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تعقد جلنة املخطط الهيكلي في املجلس 
البلدي اجتماعا لها برئاسة م.منى بورسلي 
حيث تتم متابعة املشاريع التنموية اخلاصة 
في خطة البلدية 2011/2010 والتي متت احالتها 

خالل جلسة املجلس البلدي املاضي.

لجنة المخطط الهيكلي 
تبحث المشاريع التنموية

خالل رعايته ورشة »استثمار التكنولوجيا الحديثة في التخلص من النفايات«

صفر: طرح مشروع تأهيل مواقع ردم النفايات الستخدامها في المشاريع التنموية المستقبلية

أعلن وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان البلدية س���تقوم بطرح مشروع تأهيل جميع مواقع ردم 
النفايات الس���ابقة مب���ا فيها مردم القرين وذلك الس���تخدامها في 

املشاريع التنموية املستقبلية.
وقال د.صفر بعد رعايته ورشة العمل التي أقيمت امس بعنوان 
»استثمار التكنولوجيا احلديثة في التخلص من النفايات« بحضور 
عدد من اعضاء املجلس البلدي ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
ان الهدف من اقامة هذه الورش���ة هو االستفادة من خبرات الدول 
املتقدمة والتي تس���تخدم التقنيات احلديثة في معاجلة النفايات 
لتوليد الطاقة او اعادة تدويرها او اس���تخالص األسمدة من املواد 

العضوية.

وقال ان البلدية قامت بتوجيه دعوات للجهات احلكومية املختلفة 
للمشاركة في الورشة لالستفادة منها متهيدا لطرح عملية معاجلة 
النفايات ضمن نظام )B.O.T(، مشيرا الى ان البلدية قامت مبخاطبة 

املجلس البلدي لتخصيص ثالثة مواقع ملعاجلة النفايات.
ومتنى ان يتم االنتهاء من ترسية مشروع معاجلة النفايات على 

الشركات احمللية قريبا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة )VHI( هشام الشايع 
ان من أهم املش���اريع اخلدمية للتخلص من النفايات انشاء محطة 
ح���رق للنفايات س���واء كانت صناعية او بترولي���ة او صحية أو 

السكانية.
وأضاف في تصريح صحافي ان البالد تعاني من مشاكل بيئية 

ناجتة عن الكثير من االنبعاثات الغازية والتابعة للجهات النفطية وما 
تنتجه من االستخدامات اليومية من النفايات السكانية، مشيرا لوجود 

نفايات خطرة جدا يتم التخلص منها كالصحية والصناعية.
وبني ان الشركات العمالقة بدأت بتقدمي خبراتها العاملية في هذا 
املجال للكويت من بعد قيامها بعمل دراس���ة للوصول الى افضل 
احللول للقضاء على املشاكل البيئية، مشيرا الى ان اهم نقطة كانت 

في كيفية معاجلة النفايات طوال الفترة املاضية.
وكشف عن وضع الشركات األجنبية حال جذريا جلميع املشاكل 
البيئية بصفة عام س���واء كانت صحية او بترولية او صناعية او 
نفايات سكانية من خالل حرقها واالستفادة منها في توليد الطاقة 

والغاز النظيف.

جذري�ة  حل�ول   الش�ايع: 
 للمشاكل البترولية أو النفايات 
واالس�تفادة  حرقها  خالل   من  
من�ه�ا ف�ي تول�ي�د الط�اقة

د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح وم.جنان بوشهري وم.منى بورسلي وقيادات »البلدية« في مقدمة احلضور هشام الشايع متحدثا

أكدت تقليص الوحدات اإلدارية غير الفعالة

تشكيل لجنة لشؤون الموظفين في المجلس البلدي
الجدي�دة الميزاني�ة  ف�ي  للمجل�س  واإلداري  المال�ي  الفص�ل  عملي�ة  ف�ي  االس�تعجال 

وافقت لجنة االصالح والتطوير برئاسة 
م.جنان بوشهري على االستعجال في عملية 
الفصل المالي واالداري للمجلس البلدي 

في ميزانيتها الجديدة عن البلدية.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي 
انه تق����رر ضرورة االهتم����ام بالثغرات 
والقصور الموج����ودة في االمانة العامة 
للمجلس بدال من الجهاز الفني من اجل 
االرتقاء بعملها لينعكس ذلك على عمل 

المجلس ولجانه.
وأضافت ان اللجنة ستركز في عملها 
خالل المرحلة المقبلة على تطوير االمانة 
العام����ة من خالل التركي����ز على الهيكل 
التنظيمي الذي لم يتم تسكين الوظائف 
فيه حتى اآلن، مشيرة الى انه تمت مالحظة 
وجود تشعب كبير في الوحدات االدارية 
الموجودة وكذلك عدم الحاجة لبعضها.

وبينت انه تقرر تشكيل لجنة لشؤون 

الموظفين في االمانة العامة برئاسة االمين 
العام وعضوية االمناء المساعدين للنظر 
في تسكين المسميات وتقييم الموظفين 
ودراس����ة م����دى تطابق ش����روط ديوان 
الخدمة المدنية على الوظائف والترقيات 
والمكافآت، على ان يتم التنسيق مع الجهاز 
الفني تمهيدا لرفعها الى المجلس البلدي 
وإقرارها بتوصي����ة وإحالتها الى وزير 

البلدية.

وقالت انه تقرر تكليف االمانة العامة 
بتقديم دراسة جديدة عن الهيكل التنظيمي 
المعتمد عام 2007 وذلك بالتنس����يق مع 
التطوير والتدري����ب، والتوصية  قطاع 
بتقليص الوحدات االدارية غير الفعالة 
واضافة وحدات أخرى وتعديل تسميات 
بعض الوحدات على ان يتم رفع المقترح 
بالتعديل خالل االجتماع المقبل تمهيدا 

م.جنان بوشهريلعرضها على المجلس البلدي.

جسار اجلسار

لجنة العاصمة تبحث التقرير 
النهائي لمخطط جزيرة فيلكا

تبح����ث جلن����ة العاصمة في 
البلدي برئاس����ة مهلهل  املجلس 
النهائي لنتائج  التقري����ر  اخلالد 
الدراس����ة التي قامت بها البلدية 
ضمن فريق اع����داد مخطط كامل 

جلزيرة فيلكا.
ويتضمن جدول االعمال: اقتراحا 
بانش����اء منطقة خضراء مبنطقة 
الري »موقع داركال رمال سابقا«، 
كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن 
انشاء منطقة خضراء مبنطقة الري 
موقع دركال رمال س����ابقا، طلب 
الهيئة العامة للصناعة اس����تالم 
موقع مصنع النفايات سابقا التابع 

للبلدية والكائن مبنطقة الصليبية الصناعية االولى، املطل على الدائري 
اخلامس، طل����ب وزارة العدل تخصيص موقع النش����اء مبنى احملكمة 
الدستورية مبنطقة غرناطة قطعة 3، طلب تسمية احد شوارع محافظة 
العاصمة باسم د.يعقوب عبدالعزيز الرشيد، طلب احدى الشركات للتجارة 
العامة حتويل عقار باملوقع الشرقي مبدينة الكويت من استثماري الى 
جتاري، كتاب الهيئة العامة لالس����تثمار بشأن تعديل تنظيم قطعة 2 
والواقعة مبنطقة بنيد القار، طلب املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية 
التصريح بترخيص خالطة مركزية مؤقتة لشركة مشرف للتجارة العامة 
واملقاوالت لتنفيذ العقد رقم »م ع ر س/ ع 1139 � 2010/2009« مشروع 

معاجلة وحتسني خواص التربة الضعيفة لكامل مساحة املشروع.

مهلهل اخلالد

الجسار يقترح مدخاًل 
على طريق الفحيحيل السريع

تعديل لوائح تجديد تراخيص اإلعالنات وإشغاالت الطرق

قدم عضو املجلس البلدي جس���ار اجلسار 
اقتراح���ا بعمل مدخل عل���ى طريق الفحيحيل 

السريع.
وقال اجلسار في اقتراحه: تشهد االشارة حتت 
جسر الفنطاس من طريق الفحيحيل السريع الى 
شارع املطاعم اختناقات مرورية مزعجة بسبب 
الوقوف عند االشارة وعدم وجود مدخل فرعي 

قبل الوصول الى االش���ارة الضوئية خاصة، 
بسبب كثرة مستخدمني هذا الشارع من السكان 
ومن الذاهبني الى صالة أبو ثنني السبيعي، لذا 
أقترح عمل مدخل على طريق الفحيحيل السريع 
قبل اجلس���ر يربطه مع الشارع املقابل لصالة 
أبو ثنني الس���بيعي من أجل التخفيف وتقليل 

االزدحام وانسيابية احلركة املرورية.

ذكر مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية حسن عبدالكرمي ان 
االجتماع التنسيقي الذي ترأسه أمس وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر قد اكد على اقامة ورش���ة عمل لالرشفة االلكترونية 
مللفات البلدية االلكترونية 13 اجلاري بحضور مساعدي املدير العام 

ومديري بلديات احملافظات.
وق���ال عبدالكرمي في تصريح صحاف���ي ان االجتماع تطرق الى 
موضوع التع���دي على بعض لوائح جتدي���د تراخيص االعالنات 
واش���غاالت الطرق، مشيرا الى ان مدير عام البلدية احمد الصبيح 
بني انه متت احالة االمر الى املجل���س البلدي التخاذ القرار الالزم 

لتعديل الالئحة.
وب���ني ان البلدية تنتظر رد وزارة الصحة على موضوع الربط 
االلكتروني بشأن اصدار الشهادات الصحية للعاملني في محالت بيع 
وتداول امل���واد الغذائية متهيدا للربط مع قطاع الرقابة والتفتيش 

ملتابعة أداء العمل في بلديات احملافظات.
وق���ال ان ما يخص اص���دار تراخيص البناء الكترونيا س���يتم 
العمل فيه قريبا، وسيكون في البداية على النظام االستثماري، أما 
مشروع ترميم وجتميل املباني، فإنه جاري التنسيق بشأن اصدار 

قرار بتشكيل فريق عمل ملتابعة هذا املشروع.

الهيكل التنظيمي المقترح لألمانة العامة للمجلس البلدي
األمني العام للمجلس البلدي

مكتب التطوير والتدريب

إدارة الشؤون اإلدارية اإلدارة القانونية إدارة اللجان

مراقبة املشتريات 
واملخازن

مراقبة الدراسات 
والبحوث

مراقبة مركز 
املعلومات

مراقبة اللجان 
الفرعية

مراقبة اإلعداد 
والتصديق على احملاضر

مراقبة شؤون 
املوظفني

مراقبة امليزانية 
واحملاسبة

املراقبة 
القانونية

مراقبة الدعم 
الهندسي

مراقبة اللجان 
الرئيسية

مراقبة متابعة 
اجللسات

مراقبة اخلدمات 
العامة

إدارة الشؤون املالية اإلدارة الهندسية إدارة اجللسات

إدارة مكتب األمني العام

األمني العام املساعد للشؤون املالية واإلدارية األمني العام املساعد للشؤون الهندسية والفنية األمني العام املساعد لشؤون اجللسات واللجان

مكتب العالقات العامة


