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تعارض الترخيص 
مع إستراتيجية 

»البلدية« في 
تخصيص أسواق 

لبيع اخلضار 
والفاكهة

إطالق اسم أحمد زيد السرحان
 على شارع 41 في اخلالدية

أوصت جلنة العاصمة في املجلس البلدي 
باملوافقة عل���ى اختيار الش���ارع 41 مبنطقة 
اخلالدية إلطالق اسم احمد زيد السرحان عليه 

بدال من شارع الفردوس.
وقال رئي���س اللجنة د.حس���ن كمال انه 
متت املوافقة على طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص مس���ار للكيبالت االرضية لتغذية 
مشاريع الوزارة في منطقتي كيفان والصباح 
الطبية، كما مت تخصيص مس���ار صرف مياه 
امطار بعرض 5م مبحاذاة اجلهة الش���مالية 
للطريق الدائري السابع خلدمة منطقة غرب 

عبداهلل املبارك االسكانية.
وذكر انه مت احالة اقتراح العضو اس���امة 
العتيبي بش���أن اعتبار كل ق���رار صادر من 
املجلس البلدي ولم يعمل به خالل س���نتني 

من تاريخ صدوره يعتبر الغيا وكأن لم يكن 
وذلك للجنة القانونية. وأشار الى انه مت تأجيل 
طلب ادارة اإلنشاءات تخصيص دورات مياه 
بصفة مؤقتة مبنطقة القبلة وذلك لعمل عرض 
مرئي من إدارة اإلنشاءات، كما مت تأجيل طلب 
بنك الكويت املركزي بشأن تخصيص موقع 
مبساحة 3337.2م2 ليكون مقرا ملعهد الدراسات 
املصرفية مبنطقة القبلة قطعة 14 كما مت تأجيل 
اقتراح االعضاء د.حسن كمال، علي املوسى، 
عبداهلل الكندري بشأن إنشاء جهاز إلعالنات 
الط���رق كما مت تأجيل بح���ث اقتراح العضو 
د.حسن كمال بشأن اعادة تنظيم منطقة بنيد 
القار وذلك لتطوير اخلدمات والبنية التحتية 
فيها وذلك لعمل عرض مرئي من إدارة املخطط 

الهيكلي واإلدارة العامة للمرور.

د.حسن كمال خالل ترؤسه االجتماع

»العاصمة« أجلت بحث تنظيم منطقة بنيد القار

مع فرقة الش���ناكل الكويتية 
لألطفال، وتشرف على تنظيمه 
العاملة بالنقابة،  املرأة  جلنة 
وستتخلل احلفل ألعاب مجانية 
لألطفال وسيكون هناك توزيع 
الهداي���ا املجانية  للعديد من 
لألطفال، كما س���يتم توزيع 
بالون���ات س���حرية لألطفال 
والرس���م على الوجوه مجانا 
وركوب اخلي���ل واحلنطور، 
وستكون هناك مسابقات شيقة 
الفقرات  لألطفال والعديد من 
إلى  االستعراضية، باإلضافة 
اجلوائ���ز األخ���رى اخلاصة 
باملسابقات التي سيتم طرحها 

على احلضور.

نقابة البلدية تنظم حفالً ترفيهياً 30 اجلاري
قال رئيس االحتاد العربي 
البلديات والس���ياحة  لعمال 
ورئيس مجل���س إدارة نقابة 
العاملني في بلدية الكويت محمد 
العرادة ان النقابة ستنظم حفل 
اليوم الترفيهي املفتوح ألعضاء 
العمومية وجميع  اجلمعي���ة 
العاملني في بلدية الكويت يوم 
السبت املقبل 30 اجلاري من 
الساعة التاسعة صباحا حتى 
التاسعة مساء وذلك في نادي 
البلدية مبنطقة الساملية، خلف 

مبنى بلدية حولي.
الى أن  الع���رادة  وأش���ار 
فعاليات اليوم الترفيهي املفتوح 
النقابة بالتعاون  محمد العرادة س���تنظمه 

رفض طلب ترخيص مبنى تسويق املنتجات الزراعية في العارضية

استمالك 4 قسائم استثمارية في اجلهراء

آلية جديدة إلدارة النفايات تواكب الدول املتقدمة

الدولة من الدعم لهذه العملية 
مت اقتراح إنش���اء مش���روع 
الس���وق املرك���زي للخضار 
والفاكهة بالصليبية بديال عن 
السوق القدمي بالشويخ، حيث 
قضى ق���رار املجلس البلدي 
رقم )م.ب/ف2000/7/160/14( 
املتخذ بتاريخ 2000/4/24 بأن 
يتم اغالق السوق املركزي في 
منطقة الشويخ الصناعية بعد 
تشغيل سوق اخلضار والفاكهة 
في الصليبية خالل مدة ستة 
أش���هر. مت إنش���اء الس���وق 
املركزي للخض���ار والفاكهة 
بالصليبية ليك���ون منطقة 
متكاملة اخلدمات لتس���ويق 
املنتجات الزراعية ومن ضمن 
هذه اخلدمات جتهيز مختبر 
لفحص املواد الغذائية وفقا ملا 
ورد بقرار املجلس البلدي رقم 
)م.ب/ف2001/3/88/8( املتخذ 

بتاريخ 2001/2/5.
3 � كتاب االدارة القانونية 
املتضمن بأن العقد املبرم بني 
الدولة ممثلة في وزارة املالية 
وبني شركة وافر ال يحول بني 
الدولة وبني انش���اء اسواق 

اخرى في البالد.
4� كتابن���ا في 2014/7/15، 
املتضمن ع���دم املوافقة على 
ترخيص مبنى الهيئة لالسباب 

املذكورة.

5 � كتاب االدارة القانونية 
املدير  الى مس���اعد  ال���وارد 
العام لشؤون قطاع التنظيم 
الهيكلي  العمراني واملخطط 
املتضمن بأن الفصل في هذه 
املسألة أمر تختص به االدارات 
الفنية بالبلدية تنسيقا فيما 

بينها.
6� كت���اب مس���اعد املدير 
العام لشؤون قطاع التنظيم 
الهيكلي  العمراني واملخطط 
املتضم���ن طل���ب االفادة عن 

املوضوع أعاله.
إل���ى االدارة  7� كتابن���ا 
القانونية املتضمن الرد على 
االستفس���ارات اخلاصة بهذا 
الشأن وبانتظار ردهم الفادتنا 
بإنشاء سوق مركزي للخضار 

والفاكهة من عدمه.
8� كت���اب مس���اعد املدير 
العام لشؤون قطاع التنظيم 
الهيكلي  العمراني واملخطط 
واملتضمن طل���ب االفادة عن 
إنشاء مبنى كسوق للخضار 
والفاكه���ة باجلمل���ة ضمن 
املواق���ع املخصص���ة للهيئة 

بالعارضية.
9� كت���اب مس���اعد املدير 
العام لشؤون قطاع التنظيم 
الهيكلي  العمراني واملخطط 
بعدم املوافقة على انشاء املبنى 

وذلك ملا ورد من اسباب.

املتعاونة ب���ني البنك الدولي 
وبلدية الكويت قائمة منذ عام 
2009 وتعم���ل على التصدي 
لقضايا إدارة النفايات الصلبة 
بإس���تراتيجية منظمة، الفتا 
إلى ضرورة خلق بيئة عمل 
للمشاركة الفعالة مع البلدية 
وذلك لعمل برنامج توعوي 
لتمكني اجلهات املعنية إلدارة 
النفايات بطريقة إستراتيجية 
هادفة لتزويد املشاركني بأحدث 
الفنية وأفضلها  املعلوم���ات 
ف���ي هذا املج���ال مما  عامليا 
سيمكن املشاركني جميعا من 
االستفادة من معظم ما توصل 
إليه العالم بآلية إدارة ملثل هذا 
النوع م���ن النفايات وكيفية 

االستفادة منها.

ف99/9/217/18( املتخذ بتاريخ 
1999/5/17 فإن املساحة الصافية 
لالس���تعماالت ذات املردود 
املادي للسوق املركزي للخضار 
والفاكه���ة بالصليبية تبلغ 
72000م2 والت���ي من ضمنها 
12000م2 مخصصة كمنطقة 
سوق مركزي لإلنتاج احمللي.. 
علما بأن الدراسة االقتصادية 
املقدمة من املستثمر والتي مت 
على أساسها ترسية املشروع 
قائمة عل���ى أن يك���ون هذا 
الوحيد  الس���وق هو املرفق 
من نوع���ه في دولة الكويت. 
إن ق���رار املجل���س البل���دي 
رق���م )م.ب/ف99/9/217/18( 
املتخذ بتاري���خ 1999/5/17، 
والذي يقضي باملوافقة على 
الرئيسية ملشروع  املكونات 
الس���وق املرك���زي للخضار 
والفواكه بالصليبية وطرحه 
على القطاع اخلاص قد تضمن 
ضرورة توفير مكاتب للوزارات 
واجله���ات احلكومي���ة ذات 
العالقة بالسوق مثل )البلدية � 
التخطيط � ادارة االحصائيات 
الزراعية � الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس���مكية � 
وزارة التجارة � وزارة الصحة 
� وزارة الداخلية( وذلك إلحكام 
السيطرة الرقابية على تسويق 
املنتجات الزراعية وما متنحه 

إلدارة نفايات الدولة ووضع 
اآللية الفنية واملالية واإلدارية 
لتصل إدارتها الى مستويات 
الدول املتقدمة. بدوره، أوضح 
د.فؤاد ملكاوي كبير اخصائيي 
البنك  التنمية احلضرية في 
الدولي ورئيس فريق العمل 
لبرنامج إدارة النفايات الصلبة 
أهمية إدارة النفايات الصلبة 
للكويت والتي تشكل تهديدا 
رئيس���يا للتنمية املستدامة 
البيئة  وتأثيرها سلبيا على 
العام���ة واملوارد  والصح���ة 
املائية بشكل عام، مشيرا إلى 
أن حتسني آلية إدارة النفايات 
يعتبر من األجندات العاجلة 
التي ال تتحمل التأخير. وبني 
ملكاوي أن الش���راكة الفنية 

النفاي���ات الصلبة في العالم 
م���ن خالل ع���رض مجموعة 
مختارة من التجارب العاملية 
املتنوعة، مشيرا إلى أنه متت 
االس���تعانة بخب���رات البنك 
الدولي لدراسة الوضع القائم 

البلدية استمالك 4  أقرت 
قسائم استثمارية في منطقة 
اجلهراء. وقال مدير عام البلدية 
بالوكالة م.فيصل اجلمعة في 
كتابه إلى املجلس إنه ال مانع 
تنظيمي���ا م���ن املوافقة على 
تقرير املنفعة العامة واتخاذ 
االج���راءات الالزم���ة لن���زع 
ملكية العقار واصدار صيغة 
استمالك للقس���ائم والبالغة 
مساحتها 977م2 في القطعة 
92. من جانبها، رفضت البلدية 
ترخيص مبنى الهيئة العامة 
الس���مكية  للزراعة والثروة 
الزراعية  لتسويق املنتجات 
مبنطقة العارضية. وتضمن 

كتاب البلدية التالي:
ف���ي  االدارة  كت���اب   �  1
2014/6/10 واملتضم���ن طلب 
اإلف���ادة بال���رأي حول طلب 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية املوافقة على ترخيص 
مبنى ضمن األراضي املخصصة 
العارضية  للهيئة مبنطق���ة 
الزراعية  لتسويق املنتجات 

احمللية.
2 � كتابن���ا في 2014/6/15 
إلى اإلدارة القانونية املتضمن 
املوافقة  الفني بع���دم  الرأي 
على ترخي���ص مبنى الهيئة 
التالية: وفقا لقرار  لألسباب 
املجلس البل���دي رقم )م.ب/

الدورة  انطلقت فعاليات 
إدارة  التي تقيمها  التدريبية 
ش���ؤون البيئة حتت عنوان 
النفاي���ات الصلب���ة  »إلدارة 
الكوي���ت« بالتعاون مع  في 
اخصائيي التنمية احلضرية في 
البنك الدولي خالل الفترة 25 
إلى 27 ابريل اجلاري في فندق 

فوربوينتس شيراتون.
م���ن جهته، رح���ب مدير 
إدارة ش���ؤون البيئة عدنان 
محسن باحلضور مبناسبة 
افتتاح الدورة التدريبية في 
مجال إدارة النفايات الصلبة، 
آمال لهم حتقيق هدف الدورة 
في تعري���ف موظفي البلدية 
القانونية  املمارسات  بأفضل 
واإلداري���ة والفني���ة إلدارة 

م. فيصل اجلمعة

جانب من الورشة التدريبية


