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اعداد: بداح العنزي

يقوم رئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل العنزي 
عصر اليوم مبشاركة وكيل وزارة االشغال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب بجولة تفقدية على مناطق 
محافظة اجلهراء لالطالع على املشاريع املتعلقة 
بوزارة االش���غال، اضافة الى االستماع ملالحظات 

االهالي.

العنزي والكليب في جولة تفقدية 
في الجهراء اليوم

المنفوحي: خطوة على طريق تحقيق طموح مجلس الوزراء

صفر والهارون يناقشان آلية الربط اإللكتروني بين »البلدية« و»التجارة« اليوم
أكد نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع التطوير 
واملعلومات م.أحمد املنفوحي ان العمل جار التخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة إلمتام الربط اإللكتروني بني البلدية 
ومعظم مؤسس���ات الدولة، مشيرا الى ان تعليمات 
صدرت منذ فترة من وزير األش���غال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومن مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح بضرورة إلغاء املعامالت اليدوية، 
تترجم طموح مجلس الوزراء في الربط اإللكتروني مع 
مؤسسات الدولة من خالل مد جسور التعاون وزيادة 
التنسيق مع كبار املسؤولني القائمني على الوزارات 

لبلوغ هذا الهدف مواكبة للتطور وقال: اليوم سيلتقي 
وزيرا البلدية والتجارة في مقر البلدية ملناقشة آلية 
إمتام الربط بني الوزارتني والذي سيتيح استخراج 
تراخيص احمل���الت من خالله، وأضاف م.املنفوحي: 
وق���د عملنا في هذا االجتاه حت���ى حتققت اخلطوة 
األولى م���ع وزارة الكهرباء حي���ث مت توقيع الربط 
اإللكتروني معها في حفل حضره الوزيران د.فاضل 
صفر ود.بدر الشريعان ومن املتوقع البدء في تنفيذ 
هذا البرنامج بحلول شهر فبراير املقبل وسيواكب 
هذا التنفيذ وبتكليف من وزيري البلدية والكهرباء 

حملة إعالمية توعوية تسلط الضوء على هذا الربط 
اإللكتروني وفوائده العديدة، السيما على صعيد فك 
التش���ابك بني الوزارتني او تقليل الطاقة املستخدمة 
في املنازل، حيث س���يكون هذا الربط مقصورا على 
السكن اخلاص في البداية ونأمل ان يتم تنفيذه قريبا 

بالنسبة لالستثماري والتجاري.
وأشار املنفوحي الى ان ربطا إلكترونيا مت كذلك بني 
البلدية ووزارة الصحة على صعيد األغذية املستوردة، 
وقال: بدأ البرنامج فعال في تلقي الطلبات لهدف إدخال 
األغذية الى ذاكرة البرنامج وحفظها الكترونيا ومبجرد 

االنتهاء من عملية اإلدخال سيتم إطالق برنامج الربط 
الذي سيكون متاحا من خالله احلصول على نتائج 
الفحوصات ومعرفة اسم املوظف الذي أجنز املعاملة، 
هذا باإلضافة الى إمكاني���ة حصول الوافدين الذين 
يعملون في املطاعم وفي شركات جتهيز األغذية على 
الشهادات الصحية والتي تصدر كداللة على سالمة 

الوافد صحيا ولياقته للعمل في هذا املجال.
وتابع: أيضا س���يكون هناك ربط إلكتروني مع 
اإلدارة العامة للجمارك بطل���ب منها، باإلضافة الى 
إجناز هذا الربط مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

لهدف توفير اخلرائط املساحية للمباني إلكترونيا 
فضال عن إمكانية االستعالم عن الرقم املدني للعقار 

او للشخص املراد حترير احملضر باسمه.
واختتم م.املنفوح���ي تصريحه بالقول: أي ربط 
آل���ي يتم مع اي جهة ما ه���و إال خطوة على صعيد 
الرب���ط اإللكتروني حتى نس���تطيع ان نحدث نقلة 
نوعية حقيقية نقضي م���ن خاللها على التداخالت 
بني البلدية والكثير من ال���وزارات ونقضي عبرها 
على السلبيات العديدة التي تؤخر إجناز املعامالت 

كالتزوير وما شابه.

خالل ورشة عمل إلعداد الئحة تنظيم وترخيص أبراج االتصاالت

العنزي: نطالب الحكومة باإلسراع في تأسيس هيئة لالتصاالت

العن����زي: ان تصدر  عبداهلل 
الئحة لتنظيم عملية توزيع االبراج 
وترخيصها وتسهيل االجراءات 
املتعلق����ة بالتراخيص للتخفيف 

من الدورة املستندية.
عبدالكرمي سليم: ان الشركات 
مساهمة وخدمة االتصاالت الهاتفية 
اصبحت ضرورة وجزءا من احلياة 
وليس����ت من اخلدمات الترفيهية 
والب����د من وجود نظ����ام متكامل 
لالتصاالت من خالل انشاء هيئة 

لتنظيم االتصاالت.
محمد العمر: شكري وتقديري 
للمجل����س البلدي واجلهاز الفني 
لدع����وة ش����ركات االتص����االت 
لوضع الئحة تنفيذية لترخيص 

االبراج.
اقترح منح  عبدالكرمي سليم: 
الشركات ترخيصا مؤقتا لوضع 

االبراج في مواقع معينة.
محمد املف����رج: ان املجلس ال 
ميان����ع مبنح تراخي����ص مؤقتة 

لبعض املواقع.

مصلحة الوطن

جنيب العوضي: الشكر والتقدير 
العضاء املجلس البلدي على النقاش 
من اجل مصلحة الوطن وخصوصا 
ان هذه الش����ركات عامة حكومية 
مساهمة وليست خاصة والبد من 
وجود تعاون بني الشركات الثالث 

ملصلحة البالد خاصة.
ان دور القطاع التنفيذي مفقود 
نتيجة الدورة املستندية الطويلة، 
والشركات تقوم بالواجب من خالل 
تقدمي الطلبات ألكثر من مرة وحتى 
اليوم لم نتسلم اي موقع، متمنيا ان 
يتم الغاء وقف اصدار التراخيص 
وخصوص����ا ان البلدي����ة هي من 
طلبت من����ا القيام بوضع االبراج 

فوق اجلمعيات التعاونية.
الترخيص  النجدي:  ش����يماء 
املؤقت يفيد الشركات بحل جزء 
من املشاكل التي تواجهها وهناك 
الش����ركات وجميع  ب����ني  تعاون 
اجلهات احلكومية وخصوصا ان 
الدولة  االبراج املقامة على امالك 

ال متس البنية التحتية.
العن����زي: أطال����ب  عب����داهلل 
احلكومة باإلس����راع في تأسيس 
هيئة االتصاالت وتزويد املجلس 
الت����ي باالمكان  املواق����ع  بع����دد 
االشتراك بها بني الشركات الثالث 
وتزويد املجلس باملواقع املرخصة 
وغير املرخصة ودراسة الالئحة 

املقترحة.

التعس���ف ال���ذي يحص���ل ضد 
املواطنني بإقامة األبراج بالقرب 

من منازلهم.
محمد الهدية: ان املجلس البلدي 
ال يعمل ضد شركات االتصاالت 
البلدية تتحمل  ان  وخصوص���ا 
جزءا من املسؤولية لصمتها على 
األبراج املوجودة على املباني دون 

ترخيص.
محمد العمر: ان املجلس البلدي 
يختص بترخيص املباني وليس 

املباني احلكومية.
مني بورسلي: ان هذا الكالم غير 
مقبول ألن أي استعمال يقام على 
املباني اخلاصة أو العامة هو من 
البلدي وفقا  اختصاص املجلس 

للقانون.
محم���د الهدي���ة: ان اجراءات 
الترخيص تتم من املجلس البلدي 
ومتابعتها تتم عن طريق اجلهاز 

الفني.
عادل االطرم: ض���رورة أخذ 
التراخي���ص ألي منش���أة تقام 
سواء على أمالك الدولة أو املباني 

االستثمارية أو التجارية.
عبداهلل العنزي: ضرورة إزالة 
املخالفات املوج���ودة على أمالك 
الدول���ة وان الهدف من ورش���ة 
العم���ل هو وض���ع الئحة تنظم 
الس���لبيات  العمل للقضاء على 

املوجودة
محمد العمر: ان الوضع اثبت 
عدم وجود آلية الصدار التراخيص 
ولذلك ال تالم الشركات على وضع 
االبراج ونحن مستعدون لتطبيق 

اي آلية يتم االتفاق عليها.
املفرج: على ش���ركات  محمد 
االتص���االت تزوي���د املجل���س 
باحصائية باعداد االبراج املقامة 
على امالك الدولة واملباني التجارية 

واالستثمارية وغيرها.
مانع العجمي: املجلس البلدي لم 
يجد اي حل ملشكلة ابراج االتصاالت 
والشركات تتفنن باملخالفات حيث 
ان اغلب االب���راج موجودة على 
اراضي الدولة والس���كن اخلاص 
واالستثماري والتجاري وحتى 

داخل محوالت الكهرباء.
كم���ا ان املجلس البلدي يهمه 
فتح مجال للتعاون مع الشركات 
من اجل القض���اء على املخالفات 
باالضافة الى ان الشركات لم تدفع 

رسوم استغالل اراضي الدولة.
براك الفارس: ادعو الى مساعدة 
الشركات بوضع ابراج في منطقة 

الصباحية.

منى بورسلي: ان موافقة البلدية 
يجب ان تكون على جميع املباني 
وكان يفترض من الشركات مادامت 
تعلم بأن فترة اصدار الترخيص 
طويلة ان تقدم طلباتها قبل فترة 
من خالل الدراس���ات التي تقوم 

بها.
جنيب العوض���ي: ان طلبات 
الشركات موجودة ولكن الترخيص 

يتأخر في البلدية.
عب���داهلل العنزي: ان املجلس 
أق���ر 25 برجا واملجلس  البلدي 
أمور  حري���ص عل���ى تس���هيل 

الشركات.
جنيب العوضي: ان الشركة لم 

تتسلم أي برج حتى اآلن.
محم���د العمر: ان الش���ركات 
تعمل وفقا ملخططات وخصوصا 
ان الش���ركة الوطنية لالتصاالت 
لم يتم ترخيص أي برج لها منذ 
ع���ام 2005 باالضاف���ة الى عدم 
إبالغنا بضرورة ترخيص األبراج 
التجارية  املباني  املوجودة على 
واحلدائق واجلمعيات التعاونية، 
وان جمي���ع األبراج املقامة حاليا 

مرخصة من وزارة الصحة.
براك الفارس: خالل اجتماعنا 
مع وزير البلدية طلبنا وضع آلية 
لترخيص األبراج وتكون مبدة أقل 

من املوجودة حاليا.
فرز املطي���ري: نرفض وضع 
أبراج اتصاالت أمام املنازل دون 
احلص���ول على ترخي���ص وان 
شركات االتصاالت تتجاوز القوانني 
بوضعها مثل ه���ذه األبراج دون 
احلصول على التراخيص الالزمة، 
وان املجلس ضد أي شركة تقيم 
أبراج���ا دون ترخيص مع رفض 

لالبراج بحوالي 30 مترا.
شيماء النجدي: ان االرتفاعات  
املطلوب����ة تصل احيان����ا الى 60 

مترا.
الورش����ة  وانتقل احلوار في 
ال����ى املخالفات املوج����ودة على 
أراضي الدولة، خالل اقامة أبراج 
دون احلصول على ترخيص من 

البلدية.
عب����داهلل العنزي: ان هناك 19 
جهة يجب ان متر عليها الشركات 
للحصول على ترخيص األبراج وان 
على الشركات وضع مقترحاتهم 

لتقليص الدورات املستندية.
محمد العمر: ان هناك مشكلة 
مع وزارة الكهرباء والهيئة العامة 
العامة للرعاية  للزراعة والهيئة 
السكنية وان شركات االتصاالت 
تعم����ل للصالح الع����ام ولكن ال 
يجوز مخاطبة 19 جهة في س����نة 
ونصف من أج����ل احلصول على 
الترخيص ولذلك يجب ان تكون 
هناك جهة واحدة مس����ؤولة عن 
إص����دار الترخيص، وندعو لعقد 
اجتماع بني املجلس البلدي واجلهاز 
الفني حلل املش����اكل التي تواجه 
عمل ش����ركات االتصاالت في ظل 

التزام الشركات بالنظم.
ان املش���كلة  الهدية:  محم���د 
التي نواجهها حاليا هي مخالفة 
الشركات لألنظمة واللوائح من 
خالل وضع أبراج دون احلصول 
على ترخي���ص وان األعضاء لم 
يثيروا مشاكل األبراج إال بعد ورود 
شكاوى من املواطنني وخصوصا 
ان أغل���ب املبان���ي القائمة على 
السكن االس���تثماري والتجاري 

غير مرخصة.

الش����ركات في برج واحد، اال ان 
هذه العملية حتتاج الى وقت من 
اجل التقليل من التلوث البصري 
كما نتمنى من اجلهات احلكومية 
التعاون مع الشركات، خصوصا 
ان اغل����ب ابراج االتصاالت تكون 

في املواقع التجارية.
منى بورس����لي: مل����اذا ال يتم 
استخدام االخش����اب في االبراج 
باعتباره����ا صديق����ة للبيئة بدال 
من احلديد، وان تضع الشركات 
في اعتباره����ا ان تكون االولوية 
للبيئة في عملها وعند وضع ابراج 

االتصاالت.

دراسة وافية

النجدي من الشركة  ش����يماء 
الوطنية لالتصاالت: ان الشركات 
قدمت دراسة وافية ملجلس الوزراء 
من خالل املشاركة بني الشركات 
الثالث لتوحيد البرج وجتميله ومت 
اعتماد الدراسة، وكان من نتائجها 
الطلب من البلدية تخصيص 176 
برجا للشركات الثالث، كما ان كل 
شبكة يتم دراستها والتكنولوجيا 
احلديثة تعطي مدى من 300 الى 
350 مترا للب����رج الواحد، والبد 
من التع����اون م����ع كل الوزارات 
وتطبيق جميع االجراءات واملعايير 
والش����روط املطلوبة، اضافة الى 
قيام الشركة الوطنية لالتصاالت 
بعمل برج صديق للبيئة في البالد 
قريبا، وان برج النخلة ال يتحمل 
أكثر من ش����ركتني عل����ى البرج 
الواح����د، باالضافة الى انه مكلف 

على الشركات.
العنزي: س���ؤالي  عبداهلل 
ما أس���باب حتديد االرتفاعات 

قطر أعلنت عن اول برج صديق 
للبيئة.

محمد الهدي����ة: البد من بحث 
موض����وع مخالف����ات ش����ركات 

االتصاالت.
منى بورسلي: ان التلوث يخص 
التلوث البصري ايضا، وليس اثر 
املوجات على الصحة وما حاجة 
الشركات لهذه االبراج، والبد من 
عدم زرع احلديد في الشارع بدال 
من االش����جار مما يعطي بشاعة 

في الشكل.
العنزي: االش����كال  عب����داهلل 
املوجودة لبعض االبراج تعتبر 
ملوثة للبص����ر، لذلك ما هو دور 
الش����ركات ف����ي احملافظ����ة على 

البيئة.
عادل االطرم: لدينا بحث عن 
ابراج االتصاالت، حيث يفترض 
ان يك����ون البع����د 12 مترا، ولكن 
التساؤل ما مدى تأثير الذبذبات 
ليس على صحة االنسان فقط، بل 
على االجهزة االخرى واالرتفاعات 
املطلوبة، والبد على وزارة الصحة 
تزويد البلدية بالشروط والضوابط 
لوضع االبراج لعمل الئحة خاصة 

بأبراج االتصاالت.
سمير العصفور: ان عدد االبراج 
يعتمد عل����ى عدد املس����تخدمني 
والفوضى التي حتصل بسبب قيام 
الشركات باستئجار مواقع من دون 
تنظيم، باالضاف����ة الى ان بعض 

الدول تهتم بالشكل اجلمالي.
جنيب العوضي: ان الشركات 
موجودة حلل املشاكل، خاصة في 
االمور اجلمالية، والبد ان يكون 
االجتم����اع بداية طيبة للعمل في 
املستقبل من خالل مشاركة جميع 

البرج  االشعاع، واملوجود حتت 
اكث����ر امانا من البعي����د عنه، وال 
يوجد اي مشكلة من وضعها على 
رياض االطف����ال واملدارس اال انه 
متت ازالتها، مؤك����دا عدم وجود 
اي اضرار صحية من وجود هذه 

االبراج كذلك.
ان املش����كلة هي ق����رب جهاز 
الهاتف من الرأس وليس في ابراج 

االتصاالت.
محمد املفرج: م����ا دور وزارة 
الصحة مع الهيئة العامة للبيئة 
في طمأنة املواطنني واملقيمني من 

عدم وجود تأثيرات سلبية.
س����مير العصفور من وزارة 
الصح����ة: ان مش����كلتنا حتصل 
عند اج����راء انتخابات اجلمعيات 
التعاونية وبع����ض الدول تضع 
اب����راج االتصاالت عل����ى بقاالت، 
خاصة ان وزارة الصحة طمأنت 
الن����اس من هذه االب����راج، ولكن 
العملي����ة سياس����ية، حيث يتم 
اثارة موض����وع ابراج االتصاالت 

عند حدوث االنتخابات.
عبدالكرمي سليم: انه ال يوجد 
أي إثبات على وجود اضرار من 
االبراج على الصحة، رغم ان هذا 
ال يعني ان هن����اك أمانا من هذه 
النقالة، وان  االبراج والهوات����ف 
املشكلة ال تكون عند الترخيص 
فقط، بل يجب قياس االشعاعات 

في كل وقت.
مانع العجمي: ان املجلس البلدي 
ليس له عداء مع شركات االتصاالت 
وان املشكلة مع اجلهاز الفني في 

عدم ترخيص االبراج.
سمير العصفور: ان الترخيص 
الذي تصدره الوزارة هي مسؤولة 
عنه، وان الشكاوى الواردة لنا عن 
وجود اشعاعات نقوم بدراستها من 

خالل الكشف على االبراج.
زي����اد العم����ر م����ن الوطنية 
القوة االشعاعية  ان  لالتصاالت: 
في العالم 420 وف����ي الكويت ال 
تزيد على 10، وان الشركات غير 
متخصص����ة بالبيئ����ة، بل تقوم 
بتطبيق مواصفات الهيئة العامة 

للبيئة ووزارة الصحة.
كما ان الش����ركات تتابع دائما 
االبحاث العلمية ملعرفة مدى تأثير 
هذه االبراج على الصحة العامة.

سمير العصفور: ان الدراسات 
احلالية التي تتم اغلبها على اجهزة 
الهاتف وتأثيره����ا على الصحة 

العامة.
عب����داهلل العن����زي: ڤودافون 

العمل اخلاصة  انتهت ورشة 
باعداد مش����روع الئح����ة تنظيم 
وترخيص ابراج االتصاالت على 
مواقع ام����الك الدولة الى مطالبة 
احلكومة باالسراع بتأسيس هيئة 

لالتصاالت.
الفنية  اللجن����ة  وقال رئيس 
م.عب����داهلل العنزي بع����د انتهاء 
ورش����ة العمل والتي شارك فيها 
مسؤولون من شركات االتصاالت 
ام����س انه مت����ت التوصية ايضا 
بتزويد املجلس بعدد املواقع التي 
ميكن ان تش����ترك بها الشركات 
الثالث اضافة الى تزويد املجلس 
باملواقع احلالية املرخصة وغير 
املرخصة املقام عليها االبراج مع 
دراس����ة الالئحة املقترحة. وفيما 

يلي تفاصيل الورشة: 

محل جدل

العنزي: ان ورش����ة  عبداهلل 
العمل اخلاصة بأبراج االتصاالت 
هي لبحث ما يقلق الراحة حيث ان 
هذه االبراج محل جدل كبير وانها 
تؤثر على الصحة، ونحن نعاني 
من هذه املشكلة في املجلس البلدي 
حيث مننع بعض االبراج لتأثيرها 
السيئ على الصحة والبيئة، وكذلك 
هناك مستفيد وهو املواطن واملقيم 
من هذه اخلدمة، خاصة ان احملور 
االول سيكون عن تأثير االبراج على 
الصحة والبيئة لالقتناع بأنها غير 
مضرة بالصحة لتخصيص مثل 
هذه االبراج داخل املناطق السكنية 
في ظل مشاهدتنا بوجودها على 

املباني االستثمارية والتجارية.
م.سعاد العوضي: ان دور الهيئة 
العامة هو القيام بالتنس����يق مع 
وزارة الصحة، وكان لدينا بعض 
االشتراطات الواضحة التي باالمكان 
االستناد اليها وكانت املشكلة في 
تخصيص املواقع، وهناك مواقع 
الس����كنية  املنازل  محظورة مثل 

ورياض االطفال.
م.سمير العصفور )من وزارة 
الصحة(: كان هن����اك قانون عام 
1976 ينظم استخدام االشعاعات 
في الكويت وعندما جاءت االبراج 
مت تشكيل جلنة من جهات مختلفة 
ملعاينة املوضوع والسياسة العامة 
ه����ي اتباع منظمة االش����عة غير 
املعينة واملسافات بني البرج واآلخر 
نقطة ال تتعدى 12 متر برغم كلفتها 

املالية على الشركات.
كما ان البرج ال يوجد فيه اشعة 
بل االريل املوجود فوق البرج فيه 
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م.عبداهلل العنزي خالل ترؤسه ورشة العمل بحضور م.أشواق املضف ومحمد املفرج ومهلهل اخلالد ومانع العجمي ود.عبدالكرمي سليم

الهيئة العامة للبيئة شاركت في الورشة مشاركة من م.عادل األطرم وم.سعد احمليلبي

)فريال حماد(حضور شركات االتصاالت في ورشة العمل


