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اعداد: بداح العنزي

ذكرت عضو املجلس البلدي م.جنان بوش���هري ان املؤمتر 
اخلامس للعمل البلدي يساهم بصورة كبيرة في نقل اخلبرات 
بني دول منطقة اخلليج العربية في املجاالت املتعلقة بالعمل 
البلدي، مش���يرة الى انه يقرب وجه���ات النظر في العديد من 
االمور، وهو كذلك فرصة س���انحة لالطالع على جتارب دول 
املنطقة، خاصة على نظام البناء ومش���روع تدوير النفايات 

ونظام اخلصخصة في مجال العمل البلدي.

وأضافت م.بوش���هري انها تقدمت بورقة عمل بهذا املؤمتر 
تتعلق بالنفايات االلكترونية، والتي لم تأخذ حقها بالدراسة 
سابقا، مشيرة الى انه قد مت التركيز في السابق على النفايات 
املنزلية واالنش���ائية ونفايات االطارات، ومتنت بوشهري في 
ختام تصريحها ان ينظر االجتماع املقبل والذي سيعقد باململكة 
العربية الس���عودية، بعني االعتبار التخاذ التوصيات الالزمة 

في اجتاه معاجلة وتدوير النفايات االلكترونية.

بوشهري: تقدمت بورقة عمل حول النفايات اإللكترونية

»الفنية«: إعادة تنظيم عشيرج وتخصيص موقع لمرفأ بحري في »أبوحليفة«
جملة قرارات أقرتها اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
برئاسة م.عبداهلل العنزي امس شملت إقرار طلب شركة 
نفط الكويت تخصيص موقع إلنشاء مرفأ بحري خلدمة 

مرافق التصدير اجلديدة في منطقة أبوحليفة.
وقال م.العنزي ان التوصية تضمنت ان يبعد املوقع 
50 مترا عن الشاليهات احمليطة وهدم وإعادة بناء املقهى 
الش���عبي على حساب الشركة ووضع عازل أخضر بني 

املباني اإلدارية والشاليهات احمليطة.
وذكر ان اللجنة أوص���ت باملوافقة على طلب وزارة 

الدفاع توس���عة قاعدة محمد األحم���د البحرية مبنطقة 
اجلليعة مبساحة اجمالية 4283898 مترا مربعا، مشيرا 
الى ان املسؤولني في الوزارة أكدوا انه سيتم عمل مركز 
صح���ي خلدمة العاملني في القاع���دة ومرتادي الطريق 

السريع وأصحاب الشاليهات.
وأعرب عن شكره وتقديره للمسؤولني في وزارة الدفاع 
على مبادرتهم بفتح املركز الصحي للجميع، داعيا جميع 
اجله���ات األخرى الى إيجاد مثل تلك املراكز في مواقعها 

خلدمة املواطنني واملقيمني.

وذكر م.العنزي ان اللجنة أوصت بإزالة جميع التعديات 
القائمة على أمالك الدولة في منطقة عشيرج وان تتحمل 

الشركات املخالفة تكاليف اإلزالة.
وأشار الى انه تقرر سحب تراخيص األنشطة املخالفة 
وتخويل جه���از البلدية إيجاد مواقع بديلة لألنش���طة 
املرخصة في املنطقة لنقل املواقع احلالية إلى مواقع اخرى 
ذات طبيعة مشابهة. وأضاف ان اللجنة طلبت التأكد من 
مسار جسر الشيخ جابر األحمد حتى ال يتعارض مع اي 
استعمال مستقبلي لرأس عشيرج، باالضافة الى إعادة 

تنظيم املنطقة ودراس���ة اس���تعماالتها لتكون ترفيهية 
ومستش���فى ألهالي املنطقة احمليطة بها وخاصة مدينة 
جابر األحمد في منطقة شمال غرب الصليبخات لتكون 
امت���دادا للمدينة الترفيهية. وب���ني م.العنزي أن وضع 
املنطقة مدمر بيئيا وه���ذه التعديات على أمالك الدولة 
س���بب في ركود مياه البحر بتلك املنطقة والتي خلفت 
روائح كريهة والقضاء على احلياة الفطرية فيها وخاصة 
انها تقع بجوار محطة تقطير املياه، حيث تعالج املياه 

م.عبداهلل العنزيبكميات كبيرة جدا من املنظفات.

إنشاء هيئة مستقلة للرقابة الغذائية

المؤتمر الخامس للعمل البلدي يوصي بتعزيز 
B.O.T دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الـ

أوصى املشاركون في املؤمتر اخلامس 
للعمل البلدي املشترك في ختام اعمالهم امس 
بتعزيز دور القطاع اخلاص في برامج اخلطط 
التنموية ل����دول مجلس التعاون اخلليجي 

.B.O.T �وتنفيذ مشاريع ال
وتضمنت التوصيات التالية: االستفادة 
من قانون املشاركة ما بني القطاعني اخلاص 
والع����ام من قبل اجله����ات العامة في طرح 
مشاريعها التنموية ملا له من اثر في سرعة 
االجناز وعدم تكليف الدولة باعباء مالية، 
وتنوي����ع وتنمية مص����ادر الدخل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي من خالل االعتماد 
على مش����اركة القطاع اخلاص في تخطيط 
وتشغيل مشاريع الدولة التنموية اجلديدة 
وكذلك ادارة املنشآت احلالية مثل محطات 
الكهرباء ومحطات الصرف الصحي واملنشآت 

النفطية وغيرها.
وفي مجال األمن الغذائي والسالمة تضمن: 
التأكد على اهمية انشاء هيئة عامة مستقلة 
للرقاب����ة الغذائية ف����ي كل دولة من الدول 

األعضاء، الى جانب تطوير القوانني الغذائية 
واألنشطة الرقابية والتحليلية بحيث تكون 
مبنية على اس����س علمية قائمة على مبدأ 
تقييم وجتنب املخاطر طبقا لالشتراطات 
واملواصفات القياسية العاملية، مع االسراع 
بانشاء مراكز وطنية لالنذار املبكر، حتليل 
املخاطر احملتملة ورصد امللوثات واألمراض 
املنقولة عبر الغذاء مع وضع استراتيجيات 
ملواجهتها على ان ينشأ مركز خليجي موحد 
يقوم بهذه املهام على املس����توى االقليمي، 
اضافة الى التأكيد على مبدأ ان احملافظة على 
سالمة الغذاء هي مسؤولية مجتمعية مشتركة 
تش����مل اجلهات الرقابية، القطاع اخلاص، 

وسائل اإلعالم املختلفة واملستهلك.
وفي شأن املخطط الهيكلي للدولة جاء في 
التوصيات: انشاء جهاز لتنسيق املشروعات 
يعنى بإجراء الدراسات التفصيلية املتخصصة 
بجمع وتوفير البيانات واملعلومات الالزمة 
باملناطق القابلة لالستثمار ووضع السياسات 
العمرانية املس����تقبلية بالتوازي مع النمو 

الس����كاني املتوقع، وجتزئة اس����تراتيجية 
املخطط الهيكلي الى عدة خطط )خمس����ية 
أو عشرية( تغطي فترة املخطط الهيكلي، 
مع الزامية املخطط الهيكلي جلميع األجهزة 
احلكومية وتوفير احلصانة القانونية له، 
الى جانب نش����ر التنمي����ة العمرانية على 
كل احلي����ز اجلغرافي للدول����ة وتبني فكر 
التوس����ع العمراني اجلغرافي املتوازن في 
ضوء اس����تراتيجية املخطط الهيكلي، مع 
فرض قيود وضوابط محكمة على التنمية 
في املناطق احلضرية بغية حتديد مراحل 
تنفيذ املدن اجلديدة وان يتم ذلك مبصاحبة 
دور اعالمي مدروس ومميز الشراك املجتمع 

بكل فئاته ومستوياته.
النفايات  البيئ����ة وتدوير  وبخصوص 
أوصى املؤمتر اخلامس للعمل البلدي املشترك 
باملضي قدما في تشجيع استغالل النفايات 
استثماريا وإعادة تدويرها ملشاركة القطاع 
اخلاص وفق ش����روط معقولة بغية تدوير 
النفايات وتوليد الطاقة البديلة لالسهام في 

حماية البيئة ودفع عجلة االقتصاد من خالل 
االستفادة من اخلبرات العاملية املتخصصة 
في املجال البيئي، واعتماد مواصفات خليجية 
معتم����دة ملخرج����ات النفايات الس����كانية 
واالنشائية املعاد تدويرها وحتديدا الركام 
النفايات االنش����ائية واألسمدة  الناجت عن 
العضوية الناجتة عن النفايات الس����كانية 
الى جانب عقد ورشة عمل لبحث ومناقشة 
وضع آلية موحدة للتعام����ل مع النفايات 
االلكترونية بدول مجلس التعاون مع تبني 
ودعم برامج التوعية والتثقيف البيئي ملا 
لها من اثر مباشر وكبير في تقليل التكاليف 
امللق����اة على عاتق الدول����ة من خالل عقود 
النظافة وغيره����ا، عن طريق التواصل مع 
اجهزة االعالم املختلفة )مقروءة � مسموعة 
� مرئية( لتفعيل مفهوم الوعي البيئي لدى 
املجتمع، الى جانب تنمية املوارد البشرية من 
خالل البعثات العلمية والبرامج التدريبية 
وتبادل اخلبرات بني دول مجلس التعاون 

في مجال البيئة والبلديات.

م.احمد الصبيح واملشاركون في املؤمتر اخلامس للعمل البلدي املشترك في ختام اعمال املؤمتر

محمد املفرج

م.جسار اجلسار

رفع سيارة مخالفة

دعا عض���و املجلس البلدي 
محمد املف���رج الى التعاون مع 
القطاع اخلاص في املرحلة املقبلة 
للمساهمة في اجناز املشاريع 
الكبرى وخصوص���ا انه جنح 
 ،»B.O.T« �في إدارة مشاريع ال
مؤكدا دعم اعضاء املجلس البلدي 
جلميع مشاريع القطاع اخلاص 
والذي يحظى بسمعة طيبة في 

جميع دول العالم.
وابدى املفرج تفاؤله بنجاح 
خط���ة التنمية في ظ���ل تبني 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد واملسؤولني والقائمني عليها 
مسؤوليتي اجناز املشاريع التي 
حتقق الرفاهية للبلد واملواطن 
واملقي���م متمنيا منه تش���جيع 
القادرين على حتمل  القياديني 
الس���عي  مس���ؤولياتهم ف���ي 
لتحقيق املطلوب منهم، او احالة 
اداء املطلوب  املتقاعس���ني عن 
منهم ال���ى التقاعد، وخصوصا 
ان املرحل���ة املقبلة هي مرحلة 

عمل وبناء واجناز.
ووص���ف خط���ة التنمي���ة 
احلكومية بأنها طموحة وستعمل 
على اعادة البالد الى ما كانت عليه 
»درة اخلليج« بفضل املشاريع 
الكبرى ال���واردة فيها والتي ال 
حتتاج سوى التعاون بني اجهزة 

من االنش���طة. واضاف املفرج 
ان املنطقة احلضرية تشبعت 
بجميع انواع املباني واالنشطة 
ولذلك البد م���ن التوجه للمدن 
االخرى وخصوصا احلدودية 
باعتبارها احل���زام األمني ألي 
دولة، مش���ددا عل���ى ضرورة 
االسراع في انشاء مدن احلرير 
واملطالع واخليران وغيرها من 
املناطق التي ستساهم ايضا في 
تخفيض اعداد الطلبات االسكانية 
واملتراكمة عند املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وكذلك االستفادة 
امليزانية في االمور  من فائض 
التنموية كإنشاء املستشفيات 
واملراك���ز الصحية املتخصصة 
واجلامعات واملرافق السياحية 
والتي اصبحت مطلبا ضروريا 
جلميع القاطنني على هذه االرض 
الى استعداد  الطيبة. واش���ار 
البل���دي للتعاون مع  املجلس 
احلكومة في حتقيق خطة التنمية 
من خالل عمل االعضاء وبالتعاون 
مع اجلهاز التنفيذي في البلدية 
لتوفير جميع االراضي املطلوب 
تخصيصها القامة املش���اريع 
التنموي���ة عليه���ا متمنيا من 
اجلهات املعنية توفير البيانات 
الالزمة للمجل���س البلدي عند 
رغبتهم في تخصيص االراضي 
للمشاريع الكبرى وذلك حتى يتم 

اجنازها بالسرعة املمكنة.

الدولة للعمل على حتقيقها في 
ظل حتمل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
االدارية واالسكان الشيخ احمد 

الفهد مسؤولية حتقيقها.
ومتن���ى االهتم���ام بالبنية 
التحتية من خالل توفير خدمات 
شبكات الكهرباء واملاء والصرف 
الصحي والهاتف والطرق والتي 
البد ان تكون من ضمن االولويات 
قبل البدء في العمل بأي مشروع 
في ظل اخلدمات احلالية والتي 
اصبح���ت ال تتحم���ل الضغط 
الكبي���ر عليها بس���بب زيادة 
عدد السكان واملباني سواء في 
السكن اخلاص او االستثماري 
والتجاري والصناعي وغيرها 

المفرج: متفائلون بنجاح خطة التنمية
 وإنجاز المشاريع وإعادة الكويت »درة الخليج«

الجسار يدعو لحل مشكلة 
قسائم القطعة 66 في الفروانية

المطيري: رفع 377 سيارة في الجهراء

طالب عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار بضرورة اإلسراع 
في حل مشاكل قاطني منطقة الفروانية قطعة 66، متمنيا ان تلتفت 
اجلهات املسؤولة لهذه املنطقة التي أصبحت منسية وسيطولها ما 

طال منطقة جليب الشيوخ من جميع النواحي.
واوضح م.اجلسار خالل تصريح صحافي ان هذه املنطقة أصبحت 
عرضة للعديد من املش���اكل التي س���ببها نزوح العمالة اآلسيوية 
التي استأجرت املنطقة بالكامل وسيطرت عليها بعد ان نزحت من 
منطقة اجلليب بعد تثمينها، مطالبا جميع الوزارات واملؤسس���ات 
املس���ؤولة بوضع خطة ناجحة النتشال املنطقة مبواطنيها بأسرع 

وقت ممكن.
واضافه انه البد ان يكون هناك حل س���ريع للمواطنني أصحاب 
البيوت البسيطة في هذه املنطقة وإنصافهم كما مت إنصاف إخوانهم 
في املناطق األخرى، مطالبا بتغيير استعمال القطعة 66 من سكني 

إلى استثماري مثل القطع احمليطة بها وعلى وجه السرعة.
ومتنى اجلسار من الوزراء املعنيني ضرورة ان يراعوا أصحاب 
هذه املنازل في منطقة الفروانية قطعة 66 السيما ان موضوعهم ُعرقل 
مرات عدة وآن األوان إلنصافه���م، موضحا ان هناك حلوال وضعت 
حلل هذه املشكلة وال ينقص إال إعطاء األوامر التنفيذية حللحلة هذه 

املشاكل العالقة في منطقة الفروانية.

عرض مراقب النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء فيحان املطيري، إحصائية العمل خالل الثالث سنوات األولى 
وتضمن���ت التالي: بلغ عدد الس���يارات املهملة والس���كراب التي مت 
رفعها 377 سيارة إلى جانب حترير 82 مخالفة طبقا للقانون 87/9 
و59 مخالفة أش���غاالت الطرق فيما بلغ عدد االنذارات 581 انذارا الى 
جانب حترير 475 تعهدا الفتا إلى أهمية اتباع ارشادات البلدية في 
هذا اجلانب جتنبا للوقوع حتت طائلة املساءلة القانونية وتطبيق 

اللوائح واالنظمة الصادرة بهذا الشأن.
وعن اجمالي نقالت املخلفات الس���كانية الصلبة التي مت رفعها 
اوض���ح ان عددها بلغ 4473 نقلة إلى جان���ب 963 نقلة من انقاض 
البناء و4486 نقلة من الس���كراب، مش���يرا ال���ى ان بلدية احملافظة 
تس���عى الى اضفاء املناظر اجلمالية في جميع املناطق التي تقع في 
نطاق احملافظة الى جان���ب تفعيل الدور الرقابي لتحقيق املصلحة 

العامة للجميع.


