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اعداد: بداح العنزي

تقيم إدارة العالقات العامة بالبلدية 
حفل تكرمي املش���اركني في مس���ابقة 
تصميم شعار مشروع شبكة ووسائل 
النقل العام للكويت وذلك األحد املقبل 
في قاعة وارة الواقع���ة بالدور االول 

مببنى الوزير.

تكريم المشاركين 
في مسابقة وسائل النقل

صفر: االستثمار في النفايات ناجح وإجراءات ضد قاطعي الحديد في مواقع الهدم
أكد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان االستثمار في مجال النفايات يعتبر من االستثمارات الناجحة 

لدى العديد من الدول.
وقال د.صفر خالل ورشة العمل التي اقامتها البلدية امس حتت 
عنوان »النفايات االنش���ائية واعادة استغاللها« ان بعض الدول لها 
تعامل خاص مع النفايات التي تقوم مبنحها باملجان للشركات، مؤكدا 

وجود اجراءات ضد من يقوم بقطع احلديد في مواقع الهدم.
وأضاف ان قضية النفايات والنظافة تعتبر من صلب اختصاصات 
البلدي���ة التي كانت لها الريادة واالجناز في تكليف القطاع اخلاص 
للتعام���ل مع النفايات االنش���ائية، مؤكدا ان���ه بالتعاون بني جميع 
االطراف يتم معاجلة املش���اكل املوجودة خصوصا ان هناك اتصاال 
مباشرا مع الشركات حلل مشاكلها وتفعيل االتفاقية املوقعة بينها 

وبني البلدية.
وأع���رب د.صفر عن امله بان يتم من خالل العقود اجلديدة رفع 

مستوى التعامل مع النفايات ليكون مردودها جيدا على الدولة.
وشكر الشركات الوطنية العاملة في تدوير النفايات واملهندسني 

الكويتيني العاملني فيها على عملهم وتنفيذ بنود العقد.
 وبدوره قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان هناك نفايات 
مدورة مت االستفادة منها كالصلبوخ واحلديد، مشيرا إلى ان النفايات 

املدورة يتم ردمها بدال من القائها في املناطق البرية.
وأوضح نائب املدير العام لشؤون تنمية املشاريع م.يوسف املناور 
انه ال يوجد أي إلزام على ناقلي النفايات االنش���ائية لنقل نفاياتهم 
من موقع الهدم إلى مصان���ع التدوير، وقال ان النظام اجلديد يلزم 

الشركات بتوصيل النفايات الى مواقعها.
ووص���ف نائب املدير العام لش���ؤون التطوير م.أحمد املنفوحي 
مشروع تدوير النفايات باملمتاز إال ان املشكلة في عدم وجود تشريعات 

عقابية ملخالفة تقطيع احلديد في مواقع الهدم.
وكشف عن اعداد مقترح قرار أو قانون ملنع املقاولني من تقطيع 

احلديد مبواقع الهدم ومعاقبتهم في حال قيامهم بهذا األمر.
ومن جهته قال مدير ادارة ش���ؤون البيئة م.ناصر الشايجي ان 
مشاريع معاجلة النفايات االنش���ائية واالستفادة منها تأتي ضمن 
اخلطة االس���تراتيجية للبلدية في ادارة النفايات، حيث تهدف هذه 
املش���اريع إلى االس���تفادة من أكبر قدر ممكن من مكونات النفايات 
االنشائية والتخلص من النفايات املرفوضة عدمية الفائدة بأساليب 
سليمة بيئيا للحد من اس���تغالل االراضي في أعمال ردم النفايات، 
وحماية البيئة من أخطار التلوث الناجم عن اتباع األس���اليب غير 

السليمة بيئيا ملعاجلة النفايات.
وأض���اف أنه صدر قرار املجلس البل���دي عام 2001 الذي يقضي 
باملوافق���ة على تخصيص موقع القامة مش���اريع معاجلة النفايات 
واالستفادة منها مبساحة 1 كيلومتر في كيلومتر في منطقة جنوب 

الدائري السابع.

وأكد الشايجي انه في عام 2002 مت تسليم املواقع املخصصة لهذه 
املش���اريع للمستثمرين وبدأ العمل الفعلي مبصنع تدوير النفايات 
االنشائية التابع للشركة الصناعية حلماية البيئة منذ ابريل 2004 
وسيس���تمر حتى انتهاء مدة العقد املبرم طبقا لنظام ال� B.O.T بني 
الش���ركة ووزارة املالية عام 2001 والعق���د امللحق املبرم عام 2004، 
حيث بلغت كمية النفايات االنش���ائية التي مت تدويرها في املصنع 

2686275 طنا حتى عام 2008.
وأوضح ان مصنع تدوير النفايات االنش���ائية التابع للش���ركة 
العربية الدولية للمشروعات الصناعية بدأ العمل الفعلي في أكتوبر 
2007، مش���يرا إلى ان هناك العديد من املشاكل التي تعترض سير 
عمل املشاريع والتي يجب علينا جميعا ان نتعاون حللها ملا متثله 

هذه املشاريع من أهمية بيئية كبيرة.
وكش���ف مراقب ردم النفايات في ادارة ش���ؤون البيئة عبداهلل 
العفاسي عن ان انخفاض عملية تدوير النفايات االنشائية عام 2009 

عن السنوات السابقة لعدم وجود املشاريع.
وقال العفاسي ان هناك مشاكل عديدة تواجه اعمال تدوير النفايات 
منها عدم اس���تخدام منتجات املصانع م���ن الصلبوخ والرمل املعاد 
تدوي���ره من اجلهات املعني���ة في الدومة ضمن عقود مش���اريعها، 
ووجود كميات كبيرة من امل���واد املنتجة واملعاد تدويرها من دون 

االستفادة منها.
وحذر العفاس���ي من خطورة استخدام هذه املنتجات في االعمال 
االنش���ائية غير املعتمدة وألزم مقاول الهدم بعدم استخراج احلديد 

داخل مواقع الهدم وتخصيص ارض تشوين للشركة.
واقترح العفاسي توفير اسواق محلية لتسويق املنتج من الصلبوخ 
املعاد تدويره لالس���تغناء عن الدعم غير املباشر وضرورة توعية 

املستهلكني بهذه املنتجات.

وزير البلدية اطلع على أنشطة 
رابطة المهندسين والمستشفى األخضر

لتقليل حجم استهالك الطاقة

استقبل وزير األش����غال ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر رئيس رابطة املهندس����ني الطبيني بجمعية 
املهندسني م.علي شهاب وأعضاءها املهندسني حنان العوضي 

.CANNON DESIGN ومحمد صفر ومستشاري مؤسسة
وتأتي زيارة الوفد الزائر بهدف اطالع الوزير د.صفر على 
أنشطة الرابطة وهي إحدى الروابط في جمعية املهندسني 
التخصصية وطرح فكرة »املستشفى األخضر« كمستشفى 
صديق للبيئة يقلل من حجم استهالك الطاقة بالتعاون مع 
مؤسسة CANNON DESIGN من الواليات املتحدة األميركية. 
وأعرب د.صفر عن س����عادته بهذه الفكرة والتي تهدف الى 
احملافظة على البيئة الكويتية ضمن املشاركات واملساهمات 
الفعالة. من جانبه أك����د الوفد الزائر ان الرابطة تهدف الى 
زيادة الوعي املجتمعي واملهني باألس����س العلمية احلديثة 
والتكنولوجية التي يتم عليها تصميم وبناء املستشفيات 

اخلضراء.

خالل ورشة عمل تحت عنوان »النفايات اإلنشائية وإعادة استغاللها«

العنزي الستحداث مخرج من وصلة الدوحة باتجاه السادس

الشرهان: إيرادات تراخيص خدمات البلدية بحولي 
تجاوزت الـ 76 ألفًا خالل أكتوبر الماضي

ادارة  اعلن مدي���ر 
تراخي���ص اخلدمات 
البلدية بف���رع بلدية 
محافظ�����ة حول������ي 
عبداللطيف الشرهان 
االدارة حقق������ت  ان 
ايرادات بلغ اجماليها 
76616 دين���ارا خالل 
اكتوبر املاضي والتي 
مت استيفاؤها كرسوم 
الجن���از وجتدي�������د 
الترخيص في املراقبات 

التي تتبع االدارة.
وقال الشرهان: بلغ 
عدد التراخيص التي مت 

اجنازها ف���ي مراقبة تراخيص اخلدمات 
البلدية 568 ترخيصا الى جانب جتديد 
3714 ترخيصا برسوم بلغ قدرها 27390 
دينارا والتي شملت التراخيص الصحية 
والشهادات الصحية للعاملني وتصاريح 

نقل املواد الغذائية.
واضاف: بلغ عدد التراخيص التي مت 
اجنازها في مراقبة تراخيص االعالنات 160 
ترخيصا الى جانب جتديد 369 ترخيصا 
برسوم بلغ اجماليها 39680 دينارا والتي 
شملت رخص اعالنات احملال واملركبات 
ومكاتب الدعاية واالعالن باالضافة الى 

الرخص املؤقتة.

واشار الشرهان الى 
ان عدد التراخيص التي 
مت اجنازها وجتديدها 
في مراقبة الطرق بلغ 
26 ترخيصا برس���وم 

قدرها 9545 دينارا.
وفي ختام تصريحه 
دعا الشرهان اصحاب 
ال���ى ضرورة  احملال 
اجناز وجتديد تراخيص 
محالهم س���واء كانت 
التراخيص الصحية او 
االعالنات او اشغاالت 
الط���رق والتأك���د من 
حص���ول العاملني في 
مجال بيع وتداول املواد الغذائية للشهادات 
الصحي���ة والعمل عل���ى جتديدها حال 
انتهائها جتنبا للمساءلة القانونية كما 
حث اصحاب ش���ركات الدعاية واالعالن 
على اتباع ارش���ادات وانظم���ة البلدية 
فيما يتعلق بالئحة االعالنات وااللتزام 
باالشتراطات التي حددتها الالئحة حتى ال 
يتكبدوا اخلسائر في حالة وضع االعالنات 
بطريق���ة خاطئة، مؤكدا ان االدارة تقوم 
بتوزيع الئحة االعالن���ات على اجلميع 
بهدف ارشادهم باملعلومات الصحيحة كما 
انها على امت االستعداد للرد على جميع 

االستفسارات باالشتراطات الصحية.

طالب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي باس���تحداث 
مخرج من وصلة الدوحة باجتاه الدائري الس���ادس خلدمة هذه 

املنطقة التي تشهد اختناقات مرورية يومية.
وقال ان هناك اخطاء في املخططات الهيكلية لتخطيط العديد 
م���ن الطرق، موضحا انه من غير املعقول ان يكون هناك مدخل 
واحد فقط للعديد من القطع الس���كنية، مما يؤدي الى شلل في 
حركة املرور. مش���ددا على ضرورة اع���ادة تخطيط العديد من 
املداخل واملخارج للطرق، وذلك لدواعي راحة املواطنني وتيسيرا 

عليهم.
واض���اف م.العنزي ان االختناقات املرورية مش���كلة مؤرقة 
للجميع وما زالت تبحث عن حلول تشريعية وتنظيمية وسلوكية، 
مؤكدا ان االختناقات املرورية في الكويت أصبحت هاجسا يؤرق 
اجلميع، اذ لم تعد حتصل في وقت الذروة فحسب، بل امتدت الى 
كل االوق���ات بحيث ال يكاد املرء يتجه الى أي مكان حتى يفاجأ 

باالزدحام املروري قد بلغ مداه. مطالبا مبزيد من العمل من اجل 
ايجاد حلول جذرية لهذه املشكلة.

مش���ددا على اهمية وضع مواصفات قياس���ية للطرق مثل 
االطوال، واملداخل، واملخارج، واجلسور، والتنسيق بني اجلهات 
ذات الصلة في ش���أن اصدار تراخيص بناء املجمعات التجارية 
واملدارس واملستشفيات اخلاصة واجلامعات لتالفي وجود هذه 
االماكن ف���ي املناطق املزدحمة، على هذا املس���توى القريب اما 
على املس���توى البعيد، فيجب انشاء مدن جديدة خارج املناطق 
احلضرية املزدحمة، وعدم وجود منشآت حكومية وجتارية في 
مناطق مزدحمة، والتشدد في التعامل مع املجمعات والعمارات 
الس���كنية غير مكتملة اخلدمات، وايضا مشاركة االدارة العامة 
لتنظيم املرور في اعادة تصميم وتطوير ش���بكة الطرق لتالئم 
الزيادة املتوقعة للمركبات والس���كان واملناطق اجلديدة ومنها 

طريق اجلهراء.

استغرب عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
من إهمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية لتنظيف احلدائق العامة في مناطق 
السكن اخلاص وتقليم األشجار واملزروعات 
املوجودة. وقال املفرج ان أغلب احلدائق تعاني 
من كثرة األوساخ وعدم وجود عمالة تنظيف 

ما أدى الى تراكمها لفترات طويلة.
واضاف ان كثرة األوساخ أصبحت ظاهرة 
ملموس����ة لدى املواطنني واملقيمني في أغلب 
احلدائق العامة التي حتت����اج من الهيئة الى 
إع����ادة جتميلها واالهتمام به����ا لكثرة الرواد 

على هذه احلدائق.

وناشد املفرج وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بصفته 
مس����ؤوال عن الهيئة ان يق����وم باإليعاز الى 
املسؤولني في الهيئة بضرورة االهتمام باحلدائق 
العامة ومتابعتها باستمرار واضفاء اجلانب 

اجلمالي عليها.

للتخفيف من االزدحامات المرورية

شملت التراخيص الصحية واإلعالنات وإشغاالت الطرق

المضف: مواقف ذكية لحل مشكلة االزدحام
الفنية في  اللجن���ة  عقدت 
املجلس البلدي أمس ورشة عمل 
حول املواقف الذكية حيث قدم 
القطاع اخل���اص عرضا مرئيا 
للنظام اآللي للمواقف الذكية.

وقالت مقررة اللجنة م.أشواق 
املضف ان نظام املواقف الذكية 
معمول به منذ سنوات طويلة في 
الدول الغربية مؤكدة أنه ستتم 
االس���تفادة من هذا النظام من 
خالل وضع معايير واشتراطات 
خاص���ة بالنظام خصوصا أن 
هذا األم���ر ال يتم إال من خالل 
ورود تقارير من االدارة العامة 
للمرور واالدارة العامة لالطفاء 

واجلهاز التنفيذي متهيدا لبحثه بعد اسبوعني 
في اللجنة الفنية حيث سيحل مشاكل االزدحام 
ونقص املواقف في املدينة اضافة الى انه سيساعد 

في احملافظة عل���ى البيئة في 
هذا البلد.

الذكية  وقالت ان االنشطة 
مت تطبيقها في أوروبا وأميركا 
ألس���باب بيئية ألنها صديقه 
للبيئة حي���ث تكون املركبات 
مطفأة املوتور وهذا يساعد على 
عدم تلوث البيئة. مشيرة الى 
أن املواقف اخلرسانية ليست 
صديقة للبيئ���ة وهي ممتلئة 

بالغازات السامة.
واختتمت بأن ورشة العمل 
بداية سلسلة طويلة متتد ألربع 
س���نوات خالل عمل املجلس 
بحيث ميارس دوره الفني في 
مد البالد باالقتراحات والتوصيات واملش���اريع 
التي ستحول الكويت الى مركز مالي وجتاري 

حتقيقا لرغبة صاحب السمو األمير.

بعد ورشة عمل والعرض المرئي لشركات القطاع الخاص

إيقاف النقل والندب بالبلدية
لحين االنتهاء من مشروع البصمة

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرارا بوقف النقل والندب 
بني إدارات وقطاعات وأفرع البلدية بكل احملافظات حلني االنتهاء من 

مشروع البصمة.
وعزا الصبيح تطبيق القرار لقيام البلدية بتطبيق نظام البصمة 
للحضور واالنصراف جلميع العاملني بها لكل االدارات والقطاعات 
وأفرع البلدية باحملافظات، وتطبيقا لالستقرار الوظيفي حتى االنتهاء 

من مشروع البصمة.

المفرج يدعو هيئة الزراعة لالهتمام بالحدائق العامة
كثرة النفايات أصبحت ظاهرة ملموسة

م.عبداهلل العنزي

محمد املفرج

م،أحمد الصبيح

عبداللطيف الشرهان

رفع إعالن مخالف

)اسامة البطراوي(د.فاضل صفر متحدثا خالل ورشة العمل

م.أشواق املضف


