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حتديد إحداثيات 
ومساحات مواقع ردم 

النفايات املغلقة

الطلب من اجلهاز 
التنفيذي تسليم 

موقع أرحية لإلطارات 
للهيئة العامة للصناعة

عبداهلل الكندري

توصية أقرتها اللجنة البيئية وطالبت اجلهاز التنفيذي باإلسراع في افتتاح املوقع البديل في كبد

بوشهري: إغالق مكب النفايات في منطقة اجلهراء
للدراسات املقدمة من قبل املكاتب 
االستش����ارية وكذلك بالوضع 
احلال����ي للمش����روع، كما متت 
االش����ارة الى انه سبق ان متت 

مخاطبة اللجنة بذلك.
لذا وبناء على ما سبق فإنه 

متت املوافقة على التالي:
٭ حتدي����د إحداثي����ات وحدود 
ومساحات مواقع ردم النفايات 
املغلقة بش����كل مبدئي من قبل 
البلدية، وذلك بالتنس����يق بني 

االدارات املختصة في البلدية.
٭ تعدي����ل كراس����ة الش����روط 
املرجعية )املعدة من قبل ادارة 
شؤون البيئة( ملشروع دراسة 
خدمات استش����ارية ملواقع ردم 
النفايات املغلقة التابعة لبلدية 
الكوي����ت بحيث يتم اضافة بند 
على اخلدم����ات االستش����ارية 
الفنية  الدراسة  املطلوبة ضمن 
يتضم����ن حتدي����د االحداثيات 
النهائي����ة والدقيقة ملواقع ردم 
النفايات املغلقة، وبعد االنتهاء 
من الدراسة االستشارية بشكل 
كامل يتم اس����تكمال اإلجراءات 
اخلاصة بتخصيص هذه املواقع 

متهيدا إلعادة تأهيلها.
علما بأن اعادة طرح الدراسة 
االستشارية املذكورة أعاله مرة 
ثانية يتطل����ب أوال االنتهاء من 
حتديد مواقع ردم النفايات املغلقة 
الدراسة  التي ستتضمنها هذه 
حيث ان العديد من هذه املواقع 
وكما ذكرنا سابقا متعارضة مع 
مواقع مخصصة جلهات أخرى في 
الدولة وجار حاليا التنسيق بني 
اإلدارات املعنية في البلدية )إدارة 
شؤون البيئة � إدارة التنظيم � 
إدارة املخط����ط الهيكلي( وهذه 
اجلهات وذلك لدراس����ة امكانية 
ضم هذه املواقع ضمن الدراسة 
االستشارية املزمع طرحها من 

قبل البلدية.

بأن مواقع ردم النفايات املغلقة 
التي تش����ملها االتفاقية األولى 
اتخاذ  والثانية للدراس����ة جار 
اإلجراءات الالزمة إلصدار قرارات 
بتخصيصها م����ن قبل املجلس 
البلدي، حيث انه وبعد التدقيق 
على بع����ض هذه املواقع اتضح 
انها مخصص����ة جلهات خارج 
الذي يس����تدعي  البلدية، األمر 
إلغاء هذه املواقع من الدراس����ة 
النفايات  وتعديل مواق����ع ردم 
املغلقة التي تش����ملها االتفاقية 
األولى والثانية للمش����روع مما 
يؤثر على دراسة اجلدوى الفنية 
واملالية للمشروع واملقدمة من 
قبل املكاتب االستشارية املؤهلة، 
حيث مت طلب عرض املوضوع 
عل����ى جلن����ة اختي����ار البيوت 
القرار  االستش����ارية إلص����دار 

املناسب بهذا الشأن.
اال انه لم يصل اي رد بشأن 
هذا املوضوع من جلنة اختيار 

البيوت االستشارية.
كم����ا طلبت جلن����ة اختيار 
البيوت االستشارية افادتها مبا 

يلي:
٭أسباب عدم تقدمي الرأي الفني 
لفريق الهيئة العامة للبيئة حول 
العروض الفنية املقدمة من قبل 
املكاتب االستشارية وأسباب عدم 

مشاركتهم للتقييم الفني.
٭ الوضع احلالي للمشروعني 

االتفاقية األولى والثانية.
٭ املخصص����ات املالية الالزمة 
للصرف على املشروعني للسنة 
املالية احلالية 2012/2011 مع ذكر 
االعتماد املالي والصرفي والباب 

ورقم البند.
بتاريخ 2011/11/16 مت مخاطبة 
البيوت  رئيس جلنة اختي����ار 
االستشارية حيث متت افادتهم 
الهيئة  بأسباب عدم مش����اركة 
العامة للبيئة في التقييم الفني 

قبل املكاتب االستشارية املؤهلة 
لتنفيذ املشروع.

كما مت����ت مخاطب����ة الهيئة 
العامة للبيئة بشأن طلب تزويدنا 
بنتيجة التقييم املعتمدة من قبل 
ممثلي الهيئة لكل مقيم على حدة 
وذلك حسب البنود الواردة في 
منوذج التقييم املعد من قبل جلنة 
اختيار البيوت االستشارية، حيث 
انه لن تقبل املالحظات الواردة 
في كتابهم املذكور أعاله كنتيجة 

لتقييم املكاتب االستشارية.
بتاريخ 2010/10/13 مت افادتنا 
بكتاب الهيئة العامة للبيئة بأن 
الهيئة العامة للبيئة لن تستكمل 
اجراءات تقييم الدراسات املقدمة 
من املكاتب االستشارية احمللية 
والعاملية واخلاصة مبمثلي الهيئة 
في اللجنة وذلك حس����ب ما مت 

ابداؤه من مالحظات.
كما متت مخاطبة رئيس جلنة 
اختي����ار البيوت االستش����ارية 
واملتضم����ن نتائج تقييم فريق 
الكوي����ت للع����روض  بلدي����ة 
الفني����ة املقدمة من قبل املكاتب 
االستش����ارية املؤهل����ة لتنفيذ 
املشروع دون مش����اركة فريق 
الهيئ����ة العام����ة للبيئة، حيث 
متت االش����ارة الى اسباب عدم 
مش����اركة الهيئة العامة للبيئة 
في تقدمي الرأي الفني للعروض 
الفني����ة املقدمة من قبل املكاتب 

االستشارية.
هذا، وقد تضمن الكتاب طلب 
عرض املوضوع على جلنة اختيار 
البيوت االستشارية التخاذ القرار 

املناسب بهذا الشأن.
اال ان����ه لم يص����ل اي رد من 
جلنة اختيار البيوت االستشارية 

خاص بهذا املوضوع.
مت����ت   2011/1/21 بتاري����خ 
مخاطبة رئي����س جلنة اختيار 
البيوت االستش����ارية إلفادتهم 

كما متت مخاطبة الهيئة العامة 
للبيئة بتاريخ 2012/1/19 بشأن 
طلب تزويد البلدية بإحداثيات 
جميع مواقع الردم املغلقة والتي 
مت حتديدها من قبل الهيئة وذلك 
الس����تكمال اجراءات تخصيص 

هذه املواقع.
وعليه فقد أفادت الهيئة العامة 
للبيئة بتاريخ 2012/5/3 بأنها ال 
متلك اي احداثيات تخص املواقع 
وان حتديد االحداثيات يقع على 

عاتق البلدية.
ونظ����را لصعوب����ة حتديد 
اإلحداثيات النهائية الدقيقة ملواقع 
املغلقة  السكانية  النفايات  ردم 
التعرف على  وذلك لصعوب����ة 
طبقات النفايات واملساحات التي 
متتد اليها، وبناء على مشروع 
دراسة خدمات استشارية ملواقع 
التابعة  املغلقة  النفاي����ات  ردم 
لبلدية الكويت والذي سبق ان 
مت طرحه من قبل جلنة اختيار 
البيوت االستشارية على املكاتب 
االستشارية الهندسية والبيئية، 
حيث تقدمت عدة مكاتب لتنفيذ 
الدراس����ة، ومت تقدمي دراسات 
اجلدوى الفنية واملالية اخلاصة 
باملشروع ومت تش����كيل فريق 
عمل من بلدي����ة الكويت � إدارة 
ش����ؤون البيئة وكذلك ممثلون 
عن الهيئة العامة للبيئة وذلك 
لتقييم دراسات اجلدوى الفنية 
اخلاصة باملشروع حيث مت اتخاذ 

اإلجراءات التالية:
بتاريخ 2010/8/19 أفادت الهيئة 
للبيئة بأن عملية تقييم العروض 
الفنية من اختصاص ممثلي بلدية 
الكوي����ت، ويقتصر دور الهيئة 
العامة للبيئة على التأكيد على 
البيئية  االشتراطات واملعايير 
احمللية املعمول بها، كما تضمن 
كتاب الهيئة العامة للبيئة رأي 
الهيئة في الدراسات املقدمة من 

)ل����ردم مخلفات االسبس����ت( � 
موقع الري ملخلفات االسبست � 
موقع كبد � موقع القرين � موقع 
غرب الصليبية )شرق امغرة( 
� موقع جليب الشيوخ � موقع 
ش����مال الدائري السابع � موقع 
غرب اليرموك � موقع صبحان 
اجلنوبي )العس����كري( � موقع 

العقيلة.
)مرفق لك����م تقرير رقم )1( 
بشأن مواقع ردم النفايات املغلقة 
� تقرير رقم )2( بشأن اإلجراءات 
التي مت اتخاذها بخصوص كل 
موقع م����ن مواقع ردم النفايات 
املغلقة(. إضافة إلى عقد اجتماع 
خ����اص مبواق����ع ردم النفايات 
السكانية املغلقة بتاريخ 2012/1/19 
في مكتب مس����اعد املدير العام 
لقطاع املشاريع وبحضور ممثلي 
عن إدارة شؤون البيئة وإدارة 
التنظيم وذلك برئاسة مساعد 

املدير العام لقطاع املشاريع.
وجار حاليا التنسيق بني كل 
البيئة وإدارة  إدارة شؤون  من 
التنظيم وإدارة املخطط الهيكلي 
التوصيات  وذلك بن����اء عل����ى 
الصادرة ع����ن اجتماعات فريق 
العمل واالجتماع املنعقد مبكتب 
مس����اعد املدي����ر الع����ام لقطاع 
املشاريع، وذلك لتحديد ما يلي: 
املواق����ع املطل����وب تخصيصها 
لبلدي����ة الكوي����ت كمواقع ردم 
نفاي����ات، املواق����ع املطل����وب 
تخصيصها جله����ات اخرى في 
الدولة، اإلجراءات التي مت اتخاذها 
بخص����وص املواقع الصادر بها 
او  قرارات تخصيص س����ابقة، 
املتعارضة مع مواقع مخصصة 

سابقا.
النفايات املغلقة  مواقع ردم 
التي ستشملها دراسة اخلدمات 
االستشارية متهيدا إلعادة تأهيل 

هذه املواقع.

ومساحات مواقع ردم النفايات 
املغلقة لضم����ان عدم تعارضها 
مع اي مواقع تخصصها البلدية 

لوزارات الدولة.
وأش����ارت ال����ى أن املذك����رة 
تتضمن التالي: انه قد مت طلب 
تش����كيل فريق عم����ل يختص 
بتحديد حدود وإحداثيات جميع 
مواقع ردم النفايات الس����كانية 
العاملة واملغلقة، حيث مت ترشيح 
ممثلني من اإلدارات املعنية في 
البلدية )إدارة ش����ؤون البيئة � 
إدارة التنظيم � إدارة املساحة � 
إدارة املخطط الهيكلي( باإلضافة 
الى ممثلني م����ن الهيئة العامة 

للبيئة.
كما مت عق����د عدة اجتماعات 
ملمثلي اإلدارات املعنية املذكورة 
اعاله، وفيما يتعلق مبواقع ردم 
النفاي����ات املغلقة فقد مت حصر 
ودراسة كافة مواقع ردم النفايات 
املغلقة في الكوي����ت هذا وبعد 
احلصر والتدقي����ق فإن مواقع 
الردم املغلقة التي تتم دراس����ة 
وضعها احلالي هي: موقع شرق 
� موق����ع صبحان  الصليبي����ة 
الش����مالي )قطع����ة 11( � مواقع 
جزيرة فيلكا � موقع الش����عيبة 

أوصت اللجن����ة البيئية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس بإغالق مكب النفايات في 
منطق����ة اجلهراء ش����ريطة بدء 
العمل في موق����ع ردم النفايات 

في كبد.
وقالت رئيسة اللجنة م.جنان 
بوش����هري ان موقع كبد يعتبر 
بديال ملوقع اجلهراء، كما مت الطلب 
من اجلهاز التنفيذي اإلس����راع 
بافتتاح املوقع اجلديد في كبد.

وقالت ان����ه مت املوافقة على 
اقتراحها بش����أن قي����ام البلدية 
بالتنس����يق م����ع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي للقيام بحملة 
توعوية ع����ن النفايات وإضافة 
جزء خاص يتعل����ق بالنفايات 

اإلنشائية.
وأشارت الى ان اللجنة بحثت 
مشروع إنش����اء مصنع إلعادة 
التالفة حيث  وتدوير اإلطارات 
مت رفضه ومت الطلب من اجلهاز 
التنفيذي تسليم موقع ارحية الى 
الهيئة العامة للصناعة والتأكيد 
على قرار املجلس البلدي الصادر 
في ش����هر ابريل املاض����ي بهذا 

اخلصوص.
وذكرت أن����ه مت بحث طلب 
احدى الشركات بشأن تخصيص 
موقع لتشوين النفايات اإلنشائية 
وناجت املصنع، حيث متت إحالته 
الى إدارة شؤون البيئة للتنسيق 
مع وزارة املالية واإلدارة القانونية 
واجلهاز الفني للمشاريع التنموية 
إلعداد مذك����رة بهذا اخلصوص 

لبحثها باللجنة.
أنه مت  وبين����ت بوش����هري 
االطالع على تويتر بشأن مواقع 
التابعة  املغلقة  النفاي����ات  ردم 
للبلدية، حيث متت املوافقة على 
قيام البلدية بالتنسيق مع الهيئة 
العامة للبيئة واجلهات اإلنشائية 
األخ����رى حتدي����د إحداثي����ات 

عبدالكرمي السليمم.جنان بوشهري

املطيري: عقود النظافة اجلديدة 
تنطلق 25 اجلاري

أعلن رئيس قسم اإلعالم بإدارة العالقات العامة 
بالبلدية محمد املطيري عن تدشني العمل بعقود 
النظافة اجلديدة بدءا من 25 اجلاري، وذلك تنفيذا 
للعقود التي أبرمتها البلدية مع تلك الش����ركات 
والتي يبلغ عددها 17 شركة محلية، مشيرا إلى 
أن املدة خمس سنوات، حيث تبدأ مرحلة جديدة 
مبواصفات عالية اجلودة تغطي جميع احملافظات، 
السيما أن بنود العقود اجلديدة تتضمن عددا من 
الشروط في مجاالت التوريد والتشغيل لآلليات 
 GPS والسيارات واملعدات ونظام تتبعها عبر نظام
وتخصيص الكباسات لنقل النفايات املفروزة من 
املصدر. ولفت املطيري إلى أن مواعيد إخراج القمامة 
في املناطق الس����كنية واالستثمارية والتجارية 
واحلرفية والصناعية مت تعديلها طبقا لتعميم 
مدير عام البلدية رقم 2012/29 حيث س����تكون 
من الساعة السادس����ة مساء إلى الساعة 12 ليال 
نتيجة إضافة بند جديد بشأن تشغيل آليات جمع 
النفايات )املكاب����س( وذلك مع بداية عمل عقود 
النظافة اجلديدة، داعيا جميع املواطنني واملقيمني 
عدم التردد باالتصال على خط البلدية الساخن 
رقم 139 الذي س����يتلقى أي شكاوى على الفور 

والتعامل معها وفق اإلجراءات املتبعة.
وقال املطيري في تصريح صحافي إن العقود 
التي أبرمتها البلدية مع الشركات تتضمن توفير 
حاويات بالستيكية خاصة جلمع املواد العضوية 
بألوان مختلفة لكل محافظة على حدة وهي بسعة 
240 ليترات لكل وحدة سكنية إلى جانب سالت 
املهمالت البالستيكية الثابتة واملتحركة وقد مت 
حتدي����د ألوانها طبقا للمحافظ����ات وهي باللون 

البرتقالي للعاصمة، البيج الفاحت حلولي، العنابي 
ملبارك الكبير، أما لونها حملافظة الفروانية فسيكون 
الرمادي، فيما سيكون اللون الوردي للحاويات 
في محافظة األحمدي إلى جانب اللون األخضر 
الفاحت في محافظة اجلهراء. وأضاف أن العقود 
تشمل توفير حاويات معدنية مصنوعة من احلديد 
املجلفن ال تقل سعتها عن 1100 ليتر بحيث ال تقل 
عن حاوية واحدة لكل جهة وبناية يتم وضعها 
خارج أس����وار الوزارات واملؤسسات والهيئات 
احلكومي����ة وجمعيات النفع الع����ام احلكومية 
األف����راح واملباني احلكومية  واألهلية وصاالت 
املس����تأجرة من قبل الدولة واألندية الرياضية 
وما شابهها وكل 200 متر في مناطق الشاليهات 
وفقا للمواصفات املعتمدة. وأش����ار املطيري الى 
أن العقود املبرمة تتضمن أيضا توفير احلاويات 
املعدنية املصنوعة من احلديد املجلفن ال تقل سعتها 
ع����ن 1100 ليتر طبقا للمواصفات املعتمدة، ليتم 
وضعها في املناطق التجارية واالستثمارية والتي 
تشمل األسواق العامة وأسواق اخلضار والفواكه 
واللحوم واألسماك التي تديرها وتشرف عليها 
البلدية وما شابهها. وأكد املطيري في تصريحه أن 
بنود العقد تتضمن أيضا توفير حاويات معدنية 
)5م3( يتم وضعها خارج أسوار حظائر املاشية 
والهجن واسطبالت اخليل واحليازات الزراعية 
وما شابهها وفقا للمواصفات املعتمدة، إلى جانب 
توفير حاوية معدنية بسعة ال تقل عن 12م3 يتم 
وضعها في كل منطقة من مناطق العقد، بحيث ال 
تقل عن حاويتني لتفريغ نفايات الكناسات وفقا 

للمواصفات املعتمدة.

أوصت جلنة الفروانية خالل 
اجتماعها أمس برئاسة أحمد 
البغيلي على اقتراحه مع العضو 
فرز املطيري بشأن إعادة تنظيم 
القطعة 5 بالفروانية وعمل بنية 

حتتية للمنطقة.
وقال البغيلي: متت املوافقة 
على اقتراحه بشأن إنشاء مدخل 
ومخرج ب���ني القطعتني 6 و7 
مبنطقة الفردوس املقابل ملنطقة 

العارضية.
وأشار الى أنه متت املوافقة 
أيضا على اقتراحه بشأن إقامة 
دوارين بدال من االشارة الضوئية 

والشؤون االسالمية تخصيص 
موق���ع مس���جد م���ع مواقف 
للس���يارات مبنطق���ة عبداهلل 
املبارك مقابل القطعة 3. ومسجد 
آخر مقابل في القطعة »7« بنفس 
املنطقة، كما مت تأجيل اقتراح 
نائب رئي���س املجلس البلدي 
جسار اجلسار بشأن إلغاء دوار 
وحتويلة الى شارع ذي اجتاهني 

في منطقة اشبيلية قطعة 4.

الرابية،  على شارع 1 مبنطقة 
وكذل���ك إطالق اس���م املرحوم 
سعود النمران على شارع 129 
ب���ني القطعت���ني 1 و2 مبنطقة 
الفروانية الى جلنة التسميات 

لدراسته.
وذكر أنه متت املوافقة أيضا 
على اقتراحه بشأن عمل مداخل 
ومخ���ارج على امتداد الدائري 
السابع الستخدامها لاللتفاف 
العكسي من بدايته حتى نهايته 

لتسهيل حركة املرور.
وأشار الى انه متت املوافقة 
عل���ى طل���ب وزارة االوقاف 

في الدائرة الرابعة وتوس���عة 
املداخل واملخ���ارج املوجودة 
حالي���ا، وكذلك إنش���اء مدخل 
ومخرج عل���ى طريق الدائري 
السادس مباشرة الى مستشفى 

الفروانية والعكس.
وأشار الى انه متت املوافقة 
على اقتراح العضو فرز املطيري 
بش���أن عمل فتح���ة مرور الى 
منطقة االندل���س من الدائري 
الرابع بني القطعة 12 وحديقة 
االندلس العامة. كما مت احالة 
اقتراحه بش���أن إطالق أسماء 
كل من املرحوم نابي املطيري  أحمد البغيلي

املوافقة على إعادة تنظيم القطعة 5 بالفروانية

قدم العضو عبداهلل الكندري اقتراحاً 
باقامة مسالخ مؤقتة خالل عيد 

االضحى بالتعاون مع اجلمعيات 
باملناطق.

وقال الكندري في اقتراحه: نظرا ملا 
يعانيه املواطنون واملقيمون خالل عيد 
االضحى املبارك من ازدحام شديد في 
املسالخ والتي تخضع الشراف ورقابة 
البلدية، وحيث ان املادة »6« من القرار 

الوزاري رقم »111» لسنة 2006 بإصدار 
الئحة املسالخ ليتم الذبح وفقا الحكام 
الشريعة االسالمية وعلى املناحر في 
الصاالت املخصصة لكل نوع وذلك 

حتت اشراف الطبيب او املفتش.
وحيث انه ازدادت في اآلونة االخيرة 

قيام الكثير من العمال في هذا املوسم 
يقومون بالذبح دون احلصول على 

ترخيص.

فانني اقترح: ان تقوم البلدية 
وبالتعاون مع اجلمعيات التعاونية 

مبختلف الناطق بتخصيص مواقع 
مؤقتة لذبح االضاحي وذلك للتسهيل 

على املضحي، بحيث يتم توفير 
املعدات الالزمة لذلك والقصابني من 

مسلخ احملافظة، وذلك طبقا لنص املادة 
»11« من القرار الوزاري رقم »111« لسنة 

.2006

الكندري يقترح مسالخ مؤقتة بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية
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