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اعداد: بداح العنزي

إزالة تعديات عشيرج أوشكت على االنتهاء

م.أحمد الصبيح خالل املؤمتر الصحافي

م.جنان بوشهري

الشمالي: البدء بإزالة تعديات سكراب أمغرة األحد المقبل
أعلن رئيس فريق ازالة التعديات على امالك الدولة في 
املناطق الصناعي���ة واخلدمية واحلرفية والتجارية حيدر 
الش���مالي عن البدء في ازالة التعديات في س���كراب امغرة 

ابتداء من االحد املقبل.
وقال الش���مالي في مؤمتر صحافي امس تطرق فيه الى 
اعمال االزالة في منطقة الدوحة الصناعية عشيرج والتي 
أوش���كت على االنتهاء ان املنطقة تتكون من 46 قس���يمة 
صناعية و3 مواقع، حيث بلغت نسبة التجاوز على امالك 
الدولة مساحة 100.000م2 تقدر مساحة التجاوز من اجلهة 
البحرية 80.000م2 عبارة عن مرافئ وردم للساحل وشبرات 
ومس���احة 20.000م2 جتاوز من الناحية البرية عبارة عن 
تش���وين للقوارب وآالت وشبرات، باالضافة الى استغالل 

الساحات فيما بني القسائم لتشوين االخشاب وخالفه.
وتابع: وقد قام فريق العمل في البداية بتوزيع االنذارات 
على القس���ائم املخالفة مدتها اس���بوعان في شهر نوفمبر 
من العام املاضي مت خالله���ا رفع بعض املمتلكات من قبل 

أصحابها.
وقال: لقد استغرق العمل باملنطقة 214 يوما مبعدل عمل 
1284 ساعة ابتداء من 2009/12/1 حتى 2010/4/15 مت خاللها 

رفع 136000م3 من االنقاض مبا يعادل 4250 دربا.
وأكد ضرورة تفعيل القوانني والقرارات من قبل اجلهات 
ذات العالقة عل���ى كل مخالفة باملنطقة، وذلك لضمان عدم 

العود تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وأثنى الشمالي على تعاون املس���تثمرين باملنطقة مع 
فريق االزالة منذ بداية دخ���ول الفريق الى املنطقة وحتى 

خروجهم منها.

أكد قرب االنتهاء من أعمال اإلزالة في منطقة عشيرج

الصبيح: عرض تجربة الكويت ودول التعاون 
المتعلقة بالعمل البلدي 18 الجاري

تنطلق انشطة مؤمتر العمل 
البلدي اخلليجي اخلامس يوم 
االحد املقبل مبش���اركة االمانة 

العامة ملجلس التعاون.
وقال رئيس اللجنة املنظمة 
م.احم���د الصبي���ح ان املؤمتر 
سيستمر حتى 20 الشهر اجلاري 
حيث اوضح انه س���يقام على 
هامش املؤمتر معرض وستشارك 
فيه دول مجلس التعاون والعديد 
من اجله���ات احلكومية لعرض 
جتاربها في تنفيذ املشروعات 
البلدية املتمثلة في دور القطاع 
ف���ي تنفيذ مش���اريع  اخلاص 
البلدية والبيئة وتدوير النفايات 
وعالقة املخطط الهيكلي بالتوسع 
العمراني وتنفيذ استراتيجية 
الدولة الى جانب االمن الغذائي 

والسالمة.
واشار الى ان املؤمتر يهدف 
ال���ى ع���رض جترب���ة الكويت 
وجتارب ال���دول االعضاء فيما 
يتعلق بالعمل البلدي ذي الصلة 
باحملاور التي سيناقشها املؤمتر 
الى جانب املساهمات من الدول 
املشاركة حول الرؤية واملفهوم 
واسلوب االداء ونتائجه للوقوف 
على مواطن القوى والضعف في 
العمل البلدي فكرا وتنفيذا من 
ناحية النتائج بغرض تصحيح 
املس���ارات واخلروج مبجموعة 
من التوصيات القابلة للتطبيق 
العمل���ي والتي ميكن ان حتقق 
نقلة نوعي���ة في العمل البلدي 
لتكون نبراس���ا للعمل البلدي 

خالل املرحلة املقبلة.
وذكر ان اوراق العمل املقدمة 
الكثير من املوضوعات  تناقش 
املهمة التي بل���غ مجموعها 27 
ورقة عمل منه���ا 12 ورقة عمل 
من دول مجل���س التعاون و15 
الكويت وسيتناولها  ورقة من 

املؤمتر على ثالثة ايام مقسمة 
على اربع جلسات تتناول اجللسة 
األولى دور القطاع اخلاص في 
البلدية من  تنفيذ مش���روعات 
خالل 5 أوراق عم���ل وتناقش 
اجللسة الثانية البيئة وتدوير 
النفايات من خالل 9 أوراق عمل 
اما فيما يخص اجللسة الثالثة 
فتناقش املخطط الهيكلي للدولة 
من خ���الل 6 أوراق عمل وتأتي 
اجللس���ة الرابعة لتهتم باالمن 
الغذائي والسالمة وستناقش7 

أوراق عمل.
ومن جانبه قال نائب رئيس 
اللجنة املنظمة م.احمد املنفوحي 
ان اللجنة بدأت استعداداتها منذ 
فترة له���ذا املؤمتر وبالفعل مت 
التجهيز الكامل الستقبال الوفود 
ومتت االس���تعانة بخبراء من 

ولدينا ايضا مشروع جديد وهو 
شبكة معلوماتية موحدة لدول 

اخلليج.
وقال ان الكويت مميزة ورائدة 
في مشاريع B.O.T وقد سبقنا دول 
مجلس التعاون في هذا املجال، 
وايضا في املخطط الهيكلي الذي 
طرح مبرسوم ويعتبر من اهم 
اجنازات البلدية التي سنعرضها 
خالل املومت���ر، مؤكدا ان هناك 
جلنة علمية س���تقوم بصياغة 

التوصيات.
من جانبه قال ضابط االتصال 
التع���اون محمد  لدول مجلس 
املوس���وي ان العمل الصحافي 
في هذا املؤمتر مه���م جدا النه 
هو املس���ؤول على نقل انشطة 
التي تتوافق  املؤمتر بالصورة 
مع امكانيات الكويت في تنظيم 

مثل هذه املؤمترات.
وقال ان كل دولة في اخلليج 
لديها ضابط اتصال في االمانة 
العامة مهمته هي التنسيق بني 
الدول وقد قمنا منذ فترة بعقد 
العديد من االجتماعات ورفعنا 
الى كبار املسؤولني  توصياتنا 

في البلديات.
البلدية امتت  ان  الى  واشار 
كل استعداداتها الستقبال الوفود 
منذ فترة ونتمنى ان يخرج هذا 
املؤمتر بتوصيات نستطيع من 
خاللها ربط االجراءات في بلديات 
دول املجلس ونحن نؤكد على 
ذلك خصوصا ان الكويت رائدة 
في جناح جميع املؤمترات التي 
عقدت على ارضها  وما نقوم به 
االن هو نتاج للعمل السياسي 

الناجح واملتتالي في الكويت.

جامعة الكويت ومعهد االبحاث 
خصوصا في االمور العلمية التي 
سيناقشها املؤمتر حتى استطعنا 
ان نصل ال���ى متيز واضح في 
االوراق املقدم���ة وكل ذلك جاء 
بناء على توجيهات من رئيس 
العليا م.احمد الصبيح  اللجنة 
لعق���د االجتماعات اس���تعدادا 

للمؤمتر.
الكويت س���تطرح  ان  واكد 
مشروعا جديدا في هذا املؤمتر 
وهو توحيد االجراءات اخلاصة 
في بلديات دول مجلس التعاون 
وقد طرحنا هذا املشروع ليكون 
ثمرة تنطلق من الكويت يناقشها 
ويقررها القادة في اجتماعاتهم 
القادم���ة خصوص���ا ان هناك 
بعض االجراءات املشتركة منها 
االنذار املبك���ر وفحص االغذية 

خالل مؤتمر العمل البلدي الخليجي الخامس 

مدير البلدية يوّقع عقدًا لتنفيذ أعمال ردم 
النفايات واألنقاض بـ 1.7 مليون دينار

وّقع مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح 
عقد املناقصة رقم 2010/2009/3 مع شركة الرعاية 
ملق���اوالت تنظيف املباني وامل���دن مببلغ مقداره 
1722330 دين���ارا واخلاصة بأعمال ردم النفايات 
واألنقاض وملدة ثالث سنوات تقوم خاللها الشركة 
املتعاقدة بع���د فترة التجهيز املمنوح لها بالعقد 
)اربعة اشهر( بالقيام بتوفير آليات ومعدات مع 
سائقيها للعمل لدى بلدية الكويت لتنفيذ أعمال 
ردم النفايات واألنقاض حسب املواصفات الفنية 
مبواق���ع ردم النفايات واألنقاض وذلك بحضور 
نائب املدير العام لشؤون قطاع املالية واإلدارية 

عبدالعزيز احلبيب.
وقال م.الصبيح في تصريح صحافي: تتلخص 

عمليات الردم والتخلص من النفايات واألنقاض 
في هرس النفايات ودفعها إلى داخل املوقع احملدد 
لردمها ورفع طبقة الردم إلى املستوى املطلوب 
وفقا لالشتراطات البيئية ومن ثم تغطيتها بطبقة 
من الرمال بسماكة متنع ظهور النفايات بعد عملية 

الردم وتسوية طبقة رمال التغطية.
وأض���اف: مت ربط املنظومة باحلاس���ب اآللي 
م���ن حيث وضع موازي���ن الكترونية عند بوابة 
الدخول ملواقع )السابع اجلنوبي � اجلهراء � ميناء 
عبداهلل( بحيث تتوافر ملمثل البلدية كافة البيانات 
واملعلوم���ات واالحصائيات عند دخول وخروج 
الش���احنات ووزن النفايات، ال���ى جانب وجود 
كاميرات ملراقبة وتسجيل شاحنات نقل النفايات 

عل���ى مدار اليوم تعمل باألش���عة حتت احلمراء 
لها ذاكرة تساعد على قيام املتعهد لتقدمي تقرير 

اسبوعي دقيق لكل االعمال املنجزة للبلدية.
من جهته، اكد نائب املدير العام لشؤون قطاع 
املالية واإلدارية عبدالعزيز احلبيب انه متاش���يا 
مع اخلط���ة العامة للبلدية في مجال اس���تخدام 
املعلومات وفقا للسياسة العامة للدولة احملددة 
وحرصا من البلدية على تطوير األداء الوظيفي 
في استخدام التقنيات احلديثة فقد قامت في وقت 
الحق بالتوقيع على عقود ف���ي هذا املجال منها 
عقد املناقصة 2010/2009/33 مع شركة الكويت 
للكمبيوتر مببلغ 23900 دينار لشراء برامج حماية 

لشبكات البلدية.

ندوة توعوية حول إزالة التعديات 
في مدرسة ابن الزهير األندلسي

اقامت جلنة التعديات على امالك الدولة التابعة 
ملجلس الوزراء وباالشتراك مع وزارة التربية صباح 
امس ن���دوة توعية بعنوان »التعديات على أمالك 
الدولة وأثرها على املجتمع« مبدرسة ابن الزهير 
االندلسي في منطقة العدان مبحافظة مبارك الكبير، 
حتت رعاية مديرة منطقة مبارك الكبير التعليمية 

بدرية اخلالدي.

وطرح منسق العالقات العامة واالعالم بلجنة 
ازالة التعديات العقيد ظافر الصايغ للجنة اخلطة 
االعالمية الش���املة والتي بدأت بتاريخ 14 فبراير 
وستستمر حتى نهاية مايو وهي من ثالث مراحل وقد 
بدأت املرحلة األولى بالتعاون مع شركتي االتصاالت 
املتنقلة )زين + فيفا( مشكورتني كمسؤولية وطنية 

اجتماعية وتربوية.

المضف: تأجيل بحث طلبات تخصيص 
أبراج االتصاالت بناء على توصية البلدي

بوشهري تقترح عقد ورشة عمل لـ »الفنية«
لدراسة الوضع العام لسوق الصفافير

اجل���ت جلنة مبارك الكبير خالل اجتماعه���ا امس طلبات وزارة 
املواصالت بشأن تخصيص موقع القامة ابراج اتصاالت في مناطق 

صبحان وصباح السالم.
وقالت رئيسة اللجنة م.اشواق املضف ان التأجيل يأتي بناء على 
توصية املجلس البلدي، كما احيل اليه طلب وزارة الداخلية انشاء 
واجناز مارينا وكاس���ر امواج لنادي الضباط مبنطقة صبحان، كما 
مت احالة ش���كوى عدد من االهالي مبنطقة العدان بشأن تعدي سور 
مسجد املرحوم سليمان الفهد، واضافت ان اللجنة وافقت على طلب 
االدارة العامة لتنظيم املرور سفلتة ساحة ترابية امام االدارة العامة 
للش���ؤون القانونية مبنطقة صباح الس���الم ق 9 والطلب اخلاص 
بتعديل حدود موقع املسجد الكائن ضمن مشروع الصناعات الغذائية 
مبنطقة صبحان الصناعية. وقال���ت ان اللجنة اجلت كال من طلب 
وزارة الكهرباء واملاء بشأن تخصيص موقع محطة حتويل رئيسية 

مبنطقتي صباح السالم والشريط احلدودي.

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري اقتراحا بعقد 
ورشة عمل في اللجنة الفنية 
لدراس���ة الوضع العام لسوق 

الصفافير.
وقالت بوشهري في اقتراحها 
بتاري���خ 1997/7/7 اص������در 
املجلس البل���دي ق����راره رقم 
م97/16/324/13(  د/ق  )م 
القاض����ي باملوافقة على اعادة 
اس���تغ����الل س���وق التجزئة 
مبنطقة الشوي�����خ الصناعية 
لتكون محالت لسوق الصفافير 
والصحاب احلرف واملنتجات 
اليدوي���ة والتراثي���ة، واك���د 
املجلس البلدي هذا القرار مرة 
اخرى عبر قراره رقم )م ب/م 
ق2000/15/518/17( الصادر في 
2000/10/9 وبتاريخ 2001/4/23 
البل���دي قراره  اتخذ املجلس 
ف2001/8/222/24(  ب/  )م 
القاضي باستعجال نقل سوق 
الصفافير الكائن مبنطقة شرق 
الى سوق التجزئة في منطقة 
الشويخ الصناعية بعد تأهيل 
املوقع مبا يتناسب مع طبيعة 
النشاط اجلديد تطبيقا لقرار 
املجل���س البلدي رقم )م ب/ق 
امل���ؤرخ في  م97/16/324/13( 
1997/7/7 م���ع مراعاة ان يتم 
التنس���يق مع الهيئ���ة العامة 
للصناعة جه���ة االختصاص، 
واكد املجلس البلدي هذا القرار 
مبوجب ق���راره رقم )م ب/ ل 

ع2008/11/314/8( الصادر في 
2001/4/23، وحي���ث ان املوقع 
املنقول اليه س���وق الصفافير 
)الشويخ الصناعية( لم تراع 
فيه االش���تراطات الضرورية 
والالزم���ة التي متكن اصحاب 
احلرف من مزاولة اعمالهم في 
اوضاع مناسبة، فتصميم محالت 
السوق اجلديد ال يتناسب مع 
احلرف الصناعية اصال حيث 
مت بناؤه مبا يناسب بسطات 
سوق اخلضار والفواكه وبيع 

السمك.
اكدت���ه وزارة  وه���و م���ا 
التج����ارة والصناعة بكتابها 
املوج�����ه الى مدير عام الهيئ����ة 
العام����ة للصناعة بتاري�����خ 
2004/12/26 الت���ي ذكرت فيه 
ان الهيئ�������ة العام���ة للبيئة 
ح���ددت بعض االش���تراطات 

الواجب توافرها في املوقع وان 
الوزارة طلبت من بلدية الكويت 
ضرورة تنفيذها اال ان االخيرة 

لم تستجب لذلك.
واضافت ومن حيث ان الثابت 
ان س���وق الصفافير مبنطقة 
ش���رق له تاريخ عريق منذ ما 
يزيد على 60 عاما في صناعة 
االدوات املنزلية التي اشتهر بها 
االجداد وطورها االحفاد، وانه 
احد معالم الكويت التي ال ميكن 
الي زائر لهذه الدولة ان يغادرها 
دون ان يقوم بزيارته، كما ان 
العديد من الكتب قد صدرت عن 
القدمية وكان  الكويت  اسواق 
هو احد اركانها، وانطالقا مما 
سبق ومن ان البلدية مختصة 
باحملافظة على التراث وابرازه 
بصورة متجددة ومن اختصاص 
املجلس البلدي بتقرير تنظيم 
وتوزيع القطع التنظيمية ومبا 
ان سوق الصفافير من التراث 
الذي يجب  الوطني االصي���ل 
احملافظة عليه ليكون ش���اهدا 
لالجيال املقبلة، لذا اقترح عقد 
ورشة عمل في اللجنة الفنية 
لدراس���ة الوضع العام لسوق 
الصفافير ودراسة افضل السبل 
التنظيمية للمنطقة الكائن بها 
السوق ودعوة جميع اجلهات 
ذات الصل���ة للخروج بتصور 
عام ملا يج���ب ان يكون عليه 
هذا الس���وق حتقيقا للصالح 

العام.

حمل عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة الفروانية احمد 
البغيلي وزير الدولة لشؤون البلدية واجلهاز التنفيذي 
بالبلدية املس����ؤولية الكاملة لعدم ال����رد على »اقتراحنا 
اخلاص بالقطعة 66 مبنطقة الفروانية والتهاون في رفع 

املعاناة عن املواطنني قاطني هذه القطعة«.
مش����ددا على ضرورة وحتمية استعجال املسؤولني 
ف����ي التدخل لرفع الظلم واملعان����اة عن املواطنني قاطني 

القطعة 66 في منطقة الفروانية، وذلك في أس����رع وقت 
ممكن وبصف����ة عاجلة ملا آل اليه احلال من انعدام لألمن 

واالستقرار.
وطالب املس����ؤولني بتحويل القطعة 66 الى س����كن 
استثماري من سكن خاص مع توفير البديل املناسب لهم، 
والذي يكفل لهم حياة كرمية بعيدة عما يؤرق بالهم ويهدد 

اطمئنانهم على أبنائهم ويُؤمن لهم الراحة واالطمئنان.

البغيلي يدعو لتحويل القطعة 66 بالفروانية للسكن االستثماري

م.أشواق املضف


