الزبيدي والش����يم والسبيطي 
الروبيان  الى  والش����عم اضافة 
حيث تعتبر من األماكن املفضلة 
لألسماك لكي تتكاثر عبر وضع 
بيضه����ا ف����ي املم����رات املائية 
واملس����طحات الطيني����ة لوفرة 

الغذاء فيها.
ومن الثدييات البحرية التي 
تش����اهد قرب بوبي����ان الدالفني 
وخاص����ة ف����ي فت����رة الصيف 
وف����ي اثناء فت����رة اجلزر تكثر 
الكائنات  العديد من  مش����اهدة 
البحرية بأشكالها وأنواعها من 
نطاط الوحل )بوشلميو( وهي 
حترك رأسها مينة ويسرة أثناء 

غذائها.
واختتم بقوله يرجى عرض 
البلدي  املوضوع على املجلس 
التخاذ ما يراه مناس����با بشأن 
طلب الهيئة العامة للبيئة تسمية 
محمية ش����مال جزيرة بوبيان 

مبحمية مبارك الكبير.

بعمق متر تقريبا ويضع بيضة 
واحدة وبهذه الطريقة يستطيع 
الى 10  خفض درجة احل����رارة 
درجات مئوية متغلبا على ارتفاع 

حرارة الطقس.
وتقع جزيرة بوبيان في شمال 
الكوي����ت بط����ول 44 كيلومترا 
وعرض 25 كيلومترا وهي أكبر 
اجل����زر الكويتية ويفصلها عن 

..وتطلب اإلسراع في تنفيذ مشروع تطوير الدائريين 
الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق

أكد نائب املدير العام لش����ؤون املس����احة 
اتخاذ اجراءات  العمادي ض����رورة  م.عبداهلل 
لضمان تنفيذ مشروع تطوير الدائري الثاني 

والثالث وشارعي دمشق والقاهرة.
وقال العمادي في كتابه إلى مدير عام البلدية: 
باإلش����ارة إلى االتفاقية االستش����ارية رقم )أ 
ه�/ط/117( ألجل تطوير الطريق الدائري الثاني 
والثالث وشارعي دمشق والقاهرة وباالشارة 
الى كتاب وزارة االش����غال العامة رقم )3/16-

47-2143( امل����ؤرخ ف����ي 2009/7/1 والذي أفاد 
مبا يأتي:

ان استشاري االتفاقية بارسونز برينكوهوف 

انترناش����يونال بالتعاون مع دار مستش����ارو 
اخللي����ج قد قام بعمل الع����رض املرئي الالزم 
البل����دي بتاري����خ 2009/4/7 وقدم  للمجلس 
مرحلة التصميم األولي لوزارة األشغال العامة 
بكتابه رقم )SA-221-STCD-0300( بتاريخ 
2009/5/24 وحتى تاريخه لم يصل رد املجل��س 

البل��دي. 
يرجى العلم بأن املوضوع مت رفعه بكتابنا 
رقم )أ م ه�/36/2009( بتاريخ 2009/4/1 وحتى 
تاريخه لم يصل أي رد – وعليه يرجى اتخاذ 
ما ترونه مناسبا لضمان تنفيذ املشروع وفق 

اجلدول الزمني له.

محمد العتيبي

م.احمد املنفوحي

للتعامل مع األزم���ات املتعلقة 
بسالمة األغذية وتنسيق القرارات 

اخلاصة بذلك بني هذه الدول.
انه سيتم  العتيبي  واضاف 
إنشاء جهاز خليجي متخصص 
ف���ي تقييم املخاط���ر املرتبطة 
باألغذية وتكون مهامه كاآلتي: 
تقدمي املشورة العلمية الى مجلس 
التعاون، جمع البيانات املتعلقة 
باألغذية والصح���ة واحليوان 
والنبات، حتسني أداء نظم الرقابة 
على األغذية، ويساعد على حتديد 
أولويات سالمة األغذية، وجتميع 
اخلبرات والقدرات العلمية في 

ش���دد نائب مدير عام بلدية 
الكويت لشؤون محافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.احمد املنفوحي 
على ضرورة ايجاد تش���ريعات 
تفعل العمل الرقابي الذي تقوم به 

السلطات املعنية في البلدية.
وق���ال م.املنفوحي ان قانون 
البلدية يحتاج ال���ى تعديل في 
العمل  التشريعات بحيث متنح 
الرقابي الذي يقوم به املفتشون 
سلطة وهيبة مماثلة لتلك التي 
القانون ملفتش���ي وزارة  وفرها 

التجارة والصناعة.
واوضح ان محاضر املخالفات 
البلدية تذهب الى االدارة العامة 
للتحقيقات بينما محاضر املخالفات 
التي توقعها وزارة التجارة تذهب 

الى النيابة العامة مباشرة.
البلدية  وب���ني ان س���لطات 
تستطيع مخالفة احملالت املخالفة 
او غير امللتزمة باللوائح باستمرار 

خالل االجتماع الثالث عشر بالدوحة

تمنح المفتشين سلطة وهيبة

لجنة سالمة األغذية بدول التعاون: توحيد نظام 
اإلنذار المبكر وتأسيس جهاز لتقييم المخاطر

المنفوحي يشدد على ضرورة إيجاد تشريعات 
تفعّل العمل الرقابي للبلدية

عقدت جلنة سالمة األغذية 
املستوردة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في الدوحة 
بقط���ر االجتماع الثالث عش���ر 
برئاس���ة رئيس جلنة س���المة 
األغذية املستوردة ونائب املدير 
العام لش���ؤون قطاع اخلدمات 
البلدية محمد العتيبي حيث قال 
انه مت تدارس العديد من املواضيع 
التي تهم قطاع األغذية املستوردة 
وكذلك االستراتيجية التي تساهم 
في تفعيل وتطوير املهام التي 
التكام���ل والتعاون بني  حتقق 
االجهزة املعنية بسالمة األغذية 
والتع���اون بني بلدي���ات الدول 
ف���ي املجلس وصوال  األعضاء 
الى توحي���د األنظمة واللوائح 

والقوانني.
وأوضح ان االجتماع تطرق 
املبكر  الى توحيد نظام اإلنذار 
بدول مجلس التعاون فيما يتعلق 
بقضايا س���المة الغذاء إقليميا 
وعاملي���ا، حيث ق���رر باإلجماع 
تأسيس مركز خليجي لإلنذار 
املبكر تكون له فروع بالهيئات 
املسؤولة عن سالمة األغذية بكل 
دولة في دول مجلس التعاون، 
ويقوم املركز بوضع آلية مناسبة 

جهاز موحد.
من ناحية اخرى، قال العتيبي 
انه في حال تطبيق دليل اجراءات 
الرقابة على األغذية املستوردة 
عبر منافذ دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ومن خالله 
سيتم توحيد أنظمة املراقبة على 
الواردات، وكذلك من خالل تطبيق 
مبدأ املنفذ الواحد للواردات على 
األغذية لدول مجلس التعاون.

وح���ول آلي���ة الرقابة على 
األوراق احمللية وتوحيد إجراءاتها 
بني دول املجلس أوضح انه سيتم 
ذلك من خ���الل تبادل اخلبرات 
والزيارات امليدانية لفرق العمل 
العلمية بني  وتقدمي املشورات 

بلديات دول مجلس التعاون.
وواص���ل العتيب���ي حديثه 
قائال: س���نوحد مستوى األداء 
باملختب���رات اخلاصة بفحص 
األغذية املستوردة على ان يتم 
تخصي���ص واعتماد مختبرات 
الدول كمختبرات مرجعية في 
بعض أنواع االختبارات حسب 
التجهيزات املتاحة بكل مختبر 
ويت���م ذل���ك من خ���الل تبادل 
املعلومات وتشكيل اللجان الفنية 
بهذا اخلصوص، كما انه سيتم 

توحيد برام���ج رصد ومتابعة 
امللوثات الغذائية بدول املجلس 
والتخطيط لها وحتليل النتائج 
في مراكز الرصد وتشكيل وحدة 

خاصة لذلك الغرض.
وتابع: كما تقرر في االجتماع 
وضع سياسة موحدة لتدريب 
العاملني ف���ي مختلف مجاالت 
الرقابة الغذائية داخليا وخارجيا 
ونقترح تشكيل جلنة او فريق 
عمل فني لوضع التصورات في 
هذا املجال، اضافة الى ضرورة 
وضع سياسة موحدة لتوحيد 
ومتويل األبحاث العلمية املتعلقة 
بسالمة األغذية بدول املجلس 
واإلشراف على تنفيذها، ولهذا 
الغرض يجب إنشاء مركز خليجي 

لبحوث سالمة األغذية.
واختتم بأنه تقرر تنس���يق 
املواقف بني دول مجلس التعاون 
عند مناقشة قضايا سالمة األغذية 
واللجان والهيئات الدولية مثل 
OIE-SPS-CODEX ودور األمانة 
العامة ل���دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية هو إما ان 
تقوم بتشكيل وفد موحد أو تقوم 
بالتنس���يق بني الدول األعضاء 

بشأن تلك االجتماعات.

اال ان سلطات »التجارة« تستطيع 
سحب الترخيص واالغالق بشكل 
مباشر مما يعني امتالكها صالحية 
البلدية  رادعة وهي ما حتتاجه 

ملفتشيها.
واضاف م.املنفوحي ان هذه 
التشريعات مطلوبة من مجلس 
االمة وليس املجلس البلدي الذي 
يقر اللوائح املنظمة، مشيرا الى 
اكدت  البلدية لدراس���ة  اج���راء 
البلدية  اهمية استثناء محاضر 
اس���وة بوزارة التج���ارة وذلك 
لتفعي���ل الدور الرقابي حيث ان 
احكام البلدية تأخذ من س���نتني 
الى اربع سنوات بينما اذا ما مت 
تطوير التشريع فإن االحكام على 

املخالفني ستصدر بسرعة اكبر.
الى  وتط���رق م.املنفوح���ي 
احلديث ع���ن حملة »لنتواصل« 
قائال انها حملة اعالمية تهدف الى 
تطوير العمل في البلدية من خالل 
اشتراك املواطنني واملقيمني في 
عملها. وبني ان حملة »لنتواصل« 
التي يقوم عل���ى اعدادها قطاع 
محافظة حول���ي ومبارك الكبير 
تأتي بعد جناح جتربة مشاركة 
االهالي واملواطنني في عمل البلدية 
في منطقة اجلابرية، مضيفا ان 
فكرة احلملة تتمثل في »مشاركة 
املواطنني واملقيمني في الس���كن 
اخلاص واالستثماري في تبليغ 
البلدية في حال وجود اي مخالفة 

العزاب  غير مرئية مثل س���كن 
وتأجير السراديب وحتويلها الى 
مخازن ومخالفات اخرى قد تغيب 
عن انظار مفتش���ي البلدية مثل 

مخالفات شركات النظافة«.
القطاع  ان  وقال م.املنفوحي 
سيخصص خطا هاتفيا ساخنا مع 
بريد الكتروني الستقبال الشكاوى 
وذلك لضمان السرعة في اجناز 

االعمال وازالة املخالفات.
القطاع سينظم  واختتم بأن 
في س���بيل ذلك لقاءات مفتوحة 
مع االهالي ف���ي كل منطقة على 
حدة بالتعاون م���ع اجلمعيات 
التعاونية واملختارين وذلك بشكل 

اسبوعي.

م. أحمد الصبيح


