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المضحي: توجه لتقليل مساحة الحظر البحري المعمول به نتيجة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي

اعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي امس عن 
وجود توجه لتقليل املساحة التي مت فيها حظر السباحة والصيد 
البحري املعمول به نتيجة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي 
في واخر الش���هر املاضي. وارجع اسباب تقليل مساحة احلظر الى 
انخفاض نسبة امللوثات الى اقل من 50% في البيئة البحرية، مشيرا 
الى ان احلظر السابق كان يشمل شاطئ البالجات بداية من ديوانية 
الصيادين في منطقة البدع وباجتاه اجلنوب مرورا بقرية املسيلة 

املائي���ة وبعمق ميل بحري داخل البحر ونزوال جنوبا حتى قاعدة 
الش���يخ صباح االحمد التابعة خلفر السواحل بالفنطاس وبعمق 

ثالثة اميال بحري داخل البحر.
وقال ان اس���باب انخفاض امللوثات تع���ود الى طريقة ونوعية 
املعاجلة التي تقوم بها وزارة االشغال اضافة الى نتائج التحاليل 
التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لالبحاث العلمية، 

مبينا ان معدالت التلوث انخفضت الى النسبة املسموح بها.

د.فاضل صفر متوسطا نواب املدير العام

إصدار تشريعات لخلق بيئة أفضل للقطاع الخاص

6.899 ماليين دينار لتأثيث قاعة المطار ضمن 3 مشاريع تم توقيع عقودها
وقع وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر 3 عقود، العقد االول، جتديد 
شبكة املجاري الصحية ملنطقة اجلابرية بقيمة 19.342 
مليون دينار مع شركة املد االخضر ومدة العقد 840 
يوما )سنتان وأربعة أشهر( حيث تشمل االعمال القيام 
باستبدال نحو 105 كم من خطوط املجاري الصحية 
في املنطقة والتي تتراوح اقطارها بني 200 ملم و1200 
ملم وتتضمن ايضا نح���و 13 كم من خطوط اعمال 
حفر االنفاق، كما يشمل املشروع استبدال نحو 3500 

منهول صحي باالضافة الى اعمال املجاري، وسيتبع 
ذلك سفلتة للشوارع في جميع قطع املنطقة.

واما العق���د الثاني فهو االش���راف عل���ى تنفيذ 
اعمال العقد لتحس���ني ش���بكة املجاري الصحية في 
اجلابرية ملدة 30 ش���هر وبقيمة 865 الف دينار مع 
دار الدويلة لالستش���ارات الهندسية باملشاركة مع 
املكتب االستشاري العاملي ويتضمن العقد االشراف 

على العقد السابق. 
كما وقع الوزير العقد الثالث اخلاص بأعمال تأثيث 

وتركي���ب الثريات واملعدات لقاع���ة املطار االميري 
اجلديد مع ش���ركة الرياش التجارية ومدة العقد 6 
أش���هر بقيمة 6.899 ماليني دينار واملشروع عبارة 
عن التأثيث اخلاص والنموذجي والثريات واالضاءة 
اخلاصة والقطع الفنية واملعدات الالزمة الدارة قاعات 
التش���ريفات االميرية اجلديدة ف���ي املطار االميري، 
واعلنت وزارة االش���غال العام���ة انها بصدد توقيع 
مجموعة اخرى من املش���اريع التنموية احليوي���ة 

في القري���ب العاج��ل.

عرض مشاريع البلدية ضمن برنامج عمل الحكومة
على المجلس األعلى للتخطيط والتنمية األحد

عقد وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل 
صفر ورشة عمل حول برنامج عمل 
احلكومة للفصل التشريعي الثالث 
عش���ر بحضور مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح ونواب املدير العام 
املهندسني فيصل صادق خلف، محمد 
املنفوحي،  سالم احلريص، احمد 
حزام طامي، غسان الثاقب، وليد 
اجلاسم، يوس���ف حبيب مناور، 
عبداهلل أسد عمادي ومدير ادارة 
الهيكلي سعد احمليلبي.  املخطط 
حيث استعرض نائب املدير العام 
التطوير م.أحمد  لش���ؤون قطاع 
املنفوحي جميع املشاريع التنموية 
املزم���ع اقامتها خالل الس���نوات 
2010/2009 � 2013/2012 مخط���ط 
بلدية الكويت وذلك ردا على املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية. كما حذر 
من أي تقصير او التأخر في تقدمي 
املشاريع بناء على توجه املجلس 
األعلى للتخطيط والذي يؤكد أن 
أي جهة تقصر في برنامج العمل 
س���تتم محاسبة املسؤول املقصر 

مناطق الكويت وتسوية وجتهيز 
الشواطئ العامة � املرحلة الثالثة 
وجتميل وتطوير ساحات وأسواق 
مدينة الكويت واحملافظات األخرى 
وتصميم وتنفيذ واالشراف على 
تطوير ش���اطئ الواجهة البحرية 
بالصليبخات وتصميم واالشراف 
وتنفيذ وصيانة الواجهة البحرية 
مبحافظة اجله���راء باالضافة الى 
تصميم وتنفيذ واالش���راف على 
مواقف السيارات املتعددة األدوار 
باالضافة الى مش���روع حتس���ني 
البلدية واجناز وصيانة  خدمات 
مختبرات األغذية وتطوير واعادة 
تأهيل مواقع ردم النفايات باالضافة 
الى املشاريع األخرى حيث ناقش 
د.صفر مجمل هذه املشاريع مع مدير 
البلدية ونوابه مستعرضني  عام 
الرؤى املستقبلية لهذه املشاريع 
ضم���ن برنام���ج عم���ل احلكومة 
واألهداف االس���تراتيجية بعيدة 
املدى على ان يتم تقدميها للمجلس 
األعلى للتخطي���ط والتنمية بعد 

غد )األحد(.

عن التأخر في تقدمي املش���اريع. 
مش���يرا الى انه س���يتم مخاطبة 
املجل���س في الوق���ت احملدد وفقا 
التي تتطلب تنشيط  للسياسات 
احلرك���ة االقتصادية ف���ي الدولة 
والس���عي الى اصدار التشريعات 
الالزمة خلل���ق بيئة أعمال أفضل 
لقطاع األعمال اخلاص واملبادرات 

الفردية باالضافة الى تطوير نشاط 
االحصاء الوطني مبا يدعم جهود 
التنمية وتوفير املعلومات الدقيقة 
لصناع السياسات العامة وتفعيل 
التخطيط في املؤسس���ة  وظيفة 
احلكومي���ة ودراس���ة تخصيص 
او  بع���ض اخلدم���ات احلكومية 
تكلي���ف القطاع اخل���اص بإدارة 

بعضها وتفعي���ل وتطوير األطر 
التشريعية واآلليات املؤسسية. 
واستمع د.صفر الى جميع خطط 
البلدية واملشروعات الداعمة منها 
تطوير األداء اخلاص بتوفير أراضي 
الدولة للمشاريع التنموية ومراجعة 
وحتديث املخطط الهيكلي للدولة 
وتنفيذه والتطوير احلضري لبعض 

عرض مرئي للمخطط الهيكلي 28 أكتوبر

م.منى بورسلي

يعتب���ر املخطط الهيكلي للدولة م���ن األهمية مبكان بحيث مت 
عرضه للدراس���ة على اجلهات الفنية في اجلهاز التنفيذي لبلدية 
الكويت خلروجه بالصورة املناس���بة التي تتماش���ى مع املرحلة 
احلالية والتميز مبا يظهر الكويت باملظهر الالئق من حيث التنمية 

والنهضة العمرانية.
وحرص أعضاء املجلس البلدي على االطالع على هذا املخطط 
ألنه يأتي من صمي���م اهتماماتهم في الذود عن مصالح املواطنني 
واحلفاظ على ان يظهر املخطط الهيكل���ي بأعلى درجات الكفاءة 

واإلجناز.
وبدورها عضو املجلس البلدي م.منى بورسلي تقدمت بطلب 
عرض مرئي للمخطط الهيكلي للدولة وذلك 28 أكتوبر املقبل حتى 
يتم عرضه علي أعضاء املجل���س البلدي الطالعهم على املخطط 

الهيكلي للدولة.

الشايجي: للبلدية دور مهم في وضع 
اشتراطات المشاريع العمرانية

اكد مدير ادارة شؤون البيئة في البلدية م.ناصر 
الشايجي اهمية الدور الذي تلعبه البلدية في احملافظة 
على البيئة من خالل وضعها االشتراطات واملعايير 

البيئية للمشاريع وخطط التنمية العمرانية.
وقال الشايجي ل� »كونا« ان ادارة شؤون البيئة 
تشارك في وضع السياسات البيئية ذات العالقة 
بأنش���طة البلدية كما تضع االجراءات التنفيذية 
املرتبطة بذلك وتقوم بكل الدراسات البيئية املختلفة 

وفقا الختصاصات البلدية.
واكد ان االدارة تعتبر ال���ذراع البيئية لبلدية 
الكويت اذ انها مناطة بالتأكد من كل االشتراطات 
واملعايير البيئية ومدى مطابقتها للشروط جلميع 
املشاريع وخطط التنمية العمرانية وذلك بالتنسيق 
مع ادارات تنمية املش���اريع واملخط���ط الهيكلي 

واالنشاءات واجلهات املعنية االخرى.
وأش���ار الى قيام االدارة بالتحق���ق من تنفيذ 
االستراتيجية املعتمدة من قبل البلدية إلدارة النفايات 
والعمل على تطويرها وحتسينها لالرتقاء مبستواها 

من اجل حماية البيئة واحملافظة عليها.
واضاف ان ادارة شؤون البيئة معنية بإجراء 
الدراسات املرتبطة بإدارة النفايات من حيث حتديد 
املواق���ع اخلاصة بالردم واالش���راف على العقود 
املرتبطة ب���إدارة النفايات، كم���ا انها تتحقق من 
االساليب الفنية املتبعة في معاجلة النفايات في 

املواقع املخصصة، وتعمل على وضع الطرق املناسبة 
للتخلص من هذه النفايات.

وذكر الشايجي ان االدارة تقوم بإعداد الدراسات 
املتعلقة باستغالل املباني من حيث الكثافة السكانية 
بهدف احملافظة على البيئة الداخلية وتوفير الظروف 
الصحية املناسبة وفقا لالشتراطات واملعايير البيئية 
والفنية لتصميم املباني واستغاللها، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات املعنية داخل البلدية وخارجها.
واضاف انها معنية ايضا بإجناز املعامالت اخلاصة 
بتنظيم مواقع واعمال استخراج املواد املقلعية عبر 

املركز التابع لها في محافظة اجلهراء.
واشار م.الشايجي الى تنظيم البلدية في يونيو 
املاض���ي مؤمتر البلدية االول الذي اكد فيه حماية 
احملميات واجلزر وأقر اجراء دراسة للتعرف على 
وضع الش���ريط الس���احلي والتعاون مع اجلهات 
الوطنية والدولية حول كيفية استغالل الشواطئ 

في مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
وأش���ار الى ان مؤمتر البلدية أوصى بضرورة 
اتاحة الفرصة للقطاع اخلاص ليكون عنصرا فاعال 
في مجال تنفيذ مشاريع توليد الطاقة البديلة، كما 
قرر تشكيل جلنة مشتركة من قبل اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص وجمعيات النفع العام واملنظمات 
الدولية واالقليمية والوطنية لتطوير الوضع البيئي 

في إطار مفهوم التنمية املستدامة. 


