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 اعداد: بداح العنزي 

 اصدر وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية القرار التالي: 

  يندب باالضافة لعملـــه مدير ادارة خدمة 
املواطن مضحي احلربي للقيام بأعمال بأعباء 
وظيفة مدير ادارة الرقابة الهندســـية وحلني 
عودة م.عبداهللا النومس من اجازته الدورية 

والتي تبدأ بتاريخ ٢٠١٠/١/١. 

 الحربي مديرًا للرقابة الهندسية بالوكالة

 م.جنان بوشهري زين العازمي خالل استقباله م.أحمد العدساني ووفد منظمة املدن العربية 

 المؤتمر الخامس للمدن العربية ٣ أكتوبر المقبل بوشهري تسأل عن إجراءات سحب األراضي غير المستغلة
 قدمت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤاال 
بشأن االجراءات التي اتخذتها البلدية بشأن سحب 
االراضي غير املستغلة. وقالت بوشهري في سؤالها: 
نصت املادتان ٢٧ و٢٤ من القانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن 
بلدية الكويت على ان مدير عام البلدية مسؤول عن 
تنفيذ قرارات املجلس البلــــدي، وحيث ان املجلس 
البلدي وبتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦ أصدر قراره رقم (م ب/ 
م ق٢٠٠٧/٦/٧٥٧/٤) القاضي باملوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو عبدالعزيز الشــــايجي استرجاع 
وسحب االراضي من املؤسسات غير احلكومية والتي 
لم تســــتغل وذلك خالل ســــنتني اعتبارا من تاريخ 
صدور هذا القرار، وتقوم االدارة بإبالغ جميع اجلهات 
التي لم تستغل االراضي املخصصة لها كتابيا، على 
ان يتم بعد هذه املدة حصر جميع االراضي التي مت 

تخصيصها ولم تستغل. وحيث ان العلة في اصدار 
املجلس البلدي لهذا القرار مالحظة ان هناك اراضي 
كثيرة مبناطق مختلفة مت تخصيصها ملشــــروعات 
حيوية تدفع بعجلة التنمية الى االمام، ولم تستغل 
من قبل هذه املؤسسات بالرغم من مرور فترة زمنية 
طويلة على قرار تخصيصها، مما أفقد هذه االراضي 
العلة من تخصيصها، وبات ســــحبها امرا يتفق مع 
مقتضيات العقل واملنطق وجزاءا عادال لهذه املؤسسات 
عن تلكئها في تنفيذ اغراض التخصيص. وبناء عليه 
فإننا نتقدم بالسؤال التالي: ما االجراءات التي اتخذتها 
البلدية تنفيذا للقرار املذكور؟، تزويدنا بكشف عن 
االراضي التي مت ســــحبها وفقا للقرار السابق وعن 
جميع االراضي التي مت تخصيصها ولم تستغل من 

قبل العائد اليهم التخصيص. 

 استقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي األمني العام 
املساعد مبنظمة املدن العربية م.أحمد العدساني للتنسيق 
بشــــأن التنظيم والتحضير للمؤمتر العام اخلامس عشر 
ملنظمة املدن والتي تســــتضيفه الكويت بتاريخ ٣ أكتوبر 
املقبل حتت رعاية ســــامية وحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حيث سيتم التشاور والتحضير لهذا 
احلدث الكبير واملهم بالنسبة ملنظمة املدن العربية واملجلس 
البلدي، ويهدف هذا اللقاء للتنسيق والتحضير لتشكيل فريق 
عمل من منظمة املدن العربية واملجلس البلدي للتنســــيق 

واعداد الترتيبات الالزمة الجناح هذا املؤمتر.
  كما سيتم توجيه الدعوات جلميع العمد ومجالس بلديات 
الدول االعضــــاء مبنظمة املدن العربية، وكذلك الدول التي 
وقعت مع منظمة املدن العربية واملجلس البلدي اتفاقيات 

التآخي والتعاون والتوأمة معها. 

 د.فاضل صفر يلقي كلمة خالل تكرمي أمين السرحان وزير األشغال ووزير البلدية متابعا ورشة عمل حول النفايات  د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح يكرمان أمين السرحان 

 كّرم مدير مكتبه أيمن السرحان بحضور قيادات البلدية

 صفر: الدولة تولي اهتمامًا لقضايا النفايات السكنية

 أكد وزير األشــــغال العامــــة ووزير الدولة 
لشــــؤون البلدية د.فاضل صفر اهتمام الدولة 

بقضايا النفايات السكنية.
  وقال د.صفر خالل رعايته ورشة العمل حول 
النفايات السكنية ان اختصاص البلدية النظافة 
وهنــــاك عقود نظافة كثيرة وجهاز يتابع تلك 
العقود، مؤكدا ان طموحنا هو حتسني اخلدمة 
خاصــــة ان جزءا منها يتعلــــق بالعقود وآخر 
باجلهاز الرقابي في احملافظات وكذلك الناس.

  وأشار الى انه من خالل عقود النظافة اجلديدة 
سيتم عمل حمالت توعوية خاصة بالنظافة.

  من جانبه قال مدير ادارة شــــؤون البيئة 
م.ناصر الشــــايجي: قامت ادارة شؤون البيئة 
ببلدية الكويت بإعداد خطة استراتيجية تهدف 

للحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خالل 
اعداد خطة شــــاملة الدارة النفايات (مشاريع 

ودراسات) تشمل:
  ١ ـ فرز النفايات عند املصدر.

  ٢ ـ مشــــروع تنظيــــم الئحة أعمــــال نقل 
النفايات.

  ٣ ـ مصانع تدوير النفايات السكانية.
  ٤ ـ مشــــاريع تطوير وتأهيل مواقع الردم 

العاملة واملغلقة.
  ٥ ـ التوعية البيئية.

  وقــــال: تعتبر مواقع ردم النفايات احلالية 
والقدمية من اهم املشاكل البيئية احلالية التي 
تواجه العديد من دول العالم، بسبب ما ينتج 
عنها من مخاطر صحيــــة وبيئية وأمنية، في 

الوقت الذي حتتاج فيه خلبرة كبيرة وجهد شاق 
وتكلفة مادية عالية إلعادة تأهيلها واالستفادة 

منها، وادخالها ضمن املنظومة البيئية.
  وتشمل هذه املشاريع: مشروع تأهيل مواقع 
ردم النفايات السكانية العاملة في مواقع (الدائري 

السابع ـ اجلهراء ـ ميناء عبداهللا).
  ويهدف املشروع الى تطوير وحتسني مواقع 
ردم النفايات العاملة للحد من اضرارها البيئية 
من خالل احتواء امللوثات الناجمة عنها واالسراع 
في عملية حتللها البيولوجي باتباع املعايير 
الصحية والبيئية العاملية في انشــــاء وتأهيل 

املواقع اجلديدة.
  وجار حاليا اعداد املواصفات العامة واخلاصة 
ملشــــروع تطوير موقع ردم الدائري الســــابع 

اجلنوبي.
  واضاف: بعد االنتهاء من تأهيل موقع ردم 
النفايات في جنوب الدائري الســــابع، سيتم 
تأهيل املوقعــــني اآلخرين (اجلهــــراء ـ ميناء 
عبداهللا) بنفس األســــلوب، اضافة الى اإلعداد 
خلطة تنفيذية توعوية لبرامج تدوير النفايات 

البلدية واإلنشائية:
  ـ تهدف تلك اخلطة الى اعداد برامج توعية 
اليصال مفهوم تدوير النفايات السكانية البلدية 
واالنشائية جلميع افراد املجتمع وطلبة املدارس 
بالقطــــاع العام والقطاع اخلاص بالتعاون مع 

شركات متخصصة في اإلعالم املرئي.
  ـ نقترح ضمن اعمال التوعية ان تتضمن 
املناقصات اجلديدة التي ســـتطرح هذا العام 

لنقل النفايات اعالنات حتمل ملصقات توضح 
اكيـــاس النايلون املخصصـــة للفرز كما انه 
ميكن عمـــل اعالن مســـابقة لطلبة املدارس 
بخصوص تصميم شـــعار بهذا اخلصوص 
الشـــاحنات  الفائزة على  التصاميم  ووضع 

املخصصة لنقل النفايات.
  وبخصوص فرز النفايات عند املصدر: بني 
ان البلدية تعمد في الوقت احلالي الى استخدام 
حاويات خاصة لفرز النفايات من املصدر اي 
املنـــازل ضمن عقود النظافة اجلديدة بحيث 
تكون واحدة للمواد العضوية والثانية للمواد 
األخرى وبحيث يتم ادراجها في خطة زمنية 
محددة على مراحل الى حني توزيعها بشكل 
كامل علـــى جميع مناطق الكويت بعد حملة 

توعية واسعة بهذا اخلصوص.
  مـــن جانب آخـــر، كّرم الوزيـــر د.صفر 
مديـــر مكتبه أمين الســـرحان بعـــد انتهاء 
مهام عمله بالبلدية وصدور القرار الوزاري 
بتعيينه مبجلس الوزراء بحضور مدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح وعدد من مسؤولي 

البلدية.
  وقال د.فاضل صفر بهذه املناسبة ان السرحان 
كان مثاال يحتــــذى للموظف املثالي من خالل 
تعاونه مع زمالئه في العمل وجهوده املنصبة 
في تطويره ما انعكس بااليجاب على الرقي في 
االداء واننا اذ نحتفل اليوم بتكرميه فإنه لشيء 
بســــيط مقابل ما قام به من جهود طيلة عمله 

بإدارة هذا اجلزء احليوي مبكتبه. 

 مضحي احلربي 


