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تناقش جلنة البيئة خالل 
اجتماعه���ا الي���وم برئاس���ة 
السليم مشروع  د.عبدالكرمي 
النفايات  تأهيل موق���ع ردم 
الس���كنية املغلق في منطقة 

القرين السكنية.
ويتضمن ج���دول االعمال 
التالي: تقري���ر الهيئة العامة 
للبيئة حول حتسني الوضع 
البيئي للمنطق���ة اجلنوبية 
في البالد )2009( تخصيص 
العاملة،  النفايات  موقع ردم 
الكت���اب املقدم من الش���ركة 
الكندية الدولية للتجارة العامة 

واملقاوالت بشأن مشروع حتسني البيئة والتنمية االجتماعية، 
واجتماع جلنة شؤون البيئة رقم 2009/3 بشأن اجلوانب الفنية 

والبيئية في عقود نظافة املدن املزمع طرحها 2010.

تنظم اللجنة الفنية في املجلس البلدي صباح اليوم 
ورشة عمل خصصت ملناقش���ة املستجدات املتعلقة 
بالئحة الزراعة على ضوء رفض وزير الدولة لشؤون 
البلدية التعديالت املقترحة على الئحة الزراعة والتي 
أقرها املجلس مؤخرا، وقد وجه رئيس اللجنة م.عبداهلل 
العن���زي الدعوة الى قياديي البلدية وجمعيات النفع 

العام.

ورشة عمل عن الزراعة اليوم

أعلن أن صاحب السمو األمير سيرعى االحتفال بمرور 80 عامًا على إنشاء »البلدية« اإلثنين المقبل

صفر: سأتبنى فكرة إنشاء مجالس البلدية خليجيًا
رفع أسماء المرشحين لمنصب الوكالء المس�اعدين إلى مجلس الخدمة المدنية

يرعى صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد االثنني املقبل 
االحتفال مبرور 80 عاما على إنشاء 

البلدية.
هذا ما أعلنه وزير األش����غال 
العام����ة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدية د.فاضل صفر خالل مؤمتره 
الصحافي الذي عقده أمس بحضور 
عدد م����ن القيادي����ني وتأكيده ان 
البلدية تعتبر أول مؤسسة نظامية 
في البالد، حيث أنشئت عام 1930 
وكانت مبنزلة احلكومة املصغرة 
التي كان يترأس جلسات مجلسها 
حاكم البالد، مستدركا بأن الهدف 

من إنشائها هو تنظيم البالد.
وق����ال انه مت تش����كيل جلنة 
برئاس����ة مدير عام البلدية وعدد 
من املسؤولني لإلعداد لهذا االحتفال 
والذي س����يتم خالل����ه تكرمي 52 

شخصية من القياديني.

وأض����اف ان هذا التكرمي يأتي 
جليل كامل م����ن الكويتيني الذين 
حمل����وا تاريخ البالد ولديهم كنز 
من املعلومات واخلبرات وكيفية 

إدارة هذا املرفق املهم.
وذكر ان هذا التكرمي ليس لهؤالء 
األش����خاص بل جليل كامل حافظ 
على هذه املؤسسة طوال 80 عاما 
استطاعوا خاللها عمل نقلة نوعية 
في البلد، مؤك����دا ان زوار البالد 
يشيدون بالتطور احلالي نتيجة 
جهود هؤالء األشخاص الذين علموا 
من اجل حتقيق النتيجة وتطوير 

البالد.
وقال د.صفر قمنا بعمل اسبوع 
مصاحب الحتف����االت البلدية في 
4 محافظ����ات من خ����الل توعية 
الطلبة في قضايا النظافة وبعض 
البلدية اخلاصة باألغذية،  دوائر 
معربا عن شكره وتقديره جلميع 

واخللل من خالل أعمالها املختلفة. 
وقال ال ننكر وجود بعض املشاكل 
في بعض القطاعات ولكن بالتعاون 
القياديني سنقتلعها ونقضي  مع 
املراجع على  عليها حتى يحصل 
جميع اخلدمات بس����هولة ويسر. 
وأك����د ان جمي����ع القيادي����ني في 
البلدية محل ثقة ولديهم كم هائل 
من اخلب����رة واملعلومات ونفتخر 
بهم ألنهم يعملون بأمانة، مشيرا 
الى ان اسماء القياديني املرشحني 
ملنص����ب وكيل مس����اعد مرفوعة 
الى مجلس اخلدمة املدنية. وقال 
د.صفر ان هناك شعورا بااللتزام 
مبرسوم املخطط الهيكلي الثالث 
للدولة والذي يعتبر مفخرة للبالد، 
مشيرا الى ان هناك إجنازات عديدة 
مت حتقيقها باالضافة الى ان هناك 
مشاريع مت اخذ املوافقات الالزمة 
عليها م����ن جه����ات االختصاص 

لتطوير العاصمة وإنشاء مختبر 
البلدية ومبنى الشهيد باالضافة الى 
طرح عقود النظافة اجلديدة التي 

ستبدأ في شهر اكتوبر املقبل.
وأعلن د.صفر عن تبنيه فكرة 
انشاء املجالس البلدية اخلليجية 

في مؤمتر البلدية اخلليجي.
املدير  ق����ال نائب  من جانبه، 
التطوير م.أحمد  العام لش����ؤون 
املنفوحي ان اإلعالم هو مرآة العمل 
للجهد الذي يبذل، معربا عن شكره 
وتقديره لصاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د لرعايته 
وحض����وره هذا احلف����ل وتكرمي 
الرواد. وأضاف ان حضور صاحب 
السمو األمير يحملنا مسؤوليات 
مضاعفة من خالل تطوير العمل 
البلدي الذي مر عليه 80 عاما والتي 
شهدت فيه البالد التطوير في جميع 

املجاالت.

أجه����زة البلدية للقيام بهذا الدور 
التوعوي، مشيرا الى انه سيعقد 
في ابريل املقبل مؤمتر العمل البلدي 

اخلليجي.
وحول اتهامات بعض األعضاء 
والنواب باس����تمرار الفس����اد في 

البلدية أوضح د.صفر ان األعضاء 
أحرار في آرائهم، ولقد اطلعنا على 
األرقام واملقاييس التي اعلنت عنها 
جمعية الشفافية بأن البلدية في 
2008 � 2009 ازدادت فيها الشفافية 
وأصبحت تقل فيها املشاكل والفساد 

 )محمد ماهر(د.فاضل صفر وم.أحمد املنفوحي خالل املؤمتر الصحافي

خالل اجتماعها غداً

لجنة العاصمة تتبنى إنشاء 
منطقة خضراء جنوب الري

310914 طنًا النفايات اإلنشائية 
جنوب الدائري السابع

نقل 59 ألف إطار مختلف األحجام

.. و»البيئة« تبحث مشروع تأهيل 
موقع ردم النفايات بالقرين

كش���ف مدير ادارة شؤون 
البيئة ببلدية الكويت م.ناصر 
الشايجي عن البيانات املتعلقة 
بكميات النفايات السكانية التي 
تستقبلها مواقع ردم النفايات 
الس���كانية العاملة حاليا الى 
جانب كميات النفايات االنشائية 
التي تستقبلها مصانع تدوير 
النفايات االنش���ائية ومواقع 
ردمها التابعة للبلدية وموقع 

جتميع االطارات املستعملة.
وقال م.الشايجي: بلغ اجمالي 
كميات النفايات السكانية التي 
استقبلتها مواقع اجلهراء 17836 
طنا الى جانب 4368 طنا من 
النفايات الزراعية والتجارية 
فيما اس���تقبل موقع الدائري 
السابع اجلنوبي 64376 طنا 

من النفايات السكانية و32400 
الزراعية  النفاي���ات  طنا من 

والتجارية.
واض���اف: كما بلغ اجمالي 
كميات النفايات السكانية في 
موقع ميناء عبداهلل 16328 طنا 
الى جانب 6640 طنا من النفايات 
الزراعية والتجارية فيما بلغ 
عدد االطارات املستعملة التي 
مت نقلها الى مواقع االطارات 
املستعملة في منطقة ارحية 
»جنوب اجلهراء«، 58876 اطارا 
مختلفة االحجام، مشيرا الى 
ان كمية النفايات االنش���ائية 
التي استقبلها مصنعا تدوير 
النفايات االنشائية في منطقة 
جنوب الدائري الس���ابع بلغ 

اجماليها 310914 طنا.

تبح���ث جلن���ة العاصمة 
خالل اجتماعها غدا برئاسة 
مهلهل اخلالد اقتراحا بإنشاء 
منطقة خضراء جنوب منطقة 

الري.
وتضمن ج���دول األعمال 

املعامالت التالية:
االقتراح املقدم من العضو 
الس���ابق خالد اخلالد، بشأن 
اطالق اسم عبداحملسن سعود 
فهد الزين، على أحد شوارع 

محافظة العاصمة.
وطلب اس���تكمال إجراء 
الترخيص للقسيمة والذي 

متت املوافقة عليه بزيادة نس���بة البناء بواقع 400% من قبل 
جلنة تنمية املناطق التجارية واالس���تثمارية، طلب املوافقة 
على اس���تكمال اجراءات الترخيص للقس���يمة قطعة رقم 2، 
الواقعة مبنطقة الش���رق شارع أحمد اجلابر اخلاصة، ومتت 
املوافقة بزيادة نسبة البناء بواقع 400% من قبل جلنة تنمية 
املناطق التجارية واالس���تثمارية، طل���ب املوافقة على زيادة 
نس���بة البناء بواقع 400% لعقار مبنطقة القبلة بشارع فهد 

السالم قطعة رقم 14.
طلب املوافقة على استكمال اجراءات الترخيص للقسيمة 
الواقعة مبنطقة الصاحلية ش���ارع فهد السالم متت املوافقة 
على زيادة نسبة البناء، وطلب املوافقة على استكمال اجراءات 
الترخيص للقسيمة قطعة رقم 2 الواقعة مبنطقة الشرق، ومتت 
املوافقة عليها بنسبة البناء، طلب املوافقة على استكمال اجراءات 
التراخيص للقسيمة رقم 8 ب في قطعة رقم 11 الوقعة مبنطقة 

القبلة، ومتت املوافقة على زيادة نسبة البناء %400.
االقتراح املقدم من عائلة البسام بشأن تسمية بعض شوارع 
الكويت )مبنطقة الشامية( باسم محمد بن عبداهلل البسام، 
االقتراح املقدم من العضو م.جسار اجلسار بشأن زيادة نسبة 
البناء التجاري بالعاصمة الى 400%، زيادة املساحة املخصصة 

ملطاعم مركز الضاحية بجمعية كيفان.
واقتراح نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع بشأن 
تخصيص قطعة أرض النش���اء وإقام���ة مجمع االحتياجات 
اخلاصة الطبي، والكتاب املقدم بش���أن ترخيص ناد صحي 
مبن���طقة الش���عب البحري، وطل���ب زيادة مساحة الكشك 
رقم 2318 ال���كائ���ن بالق���طعة رقم 3 مبنط���قة القبلة داخل 

املدي���نة.
طلب وزارة العدل تخصيص موقع النشاء مبنى احملكمة 
الدستورية مبنطقة غرناطة قطعة 3، طلب جتديد وترميم النقطة 
األمنية القدمية القائمة مبنطقة بنيد القار الستخدامها كمقر 
مؤقت ملختارية املنطقة، تخصيص موقعني مقترحني حملطتي 
حتويل رئيسيتني ابعاد كل منهما 50×60م خلف موقع محطة 
التحكم مبنطقة املرقاب قطعة 2، وطلب جامعة الكويت املوافقة 
على تعديل استعمال ڤيال 37 من سكن اعضاء هيئة التدريس 
الى سوق مركزي ضمن جامعة الكويت بالشويخ، ومناشدة 
من أهل منطقة املنصورية بتس���مية شارع املنصورية باسم 
الشهيد يوسف الفالح، طلب بنك برقان استغالل قطعة األرض 
الواقعة بني مبنى بنك برقان ومبنى بورصة الكويت بالقطعة 
رقم 1 مبنطقة ش���رق، طلب زحزحة املوقع املخصص ملسجد 

بن شرف � مبنط���قة القبلة قط���عة 15 داخل املدينة.

مهلهل اخلالد

د.عبدالكرمي السليم


