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اعداد: بداح العنزي

أكد نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع حرص 
االعضاء على اجناز جميع 
املشاريع الواردة من اجلهاز 
الفني، وذلك في دور االنعقاد 

الثاني.
وقال الشايع في تصريح 
صحافي ان اعضاء املجلس 
أنهوا دورتهم االولى باالنتهاء 
م���ن بحث ودراس���ة جميع 
اليهم  ال���واردة  املواضي���ع 
من اجلهاز الفني، وذلك إما 
املوافقة أو بالرفض أو الطلب 
من اجلهاز استكمال بعض 

البيانات، مشيرا الى ان اغلب اللجان لم تكن مدرجة على جدول 
أعمالها أي معامالت لبحثها.

وأضاف ان االعضاء ينتظرون من اجلهاز الفني ارسال املشاريع 
التنموية املهمة والواردة ضمن برنامج عمل احلكومة إلقرارها 
على وجه السرعة، وذلك من اجل حتويل البالد الى مركز مالي 

وجتاري وحتريك العجلة االقتصادية في البالد.
ودعا املسؤولني في اجلهاز الفني الستكمال البيانات واملخططات 
اخلاصة باملش���اريع التنموية قبل إرسالها الى املجلس البلدي 
وحتى ال يتهم االعضاء مس���تقبال بأنهم وراء تأخير إقرار مثل 
هذه املشاريع، مشددا على ضرورة ان يتم التوافق بني املسؤولني 
على التوصيات الصادرة بشأن هذه املعامالت، ال ان يتم رفضها 

في حال موافقة االعضاء على هذه التوصيات.
وكشف ان هناك العديد من ورش العمل التي ستقيمها اللجان 
املختلفة ف���ي دور االنعقاد الثاني، خصوص���ا لبعض القضايا 
املهم���ة التي متس مصالح املواطنني، مؤك���دا ان االعضاء همهم 
االكبر هو العمل على تس���هيل أمور املواطنني وحتقيق التنمية 

احلقيقية للبالد.

هنأ رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
واحلكومة الرشيدة، وأعضاء مجلسي األمة 
والبلدي واملواطنني وكل من يقيم على هذه 
األرض الطيبة واألمتني العربية واإلسالمية 

بحلول شهر رمضان املبارك، متمنيا ان يعيده 
اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات وان 
يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وان يدمي 
عليها نعمة األمن واألمان.هذا ويعتذر رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي عن عدم استقبال 
املهنئني في أول 10 أيام بسبب تواجده في 

مكة املكرمة ألداء مناسك العمرة.

العازمي يهنئ بحلول رمضان

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح برده 
على اقتراح م.منى بورس���لي بشأن رفع مستوى 
الوحدة اإلدارية املختصة في مدينة الكويت الى ادارة 
مدينة الكويت وتوفير كوادر محلية وتشجيعها 
على العمل في ه���ذه الوحدة ان ذلك يدخل ضمن 

اختصاص اجلهاز التنفيذي في البلدية.

رفع مستوى الوحدات اإلدارية اختصاص 
الجهاز التنفيذي

م.أحمد الصبيح يستمع الى شرح خالل جولته على مواقع ردم النفايات

اآلليات هي األحدث تقنيا

)أسامة البطراوي(استعداد تام وفريق متكامل على أهبة االستعداد

55 آلية سيتم توزيعها على 5 مواقع

شايع الشايع 

الشايع يدعو الجهاز الفني لسرعة 
إحالة المشاريع التنموية إلى البلدي

كش����ف مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
عن وجود آلية مس����تحدثة من أجل االستفادة 
من النفايات الزراعية لتحويلها الى أس����مدة 
عضوية وبنائية في عملية الزراعة والتخضير 

والتشجير.
وأوضح الصبيح خالل اجلولة التي قام بها 
مساء أمس األول على مواقع ردم النفايات على 
الدائري السابع بأنها تأتي استكماال للعقد املبرم 
مع شركة الرعاية ملقاوالت تنظيف املباني واملدن 
والذي ميتد الى 3 سنوات أخرى وبقيمة إجمالية 
تبلغ 1.722.330 دينارا بحيث تكون الش����ركة 
مسؤولة عن توزيع اآلليات على 5 مواقع لردم 
النفايات السكانية على الدائري السابع وكذلك 
املوقع ف����ي اجلهراء وأيضا في ميناء عبداهلل، 
موضحا ان املوقع الرابع لردم النفايات خاص 
باالنشائية منها وهي غير القابلة للتدوير وان 
اخلامس مخصص لتجميع ومعاجلة االطارات 

املستعملة.
وقال الصبيح ان عدد املعدات واآلليات التي 
أبرم العقد بشأنها 55 آلية مشيرا الى انها األحدث 
تقنيا ومن حيث املوديالت كما انها تتوافق مع 
النظم املتبعة في عملية التخلص من النفايات 
خالصا الى انه س����تكون هناك آلية مستحدثة 
ألجل االستفادة من النفايات الزراعية من خالل 
حتويلها الى الهيئة العامة للزراعة والتي بدورها 
ستحولها الى أسمدة عضوية ونباتية تستغل 

في عملية الزراعة والتخضير والتشجير.
من جهته قال مدير ادارة اخلدمات في بلدية 
الكويت أحمد الش����ريدة ان هناك جلنة مكلفة 
ومشكلة من قبل البلدية تقوم بفحص اآلليات 
وتس����لمها وفق العقد املبرم ل����ردم النفايات 
اخلاص بالدائري السابع، موضحا بأن اللجنة 
املش����كلة منذ 2008 وهي من عدة ادارات منها 
االدارة القانوني����ة وادارة اخلدمات للتأكد من 
مطابقة اآلليات للمواصفات املنصوص عليها 
في البنود فإذا كانت غير مس����توفاة للشروط 

فإنها سترفض وستستبعد وستطبق الغرامات 
على الشركة.

وبني انه في حالة عدم وجود أو نقص أي 
آلية من اآلليات فإن اللجنة س����تعطي الشركة 
مهلة إليجاد البدي����ل مع فرض الغرامات التي 
تبل����غ 120 دينارا يوميا، مضيف����ا بأن جميع 
اآلليات قد زودت بجه����از Gps اخلاص بتتبع 
ومراقبة املركبات الكترونيا بعيدا عن الرقابة 
البشرية وهي مس����تمرة ملدة 24 ساعة يوميا 
حيث س����تخزن املعلومات في أجهزة البلدية 
عبر برامج مخصصة، ألجل متابعة أداء وعمل 
هذه اآلليات كما ان البلدية اشترطت بأن تكون 
جميع اآلليات مصفحة ومكيفة حلماية السائق 
من احلوادث احملتملة س����واء من احلرائق أو 

الغازات واحلرارة.

واضاف بأن خصخصة قطاع ردم النفايات 
جاء اتباعا لسياسة وعمل احلكومة، في اعطاء 
القطاع اخلاص دورا كبيرا للمشاركة في التنمية 
الوطنية، ولعدم هدر مبالغ من املمكن ان تصرف 

من البلدية في أماكن أخرى.
وأشار الشريدة الى انه سيتم توزيع اآلليات 
على املواقع احلالية وكذلك على أي موقع ردم 
جديدة في حال التوسع في هذا اجلانب، كاشفا 
عن ان البلدية مقبلة على تخصيص قطاع تدوير 
الس����كانية بحيث تخصص أراضي  النقايات 
ومواقع لها وسيتم اغالق املواقع احلالية إلعادة 
تأهيلها لتكون مناس����بة لالستعمال البشري 
الصح����ي، ولتكون مرافق عام����ة للدولة بعد 
استنفاد اس����تخدام الغازات املنبعثة منها في 

توليد الطاقة الكهربية.

زيد العازمي

الصبيح: استحداث آلية لالستفادة من النفايات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية
الشريدة: غرامة 120 ديناراً يومياً على الشركات المخالفة وجهاز GPS للمتابعة

بعد جولة على مواقع ردم النفايات والتي يستمر عقد شركتها 3 سنوات بقيمة 1.7 مليون دينار

قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن رم�سان: ))�سهر �أوله رحمة و�أو�سطه 

مغفرة .......(( فماذ� قال عن �آخره؟

�آخره �سفاعة.  -1  

�آخره عيد.  -2  

�آخره عتق من �لنار.  -3  
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بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة
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تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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من عقيدة امل�سلمني : 	•

•	االميان باأن اهلل وحده هو امل�ستحق للعبادة.  

•	حب ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم واآل البيت االأطهار والرت�سي عليهم.  

•	االميان بق�ساء اهلل وقدره.  

•	جميع ما �سبق.  

ال�سوؤال الثاين


