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اعداد: بداح العنزي

تنطلق أنشطة االسبوع التوعوي الذي تنظمه 
بلدية حولي االح���د املقبل في محاضرة توعوية 
في ثانوية صالح الدين االيوبي مبنطقة الزهراء 
قطعة )8( بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية 

د.فاضل صفر.
 وذلك في اطار احلملة التوعوية لطلبة املدارس 

بجميع احملافظات.

محاضرة توعوية في ثانوية صالح الدين األحد

صفر: لجنة لمراجعة عقود النظافة وإدخال 
تعديالت جوهرية لضمان تحقيق خدمات أفضل

يرعى وزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر مؤمتر 
ومعرض الكويت الثالث إلدارة النفايات، 
وال���ذي يعقد في 6 أبري���ل املقبل، في 

الرديسون ساس.
واطلع د.صفر على آخر التقنيات في 
مجال معاجلة النفايات بالطرق السليمة، 
وفي تعليقه على املؤمتر، قال: »ان هناك 
اهتماما بإدارة النفايات وتدويرها نابع 
من املسؤولية التي يتوالها، واختصاص 
بلدية الكويت في ه���ذا اجلانب الهام، 
مؤكدا أنه يسعى وبكل السبل إليجاد 
بيئة صحية خالية م���ن امللوثات كي 
يعيش كل من يس���كن في هذه األرض 

الطيبة بسالمة وعافية«.
واشار الى أهمية دور القطاع اخلاص 
كونه شريكا أساسيا ورئيسيا في معظم 
ادارة  اجلهات احلكومي���ة، مضيفا ان 
النفايات وعمليات التدوير يسند العمل 
فيها بعقود لشركات وطنية خاصة، تقوم 
بجمع وردم ومعاجلة النفايات املنزلية 
واإلنشائية، مؤكدا الدور الرقابي الهام 
الذي تقوم به البلدية للحفاظ على سير 
العمل والتزام تلك الشركات بالعقود 
املبرمة مع البلدية وفض النزاعات في 

حالة حدوثها بالطرق احلضارية.
وش���جع د.صفر على العمل بنظام 
ال� B.O.T، في كل األنشطة مشددا على 
ضرورة فرض رقابة واشراف لضمان 
تطبيق املواصف���ات املطلوبة واملتفق 
عليها، خاصة ف���ي األعمال احلكومية 

ذات الطابع التنموي واخلدمي، مضيفا 
أنه نظام جيد ويعطي الفرصة للقطاع 
اخلاص للمساهمة في املشاريع بصورة 
مرنة وبكفاءة عالية، وابراز دوره الهام 

في املسؤولية االجتماعية.
وكشف صفر عن خطة البلدية لتغيير 
منط املناقصات التي تطرحها الوزارة 
النظافة املعنية بجمع  على ش���ركات 
النفايات وإدارتها، مؤكدا أنه قد مت تشكيل 
جلنة ملراجعة عق���ود النظافة القادمة 

من ضم���ن اقتراحاتها ادخال تعديالت 
جوهرية على هذه العقود لضمان حتقيق 
خدمات أفض���ل، خاصة من ناحية من 
نوع املعدات وشكل احلاويات وأنظمة 
متط���ورة ملتابعة للمتابعة اضافة الى 

اخلطط اإلعالمية.
وق���ال ان هن���اك بع���ض املعوقات 
فيما يخص العمال���ة املدربة للتعامل 
مع مشاريع النفايات واعادة تدويرها، 
فضال عن نقص الوعي بسالمة البيئة، 

مضيفا أنه يأمل من خالل حمالت التوعية 
اإلعالمية والتعاون بني جميع القطاعات 
احلكومة واخلاصة اضافة الى املشاريع 
املقبلة، ان يزيد االهتمام بالبيئة ومعاجلة 
النفايات من املصدر، كي ننعم بأجواء 

نظيفة وسليمة.
وأكد د.صفر على تشجيع مثل هذه 
املؤمترات واملعارض، وانه حريص على 
حضورها واالخ���وة املعنيني بالبيئة، 
مضيفا أن البلدية تشارك بأوراق عمل 
يطرحون فيها خبراتهم العملية والعلمية 
في هذا امللتقى، ومتنى ان يظهر بشكل 
الئق وناجح، الفت���ا الى اجلهد الكبير 
الذي قامت به اجلهة املنظمة، وعلى كل 
من ساهم في اقامة هذا احلدث والذي 

يعقد للمرة الثالثة.
ومن جهت���ه قال مدير التس���ويق 
واإلعالم في اجلهة املنظمة »بروميديا 
العاملية«، جم���ال عمران، ان اقامة هذا 
احلدث العاملي والذي يقام للعام الثالث 
على التوالي، هو خير دليل على مدى 
أهمي���ة املوضوع ال���ذي يتناوله، في 
ظل توجهات حثيث���ة للمحافظة على 
البيئة وألهمية ادارة النفايات وكيفية 
التخلص األمن منها، والذي يوليه الوزير 
د.صفر أهمية قصوى، خاصة ان احلدث 
يس���هم في طرح أفكار جديدة تقدمها 
نخبة من اخلب���رات احمللية والعاملية 
املشاركة في املؤمتر، تتابع وباهتمام 
التطورات التكنولوجية احلديثة ملعاجلة 

النفايات.

بمناسبة رعاية الوزارة لمؤتمر ومعرض النفايات 6 أبريل المقبل

م. عبداهلل العمادي

م.عبداهلل العنزي

د.فاضل صفر وجمال عمران

العنزي: سرقة أغطية المناهيل في الجهراء 
ظاهرة غير طبيعية تهدد حياة المواطنين

البلدية اعتمدت 534.5 مساحة 
إضافية لمشروع الوفرة السكني

أقرت البلدية إضافة 534.5 هكتارا مساحة إضافية الى مشروع 
الوفرة السكني. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبداهلل العمادي 
في كتابه: باإلش���ارة الى كتاب املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 
واملتضمن طلبهم تخصيص مساحة إضافية ملوقع مشروع الوفرة 
اإلسكاني نفيدكم بأن قرار املجلس البلدي رقم م.ب/83/20/346 املتخذ 
بتاريخ 1983/12/26 يقضي باملوافقة على مشروع تنظيم منطقة الوفرة 
اإلسكانية. وان قرار جلنة شؤون البلدية رقم ل.ق.ب/88/18/261 املتخذ 
بتاريخ 1988/11/22 يقضي باملوافقة على طلب الهيئة العامة لإلسكان 
تخصيص التوسعة املقترحة ملنطقة الوفرة السكنية التابعة للهيئة 

والتي تبلغ مساحتها 840.000م2.
الرأي الفني

ال مانع من تخصيص وإضافة املوقع املقترح الى مش����روع الوفرة 
السكني مبساحة 534.5 هكتارا شريطة موافقة وزارات اخلدمات عليه 

وتنسيق املؤسسة العامة للرعاية السكنية معهم أثناء التنفيذ.

قال عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي ان سرقة أغطية املناهيل 
في اجلهراء أصبحت ظاهرة غير طبيعية وتعاني منها اجلهراء منذ فترة 
طويلة، مشددا على ضرورة التنسيق بني وزارتي االشغال والداخلية 
للقضاء على هذه الظاهرة التي كانت أقل كثافة مما يحدث اآلن واتخاذ 
االجراءات ملنع الظاهرة من االنتش����ار بشكل أكبر، مشيرا الى ان الكل 
يعي ويدرك االخطار الفادحة التي حتدق باملواطنني جراء وجود مناهيل 
بدون أغطية، فهي تشكل خطورة كبيرة على أمن املواطنني، خصوصا 
االطفال وتهدد بحدوث حاالت وفاة يوميا مما يش����كل تهديدا نفس����يا 
كبيرا على املواطنني جراء اخلوف على أطفالهم. فال يكاد يخلو شارع 
في اجلهراء اال وبدت عليه بصمات »احلرامية« وطار منه غطاء أو اثنان 
على االقل. وقال العنزي ان وزارة االشغال العامة تتكبد خسائر كبيرة 
من سرقة أغطية املناهيل، والبد من تطبيق حلول عدة للتغلب على هذه 
املشكلة واحلد من اخلسائر الناجتة عن مثل هذه االعمال التي تتسبب 

في تشكيل خطر كبير على أرواح مستخدمي الطرق.

لالإعـــــــــالن

يف �صفحـة
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ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�صــــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�صنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�صور االأ�صـــــــنان االأمامية. پ تف�صيل واقي 

خا�ص لالأ�صنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلوف من عالج االأ�صـــــــنان. پ عالج و�صـــــــد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�صوات جتميلية.

بـاإ�صـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة


