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البغيلي يقترح نقل كابالت الكهرباء

 في الفردوس إلى طريق الدائري الخامس
الجسار يسأل عن كيفية 

معالجة المخلفات الصناعية

استكمااًل لحملة »عاصمتنا جميلة«

بلدية العاصمة: رفع 40 نقلة و12 سيارة في شاليهات الدوحة

استكماال للحملة التي أطلقتها بلدية محافظة العاصمة 
حتت ش����عار »عاصمتنا جميلة« نفذت ادارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق حملة تنظيف شاملة في منطقة 
عشيرج )شاليهات الدوحة( استهدفت محاور عدة منها 
ما يتعلق برفع السيارات املهملة والسكراب الى جانب 

رفع األنقاض وتنظيف املنطقة من املخلفات.
وذك����ر التقرير الذي أعدت����ه ادارة العالقات العامة 
بالبلدية حول ما أس����فرت عنه احلملة التي ترأس����ها 
مدي����ر ادارة النظافة العامة واش����غاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة العاصمة عبدالعزيز اليحيا واش����رف 
على تنفيذها مراقب النظافة العامة مشعل فهد العازمي 
عن رفع 40 نقلة من األنقاض واملخلفات و12 س����يارة 

مهملة وسكراب.
وقال اليحيا في تصريح صحافي: انطلقت احلملة 
مدعم����ة ب� 9 من اآلليات والتري����الت وهي تأتي ضمن 
اجلهود التي حت����رص عليها بلدية محافظة العاصمة 
فيما يتعلق بتنظيف جمي����ع املناطق التي تتبع فرع 

البلدية مشيرا الى ان هذه احلملة ستستمر في منطقة 
عش����يرج حتى يتم تنظيفها بالكامل فضال عن تفعيل 
الدور الرقابي للمحافظة على البيئة البحرية باملنطقة 
واتخاذ جميع االج����راءات القانونية بحق املتجاوزين 

للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
واضاف: مت ترحيل جميع األنقاض واملخلفات الى 
موقع ردم النفايات على طريق الدائري السابع فيما مت 
حجز السيارات التي مت رفعها مبوقع احلجز مبنطقة 
أمغرة الفتا الى أهمية اس����تتباب النظام وفرض هيبة 

القانون على اجلميع.
ومن جهته قال مراق����ب النظافة العامة بالعاصمة 
مش����عل العازمي ان احلملة التي ضم فريقها مساعده 
صالح الفرحان ومشرف مركز الدوحة والصليبخات 
جمعان العازمي ورئيس مركز املدينة س����عد القطان 
ونائبه عدنان علي مال واملفتشني محمد املزيدي وسيف 
عاشور وبدر العازمي وحسني املشيعب وولي الكندري 
وخالد الكن����دري تأتي في اطار احملافظة على النظافة 

العامة وتوعي����ة املواطنني واملقيمني بأهمية احملافظة 
على البيئة الكويتية مشيرا الى ضرورة تكريس جميع 
اجلهود لتحقيق شعار احلملة وهو عاصمتنا جميلة 
وذل����ك من خالل تضافر اجلهود والعمل بروح الفريق 
الواحد وتعاون اجلميع مع بلدية احملافظة الى جانب 
منع كل من يسيء جلميع املناطق من جتاوزات وتعديات 
السيما ان هذه اآلثار الس����لبية تؤثر بتداعياتها على 

البيئة الكويتية وصحة وسالمة اإلنسان.
وأكد مش����رف مركز الدوحة والصليبخات جمعان 
العازم����ي ان البلدي����ة ال تألو جهدا ف����ي وضع جميع 
امكانياتها من أجل حتقيق الهدف الذي يستشعر فيه 
املواطن واملقيمون أهمية مراعاة واتباع ما نصت عليه 
اللوائح واألنظمة بشأن الئحة النظافة العامة مشيرا 
الى ان هذه احلملة مت تنفيذها وفق ضوابط وأس����س 
لتشمل تنظيف املنطقة بالكامل لتكون متنفسا للجميع 
معربا عن أمله في ان يتعاون اجلميع من أجمل حتقيق 

املصلحة العامة.

المطيري إلطالق اسمي
 الديحاني والبرجس على شارعين

قدم عض���و املجلس البلدي 
فرز املطيري اقتراحني لرئيس 
املجلس البلدي بتس���مية احد 
الشوارع باسم الشهيد عطاهلل 
بن طحيشل الديحاني، وشارع 
اخر باس���م عبداللطيف محمد 
البرجس وجاء في االقتراح في 
كل أم���ة ابناء يعتز بهم الوطن 
ويكتب أس���ماءهم من نور في 
س���جالته تقديرا منه ملا قدموه 
جتاه بالدهم، ويأتي في مقدمة 
هؤالء جميع شهداء الوطن الذين 
ضحوا بأرواحهم من اجل احلفاظ 
على ترابه واستقالل اراضيه، 

فش������ه���داء الكويت ض���ربوا املث����ل في هذا، فت�����راب الوطن 
أغلى م����ن دمائهم وارواحهم الت���ي ب����ذلوها طواعية من اجل 
احل����فاظ على هذا الوطن، لذا اقترح تسمية شارع باسم الشهيد 
عطاهلل بن طحيش���ل الديحاني، واخر باسم عبداللطيف محمد 

البرجس.

الجاسم: وضع رقم عقاري موحد يسهل
عمليات االتصال وربط المعامالت والبيانات

قدم عض����و املجلس البلدي 
اقتراحا بنقل  البغيل����ي  أحمد 
الكهربائي في  كابالت الضغط 
القطعتني 1، 8 في الفردوس على 

طريق الدائري اخلامس.
اقتراحه:  البغيلي في  وقال 
نظرا مل����ا يعانيه أهالي منطقة 
الفردوس بقطعتي 1 و8 من آثار 
صحية س����لبية بسبب كابالت 
الكهربائي  العال����ي  الضغ����ط 
وم����ا تس����ببه ه����ذه الكابالت 
من آث����ار س����لبية على صحة 
املواطنني خاصة إذا كانت تلك 
الكابالت على مسافة قريبة من 

املواطنني وما يصدر عن هذه الكابالت من أشعة 
كهرومغناطيسية ضارة ينتج عنها العديد من 
األم����راض اخلطيرة وذلك وفقا للدراس����ة التي 
أعدها معهد أبحاث السرطان البريطاني، واملعهد 

القومي األميركي للسرطان، وقد 
خلصت هذه الدراسة الى وجود 
خطورة كبيرة على اإلنس����ان 
إذا ما تعرض أو سكن بالقرب 
من هذه الكابالت، وقد خلصت 
الدراس����ة الى رصد جملة من 
األمراض الناجتة عند التعرض 
للتلوث الكهرومغناطيسي منها 
أمراض القل����ب، والتأثير على 
صحة األجن����ة، وتدمير البناء 
الكيميائ����ي خلاليا اجلس����م، 
واضطراب معدل الكالس����يوم، 
واضطراب إفرازات اإلنزميات. 
وحلرصنا على أبنائنا وإخواننا 
من أبناء الوطن احلبيب، لذا أقترح نقل كابالت 
الضغط العال����ي الكهربائي وإبعادها عن أهالي 
منطقة الفردوس قطعتي 1 و8 على طريق الدائري 

اخلامس.

البلدي  قدم عضو املجلس 
جسار اجلسار س���ؤاال بشأن 
كيفي���ة معاجل���ة املخلف���ات 

الصناعية.
وقال اجلس����ار في س����ؤاله: 
املع�������روف أن املخلفات  من 
الص����ناعي���ة  وخ����اص���ة 
حت���توي على مركبات وبعض 
املواد الس���امة فمن املفروض 
أن تبع���د مناطق التش���وين 
والتخلص م���ن املخلفات عن 
املناطق الس���كنية مبسافة ال 

تقل عن 1 كم.
كي������ف ت���ت���م معاجل���ة 

املخل����فات الص��ناعية؟ )مخل���فات مص����انع 
م��ص���ان���ع  م���خ����لف���ات   – ال���ح��لي���ب 
الس���جاد – مخل���فات زيوت وشحوم كراجات 

السيارات(.

ه�������ل ت���وج���د مخلفات 
التعامل  مش���عة؟ وكيف يتم 

معها؟
ي����وج���د لدي����نا  وه����ل 
إع������ادة  مي����ن���ع  ق���رار 
الزجاج  اس���ت����خدام م����واد 
والع����ل���ب الفارغة املوجودة 

بني املخلفات؟
ملاذا ال يوجد مصنع لتحويل 

املخلفات كسماد؟
وما الط���رق املتبعة لديكم 
للتخل���ص م���ن املخلف���ات 

بأنواعها؟
هل يوجد أي تنس���يق بني 
لت�����حديد  ال���بلدية واألش���غال واإلس����كان 
من����طق���ة تش������وين وال����تخل���ص م���ن 
ه������ذه املخ����لفات وب���عي���دة ع���ن املن�اطق 

السكنية؟

قدم رئيس قط���اع الرقابة 
والتفتي���ش م.وليد اجلاس���م 
اقتراحا حول النظم اجلغرافية 
يساهم في وضع الرقم العقاري 
املوحد ويسهل عمليات االتصال 
وربط املعام���الت والبيانات 

اخلاصة بالعقار.
وقال اجلاسم في مقترحه:

ان كمية املعلومات املتوافرة 
الكوي���ت والتي  لدى بلدي���ة 
حتتاجه���ا مؤسس���ات الدولة 
لتطوي���ر العم���ل ف���ي مجال 
اختصاصاتها وخدماتها كبيرة 
جدا ومتشعبة ومهمة، ولكن 

اس���تخدامها ال يتم بالكفاءة املطلوبة لدى هذه 
اجلهات بسبب عدم توافرها أو ألنها محصورة 
لدى فئة دون غيرها. وتابع: ان املعلومة غالبا 
ما تكون موجودة بوس���يط ورق���ي كملف أو 
مخطط. ونظرا إلمكانية تعرض الوسيط الورقي 
للتلف والفقدان الى جان���ب ان عملية البحث 
والتعامل معها وحتديثها تستغرق الكثير من 
الوقت واجلهد فقد أصب���ح من الضروري في 
عصر املعلومات ت���داول املعلومات والبيانات 
على الوسائط التي صارت اليوم احلل الوحيد 
للتعامل مع بيان���ات الكترونية تتيح تخزين 
الكم الهائل من املعلومات والبيانات لالستفادة 

منها إما للبحث أو االسترجاع.
وأوضح ان بلدي���ة الكويت اهتمت بتوفير 
وسيلة حفظ الكترونية للبيانات حتفظها من 
التلف والفقدان وتس���اعد في توفير املعلومة 
بسهولة ويسر، وكذلك سهولة حتديثها بصورة 
مس���تمرة وعرض بياناتها بصورة آنية. وبني 
اجلاس���م ان بلدية الكويت تسعى دائما لربط 
انظمتها مع الوزارات واالدارات واملؤسس���ات 
الرسمية والتي قد تكون بحاجة لالستفادة من 
البيانات املتواف���رة من خالله وبطريقة تعود 
بالفائدة على البلدية. وقال ان نظم املعلومات 
اجلغرافية أداة مهمة لربط املعلومات املجمعة 
سواء خطية أو رقمية، ودراسة عالقتها وتأثيرها 
على بعضها البعض، ويهدف املشروع الى خلق 
قاعدة للبيانات ش���املة تفصيلية عن املناطق 
العمرانية مع رصد للمتغيرات التي تس���تجد 
البيانات واس���ترجاعها بالس���رعة  على هذه 
املمكنة، وكذلك لوض���ع قاعدة موحدة للدولة 
في بياناتها ومخططاته���ا وخلق رقم عقاري 
موحد ميك���ن من خالله ربط جميع املعلومات 

اخلاصة بالبيانات العقارية في 
معامالتها ومصادرها، اضافة 
الى خلق نظ���ام متكامل لدعم 
النظام  القرار، حيث يش���كل 
اجلديد وس���يلة بديل���ة اكثر 
كف���اءة وأرخص م���ن اجناز 
الربط  اليدوية. وسيتم  املهام 
بواس���طة انظمة متكن اجلهة 
املس���تخدمة من االستعراض 
امكانية  السريع للبيانات مع 
البحث عن هدف محدد بأسلوب 
امكانية  بسيط وس���ريع مع: 
التكبير الديناميكي، املقدرة على 
التجوال على الشاشة ألغراض 
املراجعة واالطالع السريع، عرض حدود الكويت 
السياس���ية، عرض املناطق االدارية بالكويت، 
عرض شوارع الكويت واملواقع الرئيسية مثل 
الش���رطة واملدارس ودور  السفارات ومخافر 
العبادة والعيادات واملستش���فيات واحلدائق 
واجلمعيات التعاونية والفنادق وادارات الدولة 
والوزارات ومحطات الوقود والبنوك واملقابر 

وغيرها.
وزاد: ميكن تطوير هذه االنظمة بتحديد عدة 
مستويات للسرية، بحيث ميكن الفصل والتمييز 
بني البيانات التي تكون في متناول اجلميع أو ما 
يجب حجبه عن الفئات غير املعنية بها، وذلك 
للمحافظة على سرية املعلومات التي تقتضيها 
بعض البيانات أو املعامالت ذات اخلصوصية. 
هذا ونقترح ان تب���ادر البلدية وان تقدم هذه 
اخلدمات للجهات املهتمة بتكلفة تقديرية بسيطة، 
للمس���تخدم الواحد، لتغطي رس���وم توصيل 
للمستخدم نظير اعمال البرمجة والتوصيل تدفع 
للحصول على اخلدمة، رسوم حتديث بيانات 
للمستخدم تدفع نظير اعمال حتديث البيانات، 
قيمة االجهزة )أجهزة احلاسب وشاشات العرض 
وخطوط االتصال(. حسب قيمتها الفعلية أو 

يتم توفيرها من اجلهة الطالبة.
واختتم اجلاسم: ان االستراتيجية املقترحة 
ملواجهة متطلبات العمل حتتم علينا استخدام 
التقنيات املالئمة في رف���ع كفاءة أداء اخلدمة 
بأسلوب يحقق الربط واالتصال بني البيانات 
ووحدات العمل، فمن خالل هذا املشروع ستبرز 
أهمية وضع الرقم العقاري املوحد ويضع اخلطوة 
االول���ى في خلق نواة نظ���ام وطني يخدم كل 
جهات الدولة ويسهل عمليات االتصال وربط 

املعامالت والبيانات اخلاصة بالعقار.

جسار اجلسارأحمد البغيلي

فرز املطيري

م.وليد اجلاسم

جرافات البلدية تنظف منطقة شاليهات الدوحة

رفع احدى السيارات املهملة

جانب من نقل التراب واملخلفات


