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باشرت ادارة العالقات العامة في البلدية بالتعاون مع 4
بلديات احملافظات القيام بجوالت تفتيشية على احملالت 
واملطاعم للتأكد من سالمة املواد الغذائية واتخاذ االجراءات 
بحق احملالت املخالف���ة، خاصة ان حصيلة تلك اجلوالت 
خالل االيام املاضية اثبتت اهمية عملية التفتيش حفاظا 

على صحة املواطن واملقيم.

جوالت تفتيشية

أوضح أن زيادة نسبة األوكسجين في مياه الصرف لمعالجة اآلثار السلبية

السليم: إعادة النظر في تصاميم المحطات
وتشكيل فرق دائمة للتعامل مع الكوارث

بداح العنزي
اجتم���اع اللجنة البيئية في 
املجلس البلدي والذي ترأس���ه 
د.عبدالكرمي السليم وبحضور 
مدير الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي ومسؤولني في االشغال 
وادارة البيئة في البلدي، اوضح 
فيه د.املضحي ان استمرار الوضع 
سيؤدي الى احتمال حصول املد 
االحمر ونفوق االسماك بسبب 
موس���م تكاث���ر البكتيريا التي 
تس���اهم في املد االحمر، مشيرا 
الى ان امللوثات التي تصب في 
البحر تس���اعد على تكاثر تلك 

البكتيريا.
وقال د.الس���ليم، بعد نهاية 
اجتماع اللجن���ة اول من امس، 
ان تلك االحتماالت التي اطلقها 
د.املضحي غير مؤكدة، مش���يرا 
الى ان مدير الهيئة العامة للبيئة 
استعرض العضاء اللجنة مشكلة 
احملطة منذ بداية اخللل رغم وجود 
اطمئنان مشوب باحلذر بشأن 
الى منطقة  التلوث وانحصاره 
الفنطاس، حيث لم تتوسع منطقة 
التلوث الى مكان آخر، وان منطقة 
التحديد الت���ي مت االعالن عنها 
احترازي���ة وان املوقع بعد امليل 
الواحد م���ازال جيدا ولم حتدث 
مشاكل نفوق اسماك وقتل لالحياء 

البحرية.
واضاف ان الرياح الشمالية 
متنع دخ���ول التلوث الى جون 
الكويت مع تأكيدات وزير الكهرباء 
واملاء ودعوته املعنيني والصحافة 
الى جولة مبحطة الشعيبة للتأكد 

من عدم وجود تلوث.
وقال انه ستتم معاجلة كميات 
املياه التي تصب في البحر بشكل 
افض���ل، حيث ان هناك ش���ركة 
كوري���ة قامت بفح���ص عينات 
مياه البحر حيث ابدوا استعدادا 
ملعاجلة املياه، مشيرا الى انه مت 
االبالغ عن دعوة شركة فرنسية 
للمساعدة في تقليل اآلثار السلبية 

للتلوث البحري.
واوضح ان وزارة االش���غال 
بصدد زيادة نسبة االوكسجني 
في مجرور مياه الصرف الصحي 
كنوع من املعاجلة ايضا للمساهمة 
ف���ي تقليل اآلثار الس���لبية في 

املنطقة.
وذكر ان مدير الهيئة العامة 
للبيئة قد اثنى على املسؤولني 

في وزارة االشغال وتعاملهم مع 
احلدث رغ���م ان العرف العلمي 
والقانون���ي ال يقبل صب مياه 
الصرف الصح���ي في البحر اال 
ان االمر حاليا يعتبر طارئا نتيجة 
تعطل محطة مشرف وهذا االجراء 
يعتبر مقبوال ويج���ب تداركه 
مس���تقبال. واشار الى ان الهيئة 
العامة للبيئة هي اجلهة الرسمية 
لنقل البيانات املتعلقة بالوضع 

احلالي.
اللجنة تثني  ان  واكد سليم 
عل���ى جه���ود وزارة االش���غال 
مبعاجلة املشكلة اال ان السؤال 
الذي لم يجد االجابة عنه حتى 
اآلن، هو ما املدة املتبقية الصالح 
هذا اخللل؟ رغم ان هناك تقديرات 
مبدئية بان حل املش���كلة مازال 
حتى اآلن بشكل مؤقت، وان احلل 

النهائي للمشكلة سيستغرق وقتا 
اطول.

اللجنة وبعد  ب���أن  واختتم 
املناقش���ة واحلص���ول عل���ى 
املعلومات بصدد اصدار توصيات 
البلدي بشأن  محددة للمجلس 
احلادثة والتلوث البحري حيث 
سيتم عقد اجتماع خالل االسبوع 
املقبل لبلورة التوصيات بشكل 
نهائي بهدف التعامل مع تداعيات 
املش���كلة ودعم جه���ود وزارة 
العامة للبيئة  االشغال والهيئة 
للحد من الكارثة البيئية وكذلك 
التوصية لالشغال باعادة النظر 
في التعاميم اخلاصة باحملطات 
مع توصية تشكيل فرق دائمة 

للتعامل مع الكوارث.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 

ان هناك صعوبة في الس���يطرة 
عل���ى التلوث من���ذ بدايته وان 
املعاجلة تبدأ من خالل التوعية 
الس���باحة  وحتذير االفراد من 
انه مت االتصال  والصيد، مبينا 
مع جهات عدة من ضمنها السفارة 
الفرنسية الستقدام فريق بيئي 
متخصص ف���ي رصد ومعاجلة 
التلوث���ات البيئي���ة ألن الهيئة 
العامة للبيئ���ة غير قادرة على 

معاجلة املشكلة.
واشار الى عدم وجود تلوث 
في مياه محطة الشعيبة وان هناك 
تقارير يومية تؤكد عدم وجود 
تغيير في نسبة التلوث، وانها 
تصدر 60% م���ن املياه املعاجلة 
للقطاع النفطي والنسبة املتبقية 
تذهب لالستخدامات االخرى وان 
محطتي الزور والصبية تنتجان 

مياه الش���رب وانه ال صحة عن 
وج���ود تلوث في مي���اه محطة 
الشعيبة، داعيا وسائل اإلعالم 
الى حتري الدقة والتأكد من صحة 
القراءات من قبل اجلهات الرسمية 

واملوثوقة.
وب���ني املضح���ي ان الصرف 
الصحي فيها نسبة من العوالق 
التي تساهم في نشوء البكتيريا 
وتكاثرها، خصوصا في ش���هر 
سبتمبر اجلاري ما قد يؤدي الى 
ظاهرة املد االحم���ر، اال ان هذه 
املسألة مستبعدة حاليا في حال 
عدم ضخ مياه الصرف الصحي 
الى مياه البحر، مشددا على دور 
الهيئة العامة للبيئة في مراقبة 
قطاعي احلكومة واخلاص وبحث 
احللول للتعامل مع املشكلة برمتها 
وخصوصا مع اجلهات املعنية.

د.عبدالكرمي السليم وشايع الشايع وم.جنان بوشهري خالل االجتماع

جانب من االجتماع

م.أحمد الصبيح

م.أحمد املنفوحي 

رفض���ت البلدي���ة حتويل 
16 عقار بالقطعة 33 مبنطقة 
اجلهراء م���ن االس���تعم���ال 
الس���ك��ن االس���تثم��اري الى 

التج��اري.
وق���ال مدير ع���ام البلدية 
ف���ي كتابه:  م.أحمد الصبيح 
أرقام  القسائم  طلب اصحاب 
 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15(
 )4 ،3 ،14 ،6 ،5 ،25 ،24 ،23
بالقطعة 33 مبنطقة اجلهراء 
تغيير االس���تعمال من سكن 

استثماري الى جتاري.
متت مخاطبة ادارة املخطط 
الهيكلي حيث افادتنا بكتابها 
في 2009/2/12 بأن توصيات 
الهيكلي  ودراس���ات املخطط 

قال نائب مدير عام البلدية 
لش���ؤون التطوي���ر والتدريب 
م.احمد املنفوحي ان البلدية أعدت 
أكثر م���ن 100 برنامج تدريبي 
بهدف االرتقاء مبهارات املوظفني 
الفنية واالدارية لتنعكس بصورة 
ايجابية على مستوى اجنازهم 

لالعمال واملعامالت.
واوضح م.املنفوحي ان ادارة 
التطوير االداري والتدريب أعدت 
الدورات ضمن اخلطة التدريبية 
للسنة املالية 2009/ 2010 لتكون 
وس���يلة يتم من خاللها تزويد 
املتدرب���ني باخلبرات واملهارات 
املتنوعة ف���ي مختلف مجاالت 
العمل لكي تساهم في النهوض 

بالعمل البلدي بشكل متكامل.
وبني ان مراقبة التدريب في 
االدارة قامت بتنفيذ العديد من 
التدريبية  البرامج وال���دورات 
في العديد م���ن مجاالت العمل 
ومنها احمللي واخلارجي وذلك 
بالتنسيق مع اجلهات التدريبية 
املختلفة مبا يتوافق واالحتياجات 
التدريبية ملختلف ادارات البلدية 
وامليزانية املعتمدة لتساهم في 
توفير ك���وادر وطنية متميزة 

العنزي: استمرار فرق 
التفتيش على المطاعم 

والمحال التجارية في حولي
اك��د مدي��ر ادارة الش��ؤون 
الهندسية في الهيئة العامة للبيئة 
العنزي استمرار فرق  م.محمد 
التفتيش عل��ى املطاعم واحملال 
التجاري��ة في محافظ��ة حولي 
ملتابعة مدى التزامهم باالشتراطات 
البيئية. وقال العنزي في تصريح 
ل� »كونا« ان احلملة التفتيشية 
على املطاعم التي استمرت طوال 
االسبوع املاضي اتخذت خاللها 
العديد م��ن االجراءات القانونية 
ومت احالة العديد من املطاعم الى 

اجلهات القانونية املختصة.
واض��اف ان��ه نتيج��ة هذه 
املخلفات قام عدد كبير من اصحاب 
املطاعم مبراجعة الهيئة وعملوا 
عل��ى ازالة املخالف��ات وتركيب 
الفالتر التي متنع تراكم الزيوت 
اضاف��ة الى العمل على اجراءات 
النظافة الكاملة في املطاعم والتقيد 

باالشتراطات البيئية.
وذك��ر ان مفتش��ي الهيئ��ة 
س��يقومون بجولة على املطاعم 
املخالف��ة للتأك��د م��ن تطبي��ق 
املس��ؤولني عنها االش��تراطات 
البيئية وازالة املخالفات وتركيب 

الفالتر.
واكد ان احلملة على املطاعم 
التجارية ستستمر من  واحملال 
قبل الهيئة العامة للبيئة ملنع مثل 
هذا التصرف الذي ينم عن عدم 
الوعي مبا تسببه هذه املخلفات 
من زي��ادة في التلوث نتيجة ما 
حتمل��ه من مخلفات ضارة على 

البيئة.
وق��ال ان هناك تنس��يقا مع 
وزارة االش��غال العام��ة ملتابعة 
التفتيشية على محال  احلمالت 
تبديل الزيوت، مشيرا الى وجود 
معلومات عن قيام اصحابها بسكب 
الزيوت والش��حوم في املناهيل 
الى ش��بكات الصرف الصحي 
ما يضر بالبيئة البحرية نتيجة 
تعطل محطة مش��رف للصرف 

التجاري ضمن  االس���تعمال 
املنطق���ة احلضري���ة بالدولة 
والتوصية بعدم زيادتها ضمن 
املنطقة احلضرية ملا يشكله ذلك 
من ضغط على شبكات الطرق 
واملرافق العامة بها، كما أوصت 
بتوجيه الزيادة في االستعمال 
التجاري ليكون ضمن املناطق 
واملدن اجلديدة خارج املنطقة 

احلضرية.

الرأي الفني

عدم املوافقة لوجود فائض 
في االستعمال التجاري ضمن 
املنطقة احلضرية بالدولة ملا 
يشكله من ضغط على شبكات 

الطرق واملرافق العامة.

)ايزو 14001( وبرنامج ادارة تكلفة 
الهندس���ية وبرنامج  املشاريع 
ادارة ومعاجلة النفايات الصلبة 
العملية  التطبيقات  وبرنام���ج 
لنظ���م املعلوم���ات اجلغرافية 
الياباني���ة  وأس���اليب االدارة 
للمهندس���ني وبرنامج الطرق 
البيئي  احلديثة لتقيي���م األثر 
للمشروعات الصناعية. واشار 
الى البرامج التدريبية الصحية 
كبرنام���ج التس���مم امليكروبي 
الغذائية وبرنامج  والس���المة 
الكش���ف واحلد من امليكروبات 

املسببة لألمراض في الغذاء.
كما أشار الى مشاركة موظفني 
من البلدية في برنامج املنتدى 
ال���� 15 للحكوم���ة واخلدمات 
ف���ي دول مجلس  االلكترونية 
التعاون اخلليجي الذي أقيم في 
اإلمارات في مايو املاضي كأحد 
البرامج التي تندرج حتت بند 
التدريبي���ة في مجال  البرامج 

احلاسب اآللي.
واضاف ان البرامج التدريبية 
تستمر الى نهاية السنة املالية 
احلالية وتشمل نحو 600 موظف 

من مختلف ادارات البلدية.

الثالث للدولة املعتمد باملرسوم 
األميري رقم 255 لسنة 2008 
أوضحت أن هناك فائضا من 

ذات مس���توى انتاجي عال في 
البلدية.

واضاف ان البرامج التدريبية 
الهندس���ية  ش���ملت املجاالت 
والصحية واملالية والقانونية 
واحلاس���ب اآلل���ي واالداري���ة 
والتثقيفي���ة والعالقات العامة 

والتدريب.
وقال املنفوحي ان من أمثلة 
البرام���ج التدريبية في املجال 
الهندس���ي برنامج االستشعار 
عن بعد وحتليل الصور الرقمية 
وبرنامج االدارة البيئية العاملية 

»البلدية« ترفض تحويل استعمال
16 عقاراً بالجهراء إلى »التجاري«

المنفوحي: أكثر من 100 برنامج تدريبي 
لالرتقاء بمهارات موظفي »البلدية«

النويعم: غرامة مالية من 100 إلى 1000 دينار 
لمخالفة الئحة اإلعالنات

أكد مراقب احملالت واإلعالنات بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدي���ة بفرع بلدية محافظة 
األحمدي بالوكالة ماجد النويعم ضرورة التقيد 
بالقرار الوزاري رقم 172 لعام 2006 والذي يشتمل 
على انه يلتزم كل من ميارس نش���اطا حرفيا او 
جتاريا او مهنيا او صناعيا بوضع اعالن تعريفي 
على واجهة احملل او املنشأة التي ميارس فيها العمل 
وتطبق عليه املادة 20 من القرار التي تنص على: 
»يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن 100 دينار وال تزيد 
على 300 دينار كل من أقام اعالنا خاصا بالنشاط 
او باملناسبات من دون ترخيص فيما عدا االعالنات 
اخلاصة باالنتخابات خارج املقار االنتخابية الى 
جانب اقامة االعالن االستدالي اخلاص بالنشاط او 
اضافة اعالن خاص بالنشاط او باالعالن االستدالي 
من دون ترخيص وكذلك عدم اقامة اعالن تعريفي 
للنشاط«، وقال: كذلك يعاقب بالغرامة كل من خالف 
االشتراطات الصادر على اساسها ترخيص االعالن 
ايا كان نوعه باستثناء االعالن التجاري، باالضافة 

الى عدم وضع ترخيص االعالن في مكان بارز وعدم 
صيانته او عدم جتديد ترخيص االعالنات اخلاصة 
بالنشاط او االستدالي الى جانب عدم احلصول على 
ترخيص القيد في سجل البلدية او عدم جتديده 
او تصني���ع اعالن مخالف للموافقة املمنوحة من 
البلدية الى جانب اي مخالفة أخرى لألحكام الواردة 
بالالئحة لم ي���رد النص عليها بهذه املادة واملادة 
التالية. وأش���ار النويعم في تصريحه الصحافي 
ال���ى ان املادة 21 من القرار تنص على انه يعاقب 
بغرامة ال تقل عن 300 دينار وال تزيد على 1000 
دينار كل من اقام اعالنا جتاريا او اعالن انتخابات 
خارج املقار االنتخابي���ة او اضافة اعالن جتاري 
من دون ترخيص الى جانب مخالفة االشتراطات 
الصادر على اساسها ترخيص االعالن التجاري او 
عدم جتديده او تصنيع اعالن قبل احلصول على 
موافقة البلدية. ودعا جميع أصحاب املهن االلتزام 
مبا جاء بالقرار جتنبا للمساءلة القانونية وحتقيق 

املصلحة العامة للجميع.

مما ينعكس إيجاباً على مستوى إنجازهم

اعتماد توسعة السوق المركزي
 لجمعية الصباحية التعاونية

وافقت البلدية على توسعة السوق املركزي في 
صحيفة الصباحية التعاونية قطعة 5.

واوضح كتاب البلدي���ة التالي: تقدمت وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بالكتاب رقم »و ش 
ع/ 6/ 26/ 95/5« بتاريخ 2006/4/29 تطلب فيه 
النظر في طلب جمعية الصباحية التعاونية توسعة 
موقع السوق املركزي مبنطقة الصباحية قطعة رقم 
5 وذلك بإضافة الساحة اجلنوبية الكائنة خلف 

مبنى السوق املركزي مبساحة قدرها 485م2.
مت ع���رض املوض���وع على جلن���ة املوافقات 
التنظيمية في اجتماعها رق���م 2007/23 بتاريخ 
2007/4/7 ومت املوافقة على التوس���عة شريطة 

االلتزام بالنسبة املقررة وموافقة قسم الطرق.
مت عرض املوضوع على قس���م الطرق بإدارة 
التنظيم حيث جاء الرد مبوجب املذكرة املؤرخة في 
2007/1/18 بأنه ال مانع من عمل التوسعة املطلوبة 

شريطة التنسيق مع وزارات اخلدمات.
1 - عدد سكان املنطقة 78820 نسمة.

2 - املساحة املقررة للجمعية ضمن املنطقة 
طبق���ا للنظام هي: نصيب الف���رد 0.265 × عدد 

السكان 78820 نسمة = 20887.3م2.
3 - مت حساب مساحات االراضي املخصصة 
جلمعية الصباحية التعاونية مبنطقة الصباحية 

وتبلغ 10818.43م2.
ومن ذلك يتضح ان التوسعة املقترحة تتماشى 
مع النسبة املقررة ضمن قرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي رقم »ل ق/ م ب/ ت 

10/ 164/ 2003/7« املتخذ بتاريخ 2003/10/27.
الرأي الفني: بناء على ما سبق نرى انه ال مانع 
لدينا تنظيميا من املوافقة على توس���عة السوق 
املرك���زي مبنطقة الصباحية قطع���ة رقم 5 وذلك 
بإضافة الساحة اجلنوبية الكائنة خلف مبنى السوق 
املركزي مبس���احة قدرها 485م2 شريطة االلتزام 
بردود وزارات اخلدمات والتنسيق معها قبل تسليم 
املوقع وان يتم البدء بالتنفيذ خالل سنتني من تاريخ 

صدور القرار واال اعتبر القرار الغيا.

الحضور
د. ص��الح املضحي � املدير 

العام للهيئة العامة للبيئة.
د. جاس��م احملمود � جامعة 

الكويت.
باق��ر درويش � إدارة البيئة 

- وزارة األشغال
م. محمود ك��رم � الطرق � 

األشغال
م. ناصر الش��ايجي � مدير 
إدارة ش��ؤون البيئ��ة ف��ي 

البلدية


