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تشمل جانبًا عمليًا وآخر نظريًا

النادي العلمي نّظم مسابقة 
في مجال كيمياء الطب

دانيا شومان
بدأت مس���ابقة النادي العلمي في مجال كيمياء الطب بهدف 
توضيح بداية ربط الكيمياء بالطب مبساعدة الكيمياء والطبيعة 
واملستخرجة من االعشاب واالستعانة بها في العالج وتستمر 

ثالثة ايام.
وقال مشرف قسم الكيمياء بالنادي عبداهلل اليتيم ان فكرة 
املسابقة تبدأ بتعريف اعضاء القسم مبجال جديد وهو الكيمياء 
الطبيعية حيث تناقش كيفية صناعة االدوية الطبيعية واستخدامها 
في عالجات المراض عدي���دة والتعرف على عالم الڤيتامينات 

واالعشاب الطبية والعقاقير واالنزميات الطبيعية. 
واضاف اليتيم ان املس���ابقة تشمل جانبني: نظري يتعرف 
االعضاء على معلومات ش���املة عن عالقة الط���ب بالكيمياء، 
وعملي يت���درب االعضاء على كيفية اس���تخالص االدوية من 
االعشاب وعملية فصل الڤيتامينات. واوضح ان املسابقة تشمل 
االس���تفادة من املواد الكيميائية في صنع مستحضرات طبية 
الى جانب التطرق الى نباتات من الطبيعة وكيفية اس���تخراج 

مستخلصات منها للعالج. 
واشار الى ان كل عضو مشارك في املسابقة سيقدم مشروعا 
علميا من خالل مش���اركته في مشروع اكسير احلياة موضحا 
ان النتائج ستعلن يوم اخلميس املقبل وسيتم تكرمي الفائزين 
باملراكز االولى. من جانبه قال مدير املركز الرئيس���ي عبداهلل 
العويس ان قس���م الكيمياء مهم كونه يرتبط باملنهج العلمي 
املدرسي وهو ما يتيح للطالب االستفادة من االمكانات املتاحة 
في القس���م في اجراء التجارب الكيميائية املتعلقة بدراستهم 
املدرس���ية. واشار العويس الى ان القس���م يعمل على افادتهم 
بالبرامج واالنش���طة العلمية الهادفة التي ينظمها س���واء من 
خالل الدورات او املسابقات العلمية املتنوعة لهم والتي تساعد 
في تهيئة جو علمي هادف تتنوع فيه املعرفة الفرع جديدة من 
علوم الكيمياء الى جانب روح املنافس���ة واالبداع بني االعضاء 

بعيدا عن الروتني املدرسي.

أحد الطلبة خالل اجراء التجارب

يعقد األول من نوفمبر تحت رعاية صاحب السمو األمير

لجان »المهندسين« تعمل على قدم وساق إلنجاح المؤتمر الدولي 
لتطبيقات الطاقة البديلة خيار أم ضرورة؟ وتحقيق أهدافه

رفعت اللجان العاملة في جمعية املهندسني من 
وتيرة استعداداتها في التحضير للمؤمتر الدولي 
لتطبيقات الطاقة البديلة خيار أم ضرورة؟ والذي 
س���يعقد في الكويت في االول م���ن نوفمبر املقبل، 
برعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
خاصة مع بدء العد التنازل���ي النعقاد هذا احلدث 

الدولي املهم.
وفي هذا اإلطار بني بعض رؤس���اء هذه اللجان 
أبرز ما يقومون به من حتضيرات بهذا الشأن، فقد 
أوضح عضو اللجن���ة العليا إلدارة املؤمتر ومقرر 
جلنة مركز املعلومات م.عبداهلل األستاذ، أن اللجان 
العاملة موزع���ة وفق اختصاصاتها ومهامها وذلك 

إلجناح املؤمتر وأهدافه.
وعن جلنة املعلومات قال األس���تاذ انها اللجنة 
املختصة بإعداد مركز متكامل ونشر املعلومات والرد 
على االستفس���ارات وعمل قاعدة بيانات متكاملة 
والتنس���يق املباشر مع جميع الفرق وكذلك املوقع 
اإللكتروني، مشيرا إلى أن املركز فرض نفسه لداعي 
احلاجة له وذلك ملا يقوم به من تنسيق فيما يخص 
تبادل املعلومات وتنسيق االجتماعات والتنسيق 
بني اللجان فيما يخص املعلومات بني جميع اجلهات 

املشاركة سواء احمللية أو اخلارجية.
وأشار إلى أن مهام اللجنة أثناء انعقاد املؤمتر هي 
توثيق أوراق العمل املطروحة للنقاش في املؤمتر 
واملراسالت التي ستتم بني اللجان واملشاركني في 
املؤمتر والنشرات التي ستنشر خالل تلك الفترة فضال 
عن التنسيق بني اللجان أثناء االجتماعات، موضحا أن 

املركز سيقوم بالتنسيق الجتماع اجلمعية العمومية 
ل� WFEO وتوفير الدراسات الالزمة لذلك وذلك عدا 
مهمة التوثيق والوصول ال���ى املعلومات وتوفير 

جميع املعلومات التي يحتاجها املشاركون.
ومن جهة أخرى قال م.مبارك العرادة رئيس جلنة 
التسجيل والش���هادات وهي إحدى اللجان العاملة 
للمؤمتر إن اللجنة مس���ؤولة عن تس���جيل جميع 
املش���اركني في املؤمتر سواء كانوا في جلان عاملة 

او متحدثني أو أعضاء جلان.
وأضاف نحن كلجنة نستقبل املعلومات من جميع 
اللجان العاملة في املؤمتر أو املشاركة لوضع قاعدة 
بيانات مثل االسم والوظيفة والبيانات الشخصية 
وذل���ك الصدار بطاقات خاصة لكل املش���اركني في 
املؤمتر باالضافة الى اصدار ش���هادات للمشاركني 
والعاملني في املؤمتر مبينا أن التس���جيل بدأ عن 
طريق االنترنت عبر املوق���ع االلكتروني للمؤمتر 

والتسجيل قائم حتى بداية املؤمتر.
أما عن جلنة املوق���ع اإللكتروني فقالت رئيس 
اللجنة م.أسماء العتيق ان جلنة املوقع االلكتروني هي 
اللجنة املختصة بتحديث البيانات عن طريق اإلدخال 
اليومي للمعلومات واألخبار والصور واالنشطة، 
وجتمي���ع البيانات من باقي اللجان وخاصة جلنة 
التسجيل وذلك ألن التس���جيل يتم عبر االنترنت 

ومن خالل املوقع.
وأش���ارت العتيق الى أن اللجنة تقوم بتجميع 
وحتديث األخبار واألحداث اخلاصة باملؤمتر وحول 
مواضيع الطاقة البديلة سواء احمللية أو اخلارجية، 

وإضافة املعلومات العامة والتي تهم احلضور مثل 
املعلومات السياحية مثل الفنادق وكل ما ميكن ان 
يحتاج���ه زوار املؤمتر م���ن معلومات وهو مبثابة 

دليل للزوار.
وتابعت العتيق أنهم س���يقومون أثناء املؤمتر 
بنقل األحداث التي تتم ف���ي املؤمتر وجمعها مثل 
أوراق العمل وورش العمل واحملاضرات ومتابعتها 
ووضع جدول بها يكون موجودا في املوقع وجدول 
عن اللجان، فضال عن حل املشاكل الفنية مثل الضغط 
على الشبكة، كما نعمل بالتنسيق مع جلنة التسجيل 
وحتدي���ث بيناته وحفظها كي تكون قاعدة بيانات 

خاصة بها.
الس���فارات املوجودة  التعامل مع  وبخصوص 
على أرض الكويت، قال املهندس أحمد الس���ميري 
رئيس جلنة الس���فارات ان اللجنة مختصة بدعوة 
السفارات للمؤمتر وكانت هناك زيارة من قبل اللجنة 
التنفيذية ل� WFEO لالطالع على التحضيرات اخلاصة 
للمؤمتر، ومت دعوة السفراء والذين لهم ممثلون في 
هذه اللجنة، وكان الهدف هو اشراك السفارات في 
أجواء التحضيرات، وكان انطباعهم طيبا جدا عن 
تلك التحضيرات، كم���ا كانت هناك زيارات خاصة 

لبعض السفراء لشكرهم على حضورهم.
وع���ن األمور املتعلق���ة بالتأش���يرات اخلاصة 
للمشاركني من خارج الكويت، اوضح رئيس جلنة 
التأش���يرات املهندس هديان العجم���ي أن من أهم 
اختصاصات اللجنة هو استصدار التأشيرات اخلاصة 
بقدوم وحضور السادة املشاركني األجانب القادمني 

للكويت حلضور املؤمتر.
وأفاد العجمي بأن اللجنة بدأت باستقبال الطلبات 
عن طريق االنترنت ومن ثم ترسلها لوزارة الداخلية 
لعمل الالزم إلخراج تأشيرة الدخول، مشيرا الى أن 
اللجنة قامت حتى اآلن بتجهيز 170 فيزا للمشاركني، 
وهناك أكثر من 200 أخرى حتت اإلجناز، موضحا 
أنهم يعملون إلنهاء تلك املهام مع بداية املؤمتر مشيدا 
بالتعاون الكبير التي تقوم به وزارة الداخلية من أجل 
تسهيل عمل اللجنة ومساعدتها في اصدار التأشيرات 

لضيوف الكويت بشكل ميسر وسريع.
أما فيما يخص املطبوعات، فأوضحت م.فاطمة 
علمدار رئيس���ة جلنة املطبوعات واإلصدارات ان 
اللجن���ة تختص بعمل املطبوعات من برش���ورات 
ونشرات ومطويات علمية حسب احتياجات عمل 
باقي اللجان ونحاول تلبية طلبات اللجان األخرى 
م���ن توفير املعلومات ونح���اول أن منيز كل جلنة 
بإصدارات تختلف عن غيرها حس���ب طبيعة تلك 

اللجنة.
وأوضحت علمدار أن التصميم املتفرد هو أكثر ما 
مييز املطبوعات واإلصدارات فنحن نخص كل جلنة 
من جلان مؤمتر الطاقة البديلة بتصميم يعبر عن 
طبيعة عملها ونحن نترك لكل جلنة حرية اختيار 
شكل وطبيعة اإلصدار الذي يخصها فلجنتنا تأخذ 
املعلومات التي توفرها لها كل جلنة ومن خالل تلك 
املعلومات تبدأ اللجنة في وضع التصميم والشكل 
الذين يتناسبان مع طبيعة عمل وأنشطة هذه اللجنة 

ونترك لها حق التعديل وإبداء الرأي.

م.فاطمة علمدار م.هديان العجمي م.أحمد السميري م.أسماء العتيق م.مبارك العرادة م.عبداهلل األستاذ

خالل افتتاح ورشة عمل بمناسبة يوم الموئل العالمي الخامس تحت عنوان »التخطيط من أجل المستقبل في المدن العربية«

صفر: الحكومة أشركت القطاع الخاص إلنجاز آالف الوحدات في 6 مدن جديدة
والخطة الخمسية تتضمن زيادة الطرقات بـ 700 كيلومتر ومشروعاً لمترو األنفاق 

وخدمات مواقف املركبات. 
ان  الدوس���ري  واض���اف 
االس���تراتيجية تهدف كذلك الى 
تطوير شبكات الطرق وخدمات 
العام والطوارئ وتطوير  النقل 
نظ���م املعلوم���ات والبح���وث 
والتنبؤات املس���تقبلية وربط 
عمليات امل���رور وخدمات النقل 
باخلطط التنموية للدولة وتقليل 
حوادث الطرق واالزدحام املروري 
وتلوث البيئة وتبني نظام »ادارة 

الطلب على النقل«.

نتائج إيجابية

م���ن جهته ق���ال االمني العام 
املساعد لشؤون املجلس االعلى 
للتخطيط يحيى العقيلي في كلمة 
نيابة عن االمني العام للمجلس 
د.عادل الوقيان ان املشاركة في 
التخطيط بني كل اجلهات الفاعلة 
في املدن هي السبيل لضمان نتائج 
ايجابية لتحقي���ق اكبر قدر من 

عوائد التنمية.
واوضح العقيلي ان التخطيط 
اجليد وحده غير كاف اذ يتطلب 
ادارة جيدة تتعام���ل مع تنفيذ 
املخطط���ات بحرفي���ة وتتبنى 
ادوات فعال���ة ملتابع���ة وتقييم 
تنفيذ املخططات وبرامج مستمرة 
لتنمية القدرات وتطوير املهارات 

في التخطيط واالدارة.
وق���ال ان »التحدي���ات التي 
تواجه مدننا عديدة منها التغيرات 
املناخية وتوفير اخلدمات اجليدة 
املكلف���ة والطرق اجليدة  وغير 
وضمان االمن واالمان والسالمة 
للمجتم���ع وتوفير فرص العمل 

املالئمة«.
واع���رب العقيل���ي عن فخر 
املجل���س االعل���ى للتخطي���ط 
باملش���اركة في اط���الق التقرير 
الدولي الصادر عن برنامج االمم 
البشرية  املتحدة للمستوطنات 
بعنوان »تخطيط املدن املستدامة« 
والذي يناقش االس���تراتيجيات 
والتوجه���ات اخلططية الواجب 
اتباعها لتحقيق مدن مس���تدامة 
من اجل نشر املعرفة ومساعدة 
املدن العربية االقل حظا لتتمكن 
من االستفادة منه مبعاونة برنامج 
االمم املتح���دة للمس���توطنات 

البشرية في الكويت.

احلوادث املرورية وما ينتج عنها 
من كلفة انسانية ومادية عالية 
وأنه يجب التعامل مع املش���كلة 
املرورية بكل جدية مش���يرا الى 
ان معاجلة هذه املشكلة اصبحت 
امرا ملحا خاصة مع تبني الدولة 
لرؤية استراتيجية تهدف لتحويل 

الكويت الى مركز مالي عاملي. 
واوضح الدوس���ري ان طول 
الطرق في الكويت يبلغ نحو 6 
آالف كيلومتر تس���ير فيها نحو 
مليون ونصف املليون سيارة وان 
هناك اكثر من مليون و700 ألف 
نسمة يتنقلون من والى اعمالهم 
ومدارس���هم في هذه املس���احة 

احملدودة يوميا.
الكوي���ت من بني  ان  وق���ال 
الدول االعلى نسبة في استعمال 
الس���يارات اخلاصة حيث تبلغ 
نسبة استعمال السيارات اخلاصة 
في الكويت 85% موضحا ان نسبة 
استعمال السيارات اخلاصة في 
لن���دن ه���ي 61% والقاهرة %25 
وبانك���وك 62% وف���ي طوكيو 

.%28
وق���ال انه لغ���رض مواجهة 
الطلب املتزايد على نقل االفراد 
والبضائع وما يصاحبه من ازدحام 
وحوادث فق���د عزمت احلكومة 
على وضع استراتيجية وطنية 
ش���املة وطويلة املدى للمرور 
وقطاع النقل في الكويت وتشمل 
االس���تراتيجية العمل بني عامي 
2009 � 2019 اي على مدى عشر 
سنوات تقوم االستراتيجية معززة 
ببرنامج تنفيذي وزمني حتدد فيه 
واجبات الوزارات واجلهات املعنية 
وتتضمن آلي���ة ملتابعة وتقييم 
تنفيذ هذه االستراتيجية في اطار 
التعاون الفني بني حكومة الكويت 
وبرنامج االمم املتحدة االمنائي.

وذكر ان االستراتيجية الوطنية 
متثل مشروعا متكامال مت اعداد 
محاوره اس���تنادا ال���ى قرارات 
االمم املتحدة والتجارب العاملية 
الناجحة وتهدف الى اعادة هيكلة 
املؤسسات املعنية باملرور والنقل 
وتطوير امكانياتها املادية وتدريب 
الكوادر الوطنية لتتمكن من ادارة 
القطاع بكف���اءة عالية وتطوير 
نظم تخطيط املدن واستعماالت 
املدن احلديثة  االراضي ومواقع 

البشرية واجندة املوئل واعالن 
اس���طنبول حول املستوطنات 
املدن  البش���رية واالعالن ع���ن 
البشرية االخرى  واملستوطنات 

في االلفية اجلديدة.
وذكر ان استراتيجية البرنامج 
تتضمن العمل على احلد من الفقر 
احلضري الذي نشأ نتيجة فهم 
الظروف الس���ائدة ف���ي الوقت 
احلاضر مثل التحضر والعوملة 
والنمو احلاصل في العشوائيات 
واملعدالت املتنامية لظاهرة انعدام 

املساواة في احلياة احلضرية.
الش���يخ عن ورشة  وحتدث 
عمل »التخطيط من اجل املستقبل 
في املدن العربية«، موضحا انها 
تناقش اهم التحديات التي تواجه 
املستوطنات البشرية واملدن حيث 
يعتبر التخطيط من اجل املستقبل 

هو التحدي الرئيسي للمدن.

تحديات كبرى

من جهته ق���ال وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
الدوسري ان من  اللواء محمود 
التحديات الكب���رى التي تواجه 
الب���الد هي الكلف���ة االقتصادية 
العالية جدا الناجتة عن احلركة 
املرورية في الكويت سواء بسبب 
أو بس���بب  االزدح���ام املروري 

منو املدن في هذا العصر بسرعة 
متزايدة.

املراكز  الى أهمي���ة  واش���ار 
احلضري���ة احمللي���ة والوطنية 
ما يلقي باملسؤولية على عاتق 
املخطط���ني احلضريني من أجل 

حتقيق بيئة معيشية أفضل.
من جهته قدم رئيس برنامج 
األمم املتح���دة للمس���توطنات 
الكويت د.طارق  البش���رية في 
الش���يخ نبذة عن ي���وم املوئل 
العاملي مشيرا الى اهمية البرامج 
االجتماعية والبيئية لتحقيق هدف 

توفير املأوى املناسب للجميع.
وقال الشيخ ان برنامج األمم 
البشرية  املتحدة للمستوطنات 
)املوئل( يعد وكالة األمم املتحدة 
املختصة في ميدان املستوطنات 
البش���رية كما عمل���ت اجلمعية 
العامة ل���أمم املتحدة على ايالء 
مهمة تعزيز املدن املستدامة على 
الصعيدين االجتماعي والبيئي 
لهذا البرنامج الى جانب تنفيذه 
مهمة حتقيق هدف توفير املأوى 

املالئم للجميع.
واوضح ان املهمة امللقاة على 
البرنامج تتبلور بشكل اوضح 
الرئيسية  من خالل املنشورات 
والت���ي تتضم���ن كال من اعالن 
فانكوف���ر حول املس���توطنات 

مناطق االختناقات املرورية ونقاط 
حوادث الطرق املتكررة وتطبيق 
حلول ناجعة للحد من املشاكل 
البيئية وحتديث املخطط الهيكلي 
وأس���اليب تخطيط املدن بشكل 

مستمر.

القاعدة األساسية

وفي كلمته التي ألقاها األمني 
العام املساعد ملنظمة املدن العربية 
العدس���اني خالل حفل  م.أحمد 
افتتاح الورشة قال ان التخطيط 
أصبح القاعدة األساسية لالرتقاء 
البيئي والبش���ري خصوصا ان 
امل���دن باتت احملرك األساس���ي 
للتنمية كما أصبحت اداة لبلوغ 

األهداف االمنائية.
وذكر العدساني ان هناك آراء 
كثيرة تداولها املهتمون بش���أن 
قضايا املدن وح���ول التخطيط 
االستراتيجي والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية واالسكانية واحمللية 
ودورها في بناء املدن الذكية ومدن 

املستقبل.
التخطي���ط  وأك���د أهمي���ة 
االس���تراتيجي من اج���ل زيادة 
الف���رص االس���تثمارية مضيفا 
انه من الصع���ب االعتماد على 
العمرانية واالقتصادية  اخلطط 
واالجتماعية طويلة املدى في ظل 

وقطاع النقل ومتخذي القرار حول 
العالم حاليا يختلف كثيرا عما 
كان بالسابق وسيكون مختلفا 
باملستقبل وذلك يتطلب استحداث 

مفاهيم حديثة وغير تقليدية.
واوضح ان هذه املفاهيم تشمل 
تبني استراتيجيات شاملة لتنمية 
املدن تش���مل جمي���ع القطاعات 
واس���تحداث هيكل مؤسساتي 
على درجة عالية من الكفاءة في 
ظل وج���ود ادارة فعالة متبعة 
تنفي���ذا عمليا خلط���ط تنمية 
بشرية مستدامة لتطوير الكوادر 
الوطنية وتعظي���م دور القطاع 
اخلاص ليحتل مركزا فاعال في 
تنفيذ خطط التنمية موضحا أنه 
من املهم تفعيل مشاريع احلكومة 
االلكترونية من خالل تبني تلك 
االستراتيجيات التي تسير وفق 
املفاهيم احلديث���ة للعمل وذلك 
لتسهيل حصول املواطنني على 

املعلومات.
واضاف ان املفاهيم احلديثة 
تشمل ايضا وضع اخلطط للحد 
من حوادث الطرق واالزدحام من 
الطلب  خالل تبني نظام »ادارة 
على النقل« وتطوير خدمات النقل 
اجلماعي وانشاء نظام مواقف ذكية 
وتفعيل قانون املرور واستحداث 
نظم املعلومات والبحوث وتقييم 

العامة والنق���ل والنمو املتوقع 
للسكان في البالد والذي سوف 
يزداد من 3.5 ماليني نسمة الى 
أكثر من 6 ماليني خالل السنوات 

العشر املقبلة.
واضاف الوزير صفر أن من 
بني التحديات األخرى التي تواجه 
املركبات  القرار ان عدد  متخذي 
التي تس���ير في ش���وارع البالد 
زادت بنس���بة 76% ب���ني عامي 
2000 و2008 حيث تسير اليوم 
في شوارع البالد أكثر من مليون 
ونصف مليون سيارة وهو رقم 
كبير جدا بالنسبة لبلد صغير 

املساحة كالكويت.
وذكر ان اخلطة اخلمس���ية 
تضمن���ت زيادة أكث���ر من 700 
كيلومتر من الطرق االستراتيجية 
احلديثة تربط املنافذ احلدودية 
ومراك���ز اخلدم���ات وجتمعات 
الس���كان واملوان���ئ واملطارات 
ومناطق النمو االقتصادي مضيفا 
ان اخلطة اخلمسية تضمنت أيضا 
مشاريع عمالقة لتطوير خدمات 
النقل العام مثل مشروع السكك 

احلديدية ومترو االنفاق.
واكد اهتمام الدولة بالقضية 
االس���كانية بطرق غير تقليدية 
وعلمية في ظل ندرة مس���احات 
املتوافر  االراضي وع���دم كفاية 
منها وكثرة املواطنني املسجلني 
في قوائم االنتظار حيث تضمن 
برنامج عم���ل احلكومة احلالي 
تنفيذ خطة اس���كانية طموحة 
خ���الل 2009 - 2013 الجن���از 
آالف الوحدات الس���كنية في 6 
مدن جديدة ومن أهم ما تضمنه 
االهتمام احلكومي اشراك القطاع 
اخلاص في متويل وتنفيذ تلك 

املشاريع االسكانية.
وقال ان النمو الذي تش���هده 
الكويت وتطور العالقات التجارية 
مع الدول اخلليجية ودول املنطقة 
واملتغيرات التي تشهدها اسواق 
املال عاملي���ا تتطلب توجها غير 
استثنائي في تخطيط املدن بشكل 
فعال وزيادة الطاقة االستيعابية 
لشبكات الطرق والنقل وتوفير 
اخلدم���ات واحلد من املش���اكل 

املرورية.
وقال الوزير صفر ان التحدي 
الكبير الذي يواجه مخططي املدن 

دانيا شومان 
افتتح وزير األشغال ووزير 
البلدي���ة د.فاض���ل صفر أمس 
األول ورش���ة عمل األمم املتحدة 
البشرية ضمن  للمس���توطنات 
الكويت ومنظمة  احتفال بلدية 
املدن العربية بيوم املوئل العاملي 
اخلام���س والذي حم���ل عنوان 
»التخطيط من أجل املس���تقبل 
العربي���ة« بحضور  امل���دن  في 
األمني العام املساعد ملنظمة املدن 
العربية م.احمد العدساني ورئيس 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
الكويت د.طارق  البش���رية في 
الش���يخ ووكيل وزارة الداخلية 
اللواء  املرور  املساعد لش���ؤون 
العام  الدوسري واألمني  محمود 
املساعد لشؤون املجلس األعلى 
للتخطيط يحيى العقيلي والقائم 
بأعمال املنسق املقيم لأمم املتحدة 

في الكويت صالح بورجيني.

تحٍد صعب

ف���ي البداية ق���ال د.صفر ان 
الكوي���ت تواجه حتدي���ا يتمثل 
في كيفية املوازنة بني الطلب او 
النمو العالي في اعداد الس���كان 
واملركبات واملؤشرات االقتصادية 
والتجارة االقليمية واس���تعمال 
األراضي وكف���اءة املعروض من 
خدمات وبنى حتتية ومساكن، 
الورشة تهدف  موضحا أن هذه 
إلى تهيئة البيئة احلضرية التي 
تلبي احتياجات املجتمع وخطط 
الدولة لتحويل البالد الى مركز 
مال���ي وجتاري عاملي اس���تنادا 
الس���مو  الى توجيهات صاحب 
األمير، مش���يرا إلى أن موضوع 
تخطيط املدن يحتل أولوية مهمة 
لغرض تعزيز االستعمال األمثل 
لالراضي في الكويت التي تتمتع 
مبساحة أراض محدودة وأن بلدية 
الكويت قامت بإع���داد املخطط 
الهيكل���ي الثالث للدولة الذي مت 
اصداره مبوجب مرسوم أميري 
في الع���ام املاضي وهو ما ميثل 
خطوة متميزة لتحقيق السياسات 
العامة للتطوير العمراني بالتكامل 
بني البنية التحتية واالحتياجات، 
مبينا ان املخطط الهيكلي يهدف 
التخطيطية  الى وضع املعايير 
لتطوير املناطق من حيث املرافق 
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