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باشرت جلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة امس إزالة املظالت على 16
امتداد شارع املغرب السريع، كما واصلت فرق االزالة امس إزالة التعديات 
في جميع احملافظات، حيث بلغت 323 تعديا، واوضح رئيس جلنة اإلزالة 
في محافظة حولي طارق القطان انه متت ازالة 84 تعديا في منطقة مشرف 
وغرب مشرف باالضافة الى إزالة املظالت في منطقة حولي املقابلة لشارع 

املغرب السريع.

إزالة المظالت على طريق المغرب السريع
تقدمت شركة »ڤيڤا« لالتصاالت بالعديد 
من الطلبات للسماح بإقامة ابراج اتصاالت 

في جميع احملافظات.
وسيبحث املجلس البلدي تلك الطلبات 
بعد دراس���تها ضمن جلان احملافظات في 

اجتماعاتها الشهر اجلاري.

»ڤيڤا« تطلب أبراج اتصاالت

العازمي يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية 
لرؤساء البلديات الفرانكفونية في باريس

شارك وفد من املجلس البلدي الكويتي برئاسة 
رئيس املجلس زي���د العازمي امس في مؤمتر 
اجلمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية 
الذي يعقد حتت ش���عار »امل���دن واحلوار بني 
الثقافات« مبناس���بة االحتفال بالذكري ال� 30 

للجمعية.
واكد عمدة باري���س برتراند دو النوي في 
كلمة له باملؤمتر ض���رورة االندماج بني املدن 
وسط العديد من التحديات وصدام احلضارات 

في القرن ال� 21.
ومن جانبه اكد وزير اخلارجية الفرنس���ي 
بيرنار كوش���نير ضرورة وجود لغة مشتركة 
للتفاهم في ضوء جو من التوتر والنزاع يسود 
العالم مش���ددا على ض���رورة حتقيق التنمية 
ومشيرا الى تعاون جميع العمد من اجل السالم 

في جميع مدن العالم.
ومن ناحيته ذكر رئيس ش���رف اجلمعية 
الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية الرئيس 
الفرنسي السابق جاك شيراك وهو عمدة باريس 
االسبق في كلمة مماثلة ان الهدف هو العيش معا 
باحترام االخر مع االختالف معه بالثقافة واللغة 
والدين مشيرا الى ان اجلمعية اصبحت تضم 

200 مدين���ة بعد ان كانت 20 مدينة عام 1979. 
وقال ان العمد يعرفون ما هي مش���اكل مدنهم 
وليس هناك خيار سوى تبادل االفكار حلل تلك 

املشاكل حتى نستطيع السيطرة عليها.
وشارك في املؤمتر العديد من عمداء املدن من 
املدن الفرانكفونية الناطقة بالفرنسية ورؤساء 
بلديات مدن من العالم ومسؤولون سابقون منهم 
الرئيس البرتغالي السابق سم بايو والرئيس 

السنغالي السابق عبدو ضيوف.
ويضم وفد املجلس البلدي الكويتي باالضافة 
الى الرئيس زيد العازمي عضوي املجلس البلدي 
فرز املطيري واحمد البغيلي ومدير ادارة مكتب 

رئيس املجلس جاسم الرندي.
كما شارك في املؤمتر من منظمة املدن العربية 
امينها الع���ام عبدالعزيز العدس���اني وامينها 
العام املساعد م.احمد العدساني واملدير الفني 
م.عبدالرحمن الدعيج ورئيس قطاع الشؤون 

االدارية فيصل الوهيب.
وناقش املؤمتر موضوعات تتعلق بخدمات 
س���كان املدن والتركي���ز عل���ى ادارة التنمية 
والتنوع الثقافي للمواطنني حلفزهم على االبداع 

واالبتكار.

تحت شعار »المدن والحوار بين الثقافات«

زيد العازمي متوسطا أعضاء الوفد

قدم نائب رئيس المجلس البلدي شايع 
الشايع سؤاال يتعلق بكيفية التعامل مع 
النفايات والمواد الكيميائية لسالمة البيئة. 
وقال الشايع في س���ؤاله: انطالقا من ان 
مفهوم حماية البيئ���ة والمحافظة عليها 
يدخل في صلب عم���ل البلدية والمجلس 
البلدي لما لهما من دور في وقاية الصحة 
العامة وذلك بتأمين سالمة المواد الغذائية 
العامة والنظافة  الراحة  والمحافظة على 

وسالمة البيئة وحمايتها، وحيث ان الثورة 
الصناعية والتكنولوجيا المعاصرة خلفت 
معها مشاكل النفايات والبقايا المختلفة، 
سواء الصناعية او الزراعية او المنزلية او 
من نواتج المختبرات خالل مراحل االنتاج 
والتوزيع واخرى في االخطار التي تمثلها 
كل مادة من المواد الكيماوية بشكل عام، 
االم���ر الذي نتقدم معه بالس���ؤال التالي: 
ما ش���روط التعامل مع البقايا والنفايات 

الخاصة بالمواد الكيماوية بما يكف��ل سالم��ة 
البيئ��ة وحمايته��ا؟ وبالنسب��ة للم��واد 
الكيماوية ما شروط التغليف واستخ��دام 
الغالف��ات؟ وما الشروط المتبعة في شأن 
شحن ونق��ل وتخزي��ن الم��واد الكيماوي��ة 
وم��دى توافقه��ا مع حماية البيئ��ة؟ وما 
الط��رق المتبعة لمعالجة النفايات بأشكالها 
المختلفة س���واء الغازية او الس���ائلة او 

الصلبة؟

الشايع يسأل عن طرق التعامل مع النفايات والمواد الكيميائية

شايع الشايع

الصبيح: نتطلع للوقوف على مواطن القوة والضعف 
في العمل البلدي التنفيذي فكرًا وتنفيذًا

المنفوحي: السعي إلى تمكين مواطني التعاون من إصدار تراخيص البلدية من أي بلد

»البلدية« تنظم المؤتمر الخامس للعمل البلدي المشترك بالخليج من 18 حتى 20 أبريل المقبل

)متين غوزال(م.أحمد  الصبيح وم.أحمد املنفوحي خالل املؤمتر الصحافي 

تنظ����م »البلدي����ة« املؤمتر 
اخلامس للعمل البلدي املشترك 
لدول اخلليج خالل الفترة من 18 

وحتى 20 ابريل املقبل.
وقال مدير عام البلدية رئيس 
العليا للمؤمتر م.أحمد  اللجنة 
الصبيح ان الهدف من هذا املؤمتر 
هو الوقوف على مواطن القوى 
والضع����ف في العم����ل البلدي 
التنفي����ذي فك����را وتنفيذا من 
ناحية النتائج بغرض تصحيح 
املسارات. مش����يرا الى مشاركة 
ف����ي بلديات  ال����وزارات  وكالء 

اخلليج أو من ميثلهم.
وقال انه يتم عرض جتربة 
الكويت وجتارب الدول االعضاء 
املتعلق����ة بالعمل البلدي ممثلة 
في عدة محاور فضال عن تلقي 
املس����اهمات من الدول املشاركة 

االختناقات املرورية واس����تغالل 
املواقف الذكية في املدن محدودة 
املساحة ودور البلديات الرقابي في 
التنمية العمرانية. واحملور الرابع 
خاص باألمن الغذائي والس����المة 
من خالل تقييم املخاطر وعالقته 
العامة وضرورة انشاء  بالصحة 
جهاز خليجي لالنذار املبكر وتوحيد 
اعتماد نتائج التحليل املخبري بني 
املختبرات في دول مجلس التعاون 
والدليل املوحد إلجراءات الرقابة 
على األغذية املس����توردة في دول 
مجل����س التع����اون ومواءمته مع 

االتفاقيات الدولية.

تراخيص البلدية

من جانبه قال نائب املدير العام 
لقطاع التطوير والتدريب م.أحمد 
املنفوحي إن أهم ما يس����عى إليه 
القائم����ون على املؤمتر هو ايجاد 
آلية ميك����ن ملواطني دول مجلس 
التعاون اصدار التراخيص البلدية 
من أي بلد في دول اخلليج العربي، 
مش����يرا الى انه س����يتم استقبال 
جمي����ع ادوات العم����ل من جميع 
املشاركني من خارج البلديات ثم 
تعرض على جلنة لتأخذ املوافقات 
عليها فإن كانت مقبولة علميا فإن 
اللجنة تتكفل بإحضار صاحبها 
إلى  للمشاركة في املؤمتر اضافة 
دعوة اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص للمش����اركة ف����ي املؤمتر 
باالضاف����ة إلى دع����وة اجلامعات 

احلكومية واخلاصة ايضا.

حول الرؤية واملفهوم واسلوب 
االداء ونتائجه في موضوعات 
احملاور التي يناقشها املؤمتر على 

شكل اوراق عمل.

مجموعة توصيات

وذكر ان املؤمتر س����يخرج 
مبجموع����ة توصي����ات قابل����ة 
العملي. والتي ميكن  للتطبيق 
ان حتقق نقلة نوعية في العمل 
البلدي لتكون نبراسا له خالل 

املرحلة املقبلة.
واضاف ان اسلوب عمل مجلس 
التعاون يعتمد باالس����اس على 
التكامل والتعاون والعمل البلدي 
املشترك والذي يتضمن توحيد 
اجله����ود والتوجيهات لتحقيق 
االهداف املشتركة لدول املجلس 
في هذا املجال وتكون هناك ترجمة 
عملية لتلك االفكار والتوجيهات 
وتنفيذا لقرارات الوزراء املعنيني 
بش����ؤون البلديات، اضافة الى 
توصيات كبار املس����ؤولني عن 
بلديات مجلس التعاون، مشيرا 
الى ان منه����ج املؤمتر يتضمن 
متحدثون رئيسيون متخصصون 
وعرض أوراق العمل والبحوث 
والدراس����ات ومناقش����ات حرة 
وزيارات ميدانية لبعض مواقع 

العمل.
باالضافة إلى محاور املؤمتر 
وتشمل احملور األول: دور القطاع 
اخلاص في تنفيذ مش����روعات 
البلدية )نظام الشراكة بني الدولة 

والقطاع اخلاص(:
نظام الش����راكة ب����ني الدولة 
والقطاع اخلاص ويدخل ضمنه 
أشكال عديدة أبرزها نظام البناء � 
التشغيل � نقل امللكية B.O.T وله 
 PBO, BOLT, تفرعات عديدة مثل
Boo, Roo, BooT وغيرها وميكن 
استحداث صيغ أخرى تتناسب 

مع املشروع املراد تنفيذه.
وتاب����ع: تأخ����ذ مش����اركات 
التعاقدية للقطاع اخلاص أشكاال 
مختلفة وبدرجات متباينة كاآلتي: 
عقود اخلدم����ة � عقود اإلدارة � 
عق����ود التأجير � عقود االنتفاع 
طويل األج����ل � عقود االمتياز � 
نقل امللكية تابع للقطاع اخلاص 
والش����راكة بني الدولة والقطاع 
اخلاص ف����ي تنفيذ املش����اريع 
ودور القط����اع اخلاص كقاطرة 
التنمية خ����الل املرحلة القادمة 
ومس����تقبل نظم الش����راكة بني 
الدولة والقطاع اخلاص، وأهم 
ايجابي����ات نظام الش����راكة بني 
الدولة والقطاع اخلاص وكيفية 
النظام  تدعيمها وأهم سلبيات 

وكيفية معاجلتها.
أما احملور الثاني الذي يتضمن 
البيئ����ة وتدوير النفايات: وهي 
عمليات مترابطة بعضها ببعض 
تب����دأ بتجميع املواد التي ميكن 
تدويره����ا ث����م فرزها حس����ب 
أنواعه����ا لتصبح م����واد خاما 
صاحلة للتصنيع ويتم حتويلها 
إلى منتجات قابلة لالس����تخدام 
ويتضمن عالق����ة ردم النفايات 

البيئي ومش����اريع  بالتط����ور 
B.O.T في البلدية وأهمية تدوير 
النفايات في مجتمعاتنا وطرق 
تدوير النفايات وكيفية استرجاع 
النفايات والعوائد االقتصادية 
واالجتماعي����ة واحلضارية من 
التي  النفايات واملشاكل  تدوير 

تواجه تدوير النفايات.
وشمل احملور الثالث املخطط 
الهيكل����ي للدولة: عل����ى أن تقوم 
استراتيجية الكويت حتى عام 2035 
على فكرة حتول الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري جاذب لالستثمار، 
يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة 
النش����اط االقتص����ادي، ويذك����ي 
فيه روح املنافس����ة ويرفع كفاءة 
اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي 

داعم يرس����خ القيم ويحافظ على 
الهوية االجتماعية ويحقق التنمية 
البشرية والتنمية املتوازنة، ويوفر 
بنية أساسية مالئمة وتشريعات 
متطورة وبيئة أعمال مش����جعة 
والتوسع العمراني والنمو احلضري 
وعالقتهم����ا باملراف����ق واخلدمات 
ورؤية الدولة فيما يخص السياسة 
السكانية املس����تقبلية وعالقتها 
الهيكلي ودور املخطط  باملخطط 
الهيكلي في تنفيذ اس����تراتيجية 
الدول����ة ودور املخط����ط الهيكلي 
في توفي����ر احتياج����ات التنمية 
االقتصادية ودور املخطط الهيكلي 
في التوسع العمراني ودور املخطط 
الدولة  الهيكلي في حماية حدود 
ودور النق����ل اجلماعي في تقليل 

إعداد: بداح العنزي


