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اعداد: بداح العنزي

جهود كبيرة قام بها فريق الطوارئ 
العاصمة  فـــي بلــدية  املديـــنة  ومركز 
برئاسة طارق القطان خالل عطلة األعياد 
الوطنية متثلت في اعمال تنظيف الشوارع 
طيلة فترة االحتفاالت، فقد كان الفريق 
شـــعلة من النشاط ويعملون على مدار 

الساعة.

جهود كبيرة لفريق طوارئ العاصمة

التقى مجلس إدارة اتحاد المزارعين ووعدهم بحّل مشاكلهم بافتتاح منافذ تسويقية

العازمي: نعمل على زحزحة محول الكهرباء
لتخصيص موقع لتسويق المنتج النباتي في األحمدي

بشرى شعبان
أكـــد رئيس املجلس البلـــدي زيد العازمي ان 
القانون املعمول به في البلدية له قنواته التي يجب 
ان تســـير وتطبق على اجلميع واملجلس البلدي 
ميارس كامل صالحياته من خالل التصويت على 

كل ما يعرض عليه في اجللسة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العازمي للصحافيني 
بعد لقائه رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود 
العرادة يرافقه نائب الرئيس عوض الدماك وأمني 
السر فهد عايض العازمي وامني الصندوق سالم 
السالم وعضو مجلس اإلدارة نايف مرزوق الرشيدي 
وحضر اللقاء عضوا املجلس البلدي محمد مروي 

الهدية ومانع العجمي.
وبني العازمي ان املجلس البلدي سيعمل على 
زحزحة املوقع املخصص لشبرة اخلضار بالرقة 
لتعارضها مع الرأي التنظيمي لوجود تخصيص 
إلقامة محول كهرباء وهذا احملول غير قائم ونعمل 
حاليا لتسهيل اجراء استكمال بناء شبرة الرقة لكن 

يبقى تخصيص املواقع من اختصاص البلدية.
وأضاف العازمي ان من أهم ما أعتمد عليه في 
إدارة عملي هو الشفافية التي تضع النقاط على 
احلـــروف ومنح كل ذي حق حقـــه ونعمل وفق 
القنوات الرسمية واللوائح املعمول بها في الدولة، 
وان هنـــاك أمرا مهما يجب على االحتاد الكويتي 
للمزارعني مراعاته ألنه يضع املســـؤولية كاملة 
امام االحتاد وإلزامه ببيع املنتجات احمللية فقط 

وإال فإنه سيتم سحب املوقع املخصص.

احتياجات المزارع

بدوره أكد رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
ســـعود العرادة ان التعامل مـــع رئيس املجلس 
البلدي مينحنا األمـــل الكبير في تلمس حاجات 
املواطنني كونه خرج من رحم الشعب وعن طريق 
االنتخابات، ولذلك جئنا له لنعرض عليه احتياجات 
ومتطلبات املزارع الكويتي الذي يحتاج الى مراكز 

لتسويق منتجاته.
وأضاف العرادة ان االحتاد الكويتي للمزارعني 
لديه مواقع تسويقية في اجلهراء واألندلس واليزال 
يتطلع الى إعـــادة املوقع املخصص في محافظة 

األحمدي لكي تكون بداية الســـتكمال احملافظات 
الـ 6 في املستقبل القريب.

وتابع: ان محافظة األحمدي كبيرة وتضم كثافة 
ســـكنية ولهذا فإن االحتـــاد يأمل في تخصيص 
موقع تسويقي للمنتجات الزراعية احمللية حتى 
يتمكن من خدمة املواطنني من خالل توفير كل ما 

يحتاجونه من هذه املنتجات الطازجة.
وأشار الى ان االحتاد يتطلع الى استعجال تخصيص 
مواقع تسويقية في محافظات مبارك الكبير وحولي 
والعاصمة أســــوة مبحافظات اجلهراء والفروانية 
واألحمدي حتى يكتمل عقد املواقع التسويقية ويصبح 

املنتج احمللي في متناول اجلميع.
وقال ان هناك أمرا مهما جدا بالنسبة للمزارع 
الكويتـــي يتمثل في وجود مواقع موســـمية في 
اجلهراء والوفرة إال ان االحتاد تفاجأ بتعامل مديري 
افرع البلدية في محافظتي األحمدي واجلهراء على 
الرغم من تعاون مدير اجلهراء الكبير والالمحدود 
مع االحتاد وعمل على تخصيص املواقع املوسمية 
وسخر كل طاقاته خلدمة املزارعني فعمل على تفعيل 
القوانني وتنفيذها في حني قام مدير بلدية الوفرة 
برفض التعاون مع االحتاد ورفض مع األســـف 
تخصيص املواقع املوســـمية بالرغم من وجود 
قـــرار صادر من وزير البلديـــة ورئيس املجلس 
البلدي وكذلك املدير العام وهو ما يدعو للدهشة 
واالستغراب ألنه يرفض القرار وهو الذي يفترض 

منه تطبيق القرار.
وبـــني ان االحتاد كان يريد اســـتغالل املواقع 
املؤقتة خالل الفترة املسموحة لهذه املواقع املمتدة 
فيما بني شهري ديسمبر وابريل، ولهذا فمن باب 
أولى دعم املزارع الكويتي وتسهيل كل العقبات 

التي تعترض طريق عرض منتجاتهم.
وقال العرادة ان املزارع الكويتي في العبدلي 
أصبح يحتاج الى تخصيص موقع خدمات على 
طريق العبدلي الى مساحة 15 الف متر مربع ألن 
املزارع الكويتي يواجه معاناة كبيرة جدا في توفير 
كل ما يحتاجونه من مستلزمات ألنهم يواجهون 
أكبر معاناة في هذا اجلانب حني يتحملون عناء 
العودة الى محافظة اجلهراء للتزود باحتياجاته 

من محافظة اجلهراء.

العرادة: االتح�اد لديه موقعان لتس�ويق المنتج في محافظتي 
الجهراء والفروانية ونس�عى لتخصيص مواقع في جميع المحافظات

فرز املطيري أحمد البغيلي م. أحمد الصبيح

تطوير موقع ردم النفايات

زيد العازمي يتوسط مجلس احتاد املزارعني بحضور مانع العجمي ومحمد الهدية

أكد أن إنتاج األسمدة العضوية ومحسنات التربة أحد البدائل لمعالجة النفايات العضوية

ٍ إعداد كراسة الشروط المرجعية لمشروعي  الصبيح: جار
معالجة النفايات الصلبة وتطوير مردم الدائري السابع

والديكور وغيرها.
حتتوي هذه النفايات االنشائية 
في مكوناتها على اخلرســـانات، 
الطابوق، الكاشي، احلديد، الرخام، 

البورسالن وغيرها.
هناك مصنعان إلعادة تدوير 
النفايات االنشـــائية يقعان في 
منطقة جنوب الدائري الســـابع 
وهما مصنع الشركة الصناعية 
الشـــركة  البيئة مصنع  حلماية 
العربيـــة الدولية للمشـــروعات 
الصناعية وتشرف بلدية الكويت 
)إدارة شؤون البيئة( على هذين 

املصنعني.
كمـــا ان هناك موقعـــا لردم 
املرفـــوض مـــن املصانـــع مـــن 
املخلفات االنشـــائية ويدير هذا 
املوقع املخصص لهذه النوعية من 
النفايات بلدية الكويت ممثلة في 
إدارة شؤون البيئة وذلك بواسطة 
آليات ومعدات متعهد الردم وفق 
العقد رقم 2006/2005/11 ألعمال 

ردم النفايات.

اإلطارات المستعملة والتالفة

يتم جتميع اإلطارات املستعملة 
في املوقع املخصص لها مبنطقة 
ارحية حيث تقوم البلدية بعمل 
مزاد لبيعها كمـــواد خارجة عن 
نطاق االســـتخدام وذلـــك وفقًا 
لتوصية املجلس البلدي في تاريخ 

.2007/3/26

النفايات المنزلية

وهي النفايات التي تنتج من 
املناطـــق الســـكنية وتتكون في 
معظمها مـــن بقايا الطعام، مواد 
عضوية، باالضافـــة الى الورق، 

الكرتون، البالستيك، الزجاج.
وحاليا تقوم البلدية بردمها في 
مواقع السابع اجلنوبي، اجلهراء، 
العقد رقم  ميناء عبداهلل حسب 

.2006/2005/11
حيث بعد تفريغ النفايات من 
الشاحنات الناقلة لها تتم عملية 
فرز لهذه النفايـــات ثم يتم دفع 
النفايات إلـــى داخل حفرة الردم 
بواســـطة املعدات الثقيلة ويلي 
ذلك عملية التغطية والتســـوية 

للنفايات املردومة.
وردا على ســـؤال بشـــأن 
وجود تنســـيق بـــني البلدية 
واألشـــغال واإلسكان لتحديد 
منطقة تشوين النفايات أوضح 
انه ليس من اختصاص وزارة 
األشـــغال حتديد مواقع ردم 
النفايات حيث ان البلدية هي 
التي حتدد مواقع التخلص من 
النفايات وبالتنسيق مع كافة 

اجلهات املعنية.

البلدية  أوضح مديـــر عـــام 
م.احمد الصبيـــح انه جار اعداد 
كراسة الشروط املرجعية ملشروع 
معاجلة النفايات البلدية الصلبة 
واالستفادة منها ومرافق الردم في 

الدائري السابع اجلنوبي.
وقـــال م.الصبيح فـــي كتابه 
الى املجلس البلدي باالشارة الى 
كتاب االمني العام للمجلس البلدي 
رقم 79 الصادر بتاريخ 2010/1/19 
املقدم من  الكتـــاب  بخصـــوص 
الشركة الكندية الدولية للتجارة 
العامة واملقاوالت بشأن مشروع 
حتسني البيئة والتنمية االجتماعية 
والى كتـــاب نائب املديـــر العام 
لشـــؤون قطاع املشاريع بتاريخ 
2010/2/1 واخلـــاص بتوصيات 
جلنة شؤون البيئة في اجتماعها 
بتاريخ 2009/11/23 بشأن مشروع 
حتسني البيئة والتنمية االجتماعية 
نود افادتكم فيما يخص ثانيا من 
البيئة  توصيات جلنة شـــؤون 
واملتعلق بالطلب من ادارة شؤون 
البيئة تزويد اللجنة بالدراسات 
احلالية بشأن البيئة واالستفادة 
من هذه الدراسات من اجل اقتراح 
مشاريع بيئية فيما يخص العمل 
البيئي وفيما يلي املشاريع البيئية 

التالية:
اوال: مشروع دراسة النفايات 

الصلبة في الكويت:
حيث تهدف الدراسة الى دراسة 
تزايد معدل النفايات الســـكانية 
الصلبة لكل فرد في الكويت، معرفة 
معدل اســـتهالك الفـــرد اليومي، 
معرفة مكونات النفايات املنزلية، 

معرفة معدل نفايات كل فرد.
ميزانيـــة  اعتمـــاد  مت   – ب 
للمشروع في مشـــروع ميزانية 
الســـنة املالية 2010/2009 وجار 
حاليا التنسيق مع جلنة اختيار 

البيوت االستشارية.
ثانيا: دراسة مشروع األكياس 
البالســـتيكية مع معهد الكويت 

لألبحاث العلمية:
الى دراسة  يهدف املشـــروع 
امكانية تطبيق مشـــروع انتاج 
واستخدام األكياس البالستيكية 
القابلة للتحلل الطبيعي ومعرفة 
مدى التأثير البيئي الســـتخدام 
االكياس البالستيكية املستخدمة 

حاليا في الكويت.
متت مخاطبة وزارة املالية – 
جلنة اختيار البيوت االستشارية 
– لطلب طرح الدراسة على املكاتب 
الهندسية املتخصصة في املجال 
البيئي واملكاتب البيئية من قبل 

الهيئة العامة للبيئة.
ثالثا: دراسة خدمات استشارية 
ملواقع ردم النفايات املغلقة التابعة 

لبلدية الكويت:
حيث يهدف املشروع الى التالي: 
توفير املعلومات الفنية حول مواقع 
املشروع وذلك بتنفيذ دراسات اكثر 
دقة وتوفير تكنولوجيا مناسبة، 
الكشـــف والتعرف على نوعية 
واعماق طبقات النفايات في مواقع 
الردم واملساحات التي متتد اليها 
العداد خرائط موقعية تساعد في 
عملية اعادة تأهيل هذه املواقع، 
عمل نظام معلوماتي للقطاعات 
املختلفة داخل املوقع لتحديد اماكن 

النفايات املردومة.
صدر قرار جلنة اختيار البيوت 
االستشـــارية في اجتماعها رقم 
2009/7 املنعقد بتاريخ 2009/11/3 
واخلاص باملكاتب احمللية والعاملية 

املؤهلة لتنفيذ الدراسة.

ميكـــن فرزها وإعـــادة تدويرها 
واالســـتفادة منها وهذا متبع في 

كثير من بلدان العالم.
جتدر اإلشـــارة الى ان عملية 
فرز النفايات التي تتم في املواقع 
تهدف الى تقليص كمية النفايات 
التي يتم ردمها يوميا إلطالة عمر 

مواقع الردم.
االستفادة من املواد األولية في 
مكونات النفايات إلعادة تدويرها 

واستخدامها مرة أخرى.
عملية فرز النفايات في مواقع 
ردم النفايات يقوم بها متعهد الردم 
وفقا للمادة 8 من الشروط اخلاصة 
بالعقد رقم 2006/2005/11 ألعمال 

ردم النفايات.
وحول حتويل املخلفات كسماد 
اوضح انه جار حاليا طرح املشاريع 
من خالل القانون 2008/7 واخلاص 
باملشروعات التنموية، علما بأن 
انتاج االسمدة العضوية ومحسنات 
التربة هو احد البدائل املطروحة 

ملعاجلة النفايات العضوية.
كمـــا عرض طـــرق التخلص 
من املخلفات بأنواعها وتشـــمل 
التالـــي: انـــواع النفايـــات التي 
تستقبلها مواقع الردم هي النفايات 
اإلنشائية: وهي النفايات التي تنتج 
من عمليات البناء والهدم وإقامة 
املشاريع اإلســـكانية واجلسور 
وشـــق الطرق واعمـــال الترميم 

تخصيصه من قبل املجلس البلدي 
بقراره رقم )م ب/ف2002/8/169/10( 

ومبساحة 1كم2.
هذا وقـــد مت اختيار موقعني 
آخرين في شمال وجنوب البالد 
ليخدمـــا التوســـعات العمرانية 
املستقبلية في املنطقة الشمالية 
واجلنوبيـــة للبالد ومبســـاحة 
250.000م2 لكل موقع وبانتظار 
البلدي  قـــرار املجلـــس  صدور 
لتخصيص موقعي مشروع معاجلة 
النفايات الصلبة في جنوب وشمال 

البالد. 
من جانب آخر، وفي رده على 
ســـؤال للعضو جســـار اجلسار 
بشأن معاجلة املخلفات الصناعية 
وأثرها على املواطن أكد اجلسار 
أن املخلفـــات الصناعية هي من 
اختصاص الهيئة العامة للصناعة 
ومت توجيه كتاب إلى الهيئة العامة 

للصناعة وبانتظار الرد.
وحول وجود مخلفات مشعة 
ذكر أنه ليس من اختصاص البلدية 
التعامل مع املخلفات املشعة ألن 
التعامل مع املخلفات املشعة من 
اختصاص وزارة الصحة ووزارة 

الداخلية.
واضـــاف: ال يوجد قرار مينع 
اســـتخدام مواد الزجاج والعلب 
الفارغـــة املوجودة بني املخلفات 
حيث تعتبر هذه املواد مواد أولية 

متت مخاطبـــة جلنة اختيار 
البيوت االستشـــارية بكراستي 
الشروط املرجعية املعدلة للمشروع 
وذلك التخاذ الالزم نحو مخاطبة 
املكاتب املؤهلة لتقدمي دراســـات 
اجلدوى الفنية واملالية اخلاصة 

باملشروع.
رابعا: مشروع تطوير وتأهيل 
موقـــع ردم صحـــي مبوقع ردم 
النفايـــات في مواقـــع )الدائري 
الســـابع اجلنوبـــي – اجلهراء – 
ميناء عبداهلل(: يهدف املشروع 
الى تطوير وحتسني مواقع ردم 
النفايات في الدولة وذلك للحد من 
اضرارها البيئية من خالل احتواء 
امللوثات الناجمة عنها واالسراع 
البيولوجي  في عملية حتللهـــا 
وذلك باتبـــاع املعايير الصحية 
والبيئية العاملية في انشاء وتأهيل 
املواقع اجلديدة، وجار حاليا اعداد 
الشروط اخلاصة والعامة ملشروع 
تطوير موقع ردم الدائري السابع 

اجلنوبي.
خامسا: مشاريع تدوير النفايات 
البلديـــة الصلبة )الســـكانية(: 
جار حاليا اعداد كراسة الشروط 
املرجعية ملشروع معاجلة النفايات 
البلدية الصلبة واالستفادة منها 
ومرافق الردم الصحي لعرضها على 
جلنة اختيار البيوت االستشارية 
فيما يخص موقع كبد والذي مت 

توصيات المخطط الهيكلي تحظر استحداث
أي مناطق جديدة للسكن االستثماري

أوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان 
توصيات املخطط الهيكلي الصادر به املرسوم 
حتظر اس��تحداث اي مناطق جديدة للسكن 

االستثماري.
وقال م.الصبيح في رده على سؤال العضو 
فرز املطيري ان حتويل القطع 1، 2، 3، 4، 13 
و21 مبنطقة جليب الشيوخ من سكن خاص 
ال��ى االس��تثماري، اوال: مت اعداد الدراس��ة 
اخلاصة بإعادة تنظيم وتطوير منطقة جليب 
الش��يوخ والتي احيلت للمجلس البلدي في 

يوليو 2006.
ثانيا : اصدر املجلس البلدي قراره باستمالك 
القط��ع 1، 2، 3، 4، 13، 19، 18، 20 و21 ف��ي 

مارس 2007.
ثالث��ا: اعترض مجلس الوزراء على قرار 
املجلس البلدي ورفض التمسك بذات القرار 
ف��ي يولي��و 2007، وطلب مجل��س الوزراء 
اعداد دراسة شاملة جلميع اجلوانب املتعلقة 

باملوضوع.
رابعا: امر صاحب السمو األمير باستمالك 
القطعتني 20 و19 مبنطقة جليب الشيوخ نظرا 
الن غالبية سكان هاتني القطعتني من الكويتيني 

املتضررين لقربهم من سكن العزاب وذلك في 
اغسطس 2007 وقد مت اجراء الالزم واحيلت 

الى ادارة نزع امللكية النهاء االجراءات.
خامس��ا: بناء على طلب مجلس الوزراء 
متت اعادة النظر في الدراسة السابقة واعداد 
تصور جديد لتطوير املنطقة وذلك بالتنسيق 
مع مستش��اري وزير الدولة لشؤون البلدية 
� وقد تضمنت هذه الدراس��ة توفير مناطق 
خدمات ضمن القطع 1، 2، 3، 4 و13 وحتويل 
القطعة 2 بالكامل للس��كن االستثماري نظرا 
لوجود اجزاء منها مخصصة حاليا للس��كن 
االستثماري والعزل بني مناطق السكن اخلاص 
واالستثماري بحزام اخضر واستحداث مركز 
اداري وجتاري خلدمة املناطق احمليطة وتطوير 
الطرق الرئيسية واملداخل واملخازن للمنطقة 
ومت اعداد هذه الدراسة بعد االنتهاء منها في 

مارس 2008.
سادس��ا: لم يتم عرض هذه الدراسة على 
املجلس البلدي لصدور املرسوم اخلاص باملخطط 
الهيكل��ي حيث تضمن��ت توصيات املخطط 
الهيكلي الصادر به املرسوم حظر استحداث 

اي مناطق جديدة للسكن االستثماري.


