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م.أحمد املنفوحي

عبداهلل الكندري

مهلهل اخلالدالشيخ فيصل احلمود

ق����ال مدير ع����ام البلدية 
م.أحم����د املنفوح����ي انه من 
املتوقع توقيع عقد مشروع 
النفايات اإلنشائية  معاجلة 
واالستفادة منها في منتصف 
عام 2017. وقال املنفوحي في 
رده على سؤال العضو أسامة 
العتيبي بشأن مصانع تدوير 

النفايات.
أوال: مش����روع معاجل����ة 
النفايات االنشائية واالستفادة 

منها:
التدوير  ما زالت شركتا 
املنفذتان ملش����روع معاجلة 
النفايات اإلنشائية واالستفادة 
منه����ا تقومان باس����تقبال 
النفايات االنش����ائية القابلة 
للتدوير، حيث يتم توجيه 
الش����احنات احململة  جميع 
بالنفايات اإلنشائية إلى موقع 
مصنعي التدوير اللذين يقعان 
في منطق����ة جنوب الدائري 
السابع )رجم خشمان( على 
مساحة )50.000(م2 خمسون 
ألف متر مربع لكل مصنع، إذ 
تقوم شركتا التدوير باستقبال 
الش����احنات وتصنيف  تلك 
املواد اإلنشائية الداخلة إليهما 
حسب نوع احلمولة ومدى 
نظافتها من املواد العضوية 
والرمل واألخشاب وغيرها 
من املواد، ث����م يتم تنظيف 
هذه النفايات من األخش����اب 
والبالستيك وغيرها من املواد 
التي ال يستفاد منها، وبعد ذلك 
تقوم املعدات اخلاصة بتكسير 
الكتل اخلرسانية واالسمنتية 
إلى كتل صغيرة ومتوسطة 
احلجم، ثم حتمل تلك الكتل 
املكسورة لوضعها في وحدة 
الغربلة، حيث تقوم بفرزها 
إلى مجموعات من القياسات 

واألحجام.
أما النفايات اإلنشائية غير 
القابلة للتدوير فيتم ردمها 
في موقع ردم مخصص لهذا 
الغ����رض مج����اور ملصنعي 
التدوير ويتم اإلشراف عليه 

من قبل بلدية الكويت.
وتقدر الطاقة االستيعابية 
التدوي����ر بحوالي  ملصنعي 
النفايات  )2500 طن( م����ن 
ل����كل  بالي����وم  اإلنش����ائية 

مصنع.
منتجات املشروع:

- الصلبوخ املعاد تدويره 

دع����ا العض����و عبداهلل 
الكندري املجلس البلدي الى 
س����رعة تنفيذ قرار املجلس 
البلدي واملتضمن تبني مبادرة 
جمعية املهندسني الكويتية 
ملعاجلة االطارات وفتح باب 
املزاي����دة لعمليات التقطيع 
والتصدير. وقال الكندري في 
اقتراحه: صدر قرار وزاري 
بأنه يؤول موضوع معاجلة 
اإلطارات التالفة واالستفادة 
منه����ا بالكامل ال����ى الهيئة 
العام����ة للصناعة، حيث ان 
ه����ذه االط����ارات تعتبر من 
النفايات اخلطرة التي يجب 
أن  يتم التعامل معها بصورة 
صحيحة وسليمة بيئيا، كما 
أن عملي����ة ادارة هذا النوع 
من النفايات والتي تش����مل 
التجميع والتخزين والتشوين 
والتخلص واالستفادة منها 
هي عملية متكاملة ال ميكن 
أن تتجزأ. وحيث انه مبوجب 
العامة  الهيئة  قانون إنشاء 

محاف���ظ  واص���ل 
الفروانية الشيخ فيصل 
احلمود متابع���ة شكاوى 
األه��ال���ي املتعلق����ة ب���� 
»حديق���ة احلي���وان« في 
العمري���ة، حيث  منطقة 
أجرى اتص���اال هاتفي����ا 
م���ع رئي���س املجل���س 
البل���دي مهله���ل اخلالد، 
ومت���ت مناقش���ة جميع 
األمور املتعلقة بإمكانية 
نق���ل احلديقة من منطقة 
التابعة حملافظة  العمرية 

الفروانية.
أب���دى اخلال���د  وق���د 
للمحافظ خ���الل املكاملة 

مبختلف أحجامه.
- الرمل.

- احلديد.
ه����ذا، وقد قام����ت وزارة 
العام����ة باعتماد  األش����غال 
املعاد  اس����تخدام الصلبوخ 
تدوي����ره في االس����تعماالت 

التالية:
- أعمال تغليف األنابيب 
)مج����اري صحية - مجاري 

مياه أمطار(.
- طبقة األساس الترابية 
وطبقتي األساس واألساس 

املساعد ألعمال الطرق.
ثانيا: مش����روع معاجلة 
النفاي����ات البلدي����ة الصلبة 
واالس����تفادة منها - موقع 

كبد -:
مت إعداد دراسة استشارية 
للمش����روع م����ن قب����ل أحد 
املكاتب االستشارية العاملية 
املتخصصة ف����ي هذا املجال 
وه����و املكتب االستش����اري 
 Price Water House( العاملي
Coopers - PWC( حيث متت 
دراسة املش����روع من جميع 
الفني����ة واملالية  النواح����ي 
والبيئي����ة والقانونية، ومت 
حتديد أنسب الطرق ملعاجلة 
النفايات البلدية الصلبة، كما 
مت عمل دراسة خاصة لتحليل 
خصائص ومكونات وكميات 

النفايات الصلبة.
وقد مت االنتهاء من مرحلة 
الش����ركات  تأهيل حتالفات 
احمللية، اإلقليمية واألجنبية 
املتخصصة الراغبة في تنفيذ 
املشروع، حيث مت تأهيل عدد 
5 ش����ركات وذلك في ش����هر 

اغسطس 2015.
وبتاريخ 2015/11/8 متت 
دعوة املستثمرين املؤهلني 
للمش����روع للحصول على 
وثائق طلب تقدمي العطاءات 
للمشروع )RFP( وفقا ألحكام 
قانون الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص رقم )116 لسنة 
2014( والئحته التنفيذية، على 
أن يك����ون آخر موعد لتقدمي 
العطاءات هو يوم اخلميس 
املوافق 24 مارس 2016، هذا 
وقد مت متديد هذه الفترة إلى 

تاريخ 2016/5/24.
وس����يتم تنفيذ املشروع 
ف����ي موق����ع كبد مبس����احة 
خمس����مائة  )500.000م2( 

للصناعة 56/1996 تضطلع 
بكل ما يتعلق بقيمة النشاط 
الصناعي. وقد صدر قرار من 
البلدي رقم )م ب/ املجلس 
ب4/ 302/ 17/ 2012( بتمكني 
من صدرت له����م تراخيص 
النش����اط لتدوير  ملزاول����ة 
االطارات. ولس����رعة تنفيذ 
قرار املجلس البلدي بإنشاء 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 
الس����كنية وإزال����ة العوائق 
فيها . وقد صدرت توصيات 
البلدي بتاريخ  من املجلس 
9/8/2015 تقضي باآلتي: 1 - 
رفض طلب البلدية اخلاص 
بنقل االطارات احلالية دون 

معاجلة مبوقعها.
2 - ض����رورة تعدي����ل 
شروط املزايدة وفتح الباب 
أمام الراغبني من الشركات في 

تقطيع وتصدير االطارات.
3 - ضرورة دعم املبادرين 
م����ن الش����باب الراغبني في 

االستفادة من االطارات.

الهاتفية تأيي���ده املطلق 
لضرورة نق���ل احلديقة 
من مكانها احلالي، والذي 

ألف متر مربع حيث س����تتم 
معاجلة حوالي )3.275 طن( 
من النفايات البلدية الصلبة 
يومي����ا، أي مبع����دل مليون 
طن م����ن النفاي����ات البلدية 
إلى طاقة  سنويا وحتويلها 
كهربائية عن طريق محارق 
خاصة، وسيطرح املشروع 
لتنفيذه طبقا لنظام التصميم 
والبناء والتمويل والتشغيل 
والصيان����ة والتحويل وفقا 
الحكام القانون رقم 116 لسنة 

2014 والئحته التنفيذية.

العم����ل على تبني   - 4
مبادرة أعضاء جلنة البيئة 
باملجل����س البلدي وجمعية 
املهندسني الكويتية ملعاجلة 
االط����ارات وذلك بإش����راك 
الشباب في تفعيل املبادرة. 
إال أن البلدية والهيئة العامة 
للصناعة لم تقوما بتنفيذ تلك 
التوصيات ما يجعلها حبرا 
على ورق ويؤكد عدم جدية 
البيئة في تنفيذها وسرعة 
التخلص من االطارات التالفة 
واملستعملة. إال أننا فوجئنا 
بأن هيئ����ة الصناعة لم تقم 
بتنفيذ ق����رارات وتوصيات 
املجلس البلدي، بل العكس 
من ذلك خالفت قانون البيئة 
بعزمها ترحيل ونقل االطارات 
من أرحية الى الساملي، األمر 
الذي يكبد الدولة خس����ائر 
مالية من جانب، ومن جانب 
آخر يؤثر على البيئة وينقل 
املشكلة الى منطقة أخرى دون 

إيجاد احللول لها.

ال يتناس���ب ويتواءم مع 
طبيعة هذه احلديقة، فضال 
عن أنها باتت كابوسا يطارد 
أهالي املنطقة، نتيجة كثرة 
املش���كالت الناجت���ة عن 
وجودها مبنطقتهم، السيما 
أنه مت تخصيص مكان بديل 
لها مبنطقة املطالع، بناء 
على كتاب موجه من الهيئة 
العام���ة للزراعة والثروة 

السمكية.
وأكد احلم���ود أنه لن 
يتوانى في خدمة وراحة 
الن���اس والعم���ل بج���د 
واجتهاد لتلبية كل تطلعات 

واحتياجات املواطنني.

توقيع عقد »معاجلة النفايات اإلنشائية« منتصف 2017

الكندري لفتح باب املزايدة لتقطيع وتصدير اإلطارات

احلمود ناقش مع اخلالد نقل حديقة احليوان من العمرية

د.حسن كمال

كمال الستحداث  مخرج من بيان لطريق الفحيحيل
قدم عضو املجلس البلدي د.حسن كمال 
اقتراحا باستحداث مخرج من منطقة بيان 
السكنية الى طريق الفحيحيل بعد منطقة 

اجلابرية باجتاه اجلنوب.
وقال كمال ف��ي اقتراحه: نظرا لكثافة 
الس��يارات على الطريق الفرعي املوازي 
لطريق امللك عبدالعزيز آل سعود )طريق 
الفحيحيل( بعد منطقة اجلابري��ة باجت���اه 

اجلنوب.
لذا نقترح استحداث مخرج من الطريق 
الفرعي في بيان الى املسار الرئيسي لطريق 
امللك عبدالعزيز آل سعود )طريق الفحيحيل(، 
كما هو موضح في اخلريطة املرفقة، وذلك 
بعد التنس��يق بني بلدية الكويت ووزارة 
الداخلية ووزارة األشغال العامة والوزارات 

اخلدمية ذات العالقة.

يوسف الغريب

الغريب إلنشاء مبنى لـ »العالج باخلارج« في منطقة الصباح الطبية
اقترح عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
حولي يوسف الغريب تخصيص قطعة أرض واسعة 
إلنشاء مبنى إلدارة املجلس الطبي والعالج باخلارج 
ومواقف سيارات كافية العدد في منطقة الصباح الطبية 
بالشويخ. وقال الغريب في تصريح صحافي ان املبني 

احلالي ومواقف السيارات غير كافيني ويتضح ذلك 
جليا عندما يكتظ املبنى باملراجعني وتتأثر بذلك حركة 
املرور في الشوارع املقابلة واجلانبية مع زيادة عدد 
املراجعني يوميا، مبينا أن ما يقارب ال� 350 مواطنا 

يراجعون هذه اإلدارة بشكل يومي.

خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي األول 2017/2016  
فترة التقدمي للبعثات الداخلية جلميع الفئات املشمولة بالبعثات الداخلية وهم )الكويتيون، أبناء الكويتيات، أبناء 

الدبلوماسيني، ذوي اإلحتياجات اخلاصة( وال ميكن استقبال الطلبات خارج األيام التالية:

الفئات املسموح لها بالتقدم بطلبات البعثة الداخليةالفترة

من يوم األربعاء 2016/6/1 
وحتى الساعة 12:00 ظهرا يوم 

األربعاء 2016/6/15

l االلتحاق ببرامج البكالوريوس من خريجي الثانوية )تسجيل الكتروني(.
l االلتحاق ببرامج البكالوريوس من خريجي الثانوية من فئات ذوي االحتياجات اخلاصة وأبناء  

      الدبلوماسيني )تسجيل يدوي(.
l التحويل الى برامج البكالوريوس ضمن البعثات الداخليه )تسجيل يدوي(.

l التحويل الى برامج البكالوريوس لطلبة )جامعة الكويت/البعثات اخلارجية/
      التطبيقي )تسجيل يدوي(.

آخر موعد لتقدمي اختبارات اجلامعة للحصول على ورقة القبول هو يوم الثالثاء املوافق 2016/6/14 

التخصصات

l   تصميم جرافيكي
l   لغة اجنليزية

l   العلوم اإلجتماعية والسلوكية

l   اقتصاد
l   تسويق
l   متويل

l   محاسبة

l   علوم الكمبيوتر )علمي فقط(
l   هندسة كهربائية )علمي فقط(

l   نظم معلومات

الشروط واإلرشادات العامة
أوال:ً       على فئة  احلاصلني على الثانوية او ما يعادلها التسجيل الكترونياً وذلك عن طريق موقع مجلس اجلامعات اخلاصة   

             www.puc.edu.kw وذلك بعد التوجه إلى اجلامعة/الكلية التي مت اختيارها كـرغبة اولى للحصول على ورقة
                      القبول ووصل التسجيل منها لتحميلها يف نظام التسجيل االلكتروني قبل انتهاء فترة التسجيل.   

ثانيًا:         على فئات ذوي االحتياجات اخلاصة وأبناء الدبلوماسيني واحملولني، التسجيل يدوياً وذلك عن طريق تعبئة طلب
              اإللتحاق بالبعثة الداخلية يف قسم القبول يف اجلامعة األمريكية يف الكويت.

ثالثًا:      ال يسمح للطالب املنسحب/املفصول من البعثات الداخلية التسجيل مرة اخرى للبعثات الداخلية ضمن نفس الفئة.
:       أولوية القبول للطالب احلاصلني على أعلى املعدالت ويف حدود ماهو متاح من مقاعد لكل تخصص على حدة.  رابعًاً

  IELTS أو TOEFL على جميع الطلبة إجراء إمتحان حتديد املستوى للغة االجنليزية يف اجلامعة أو إجتياز إختبار     : خامسًاً
:       اإللتزم بكل ما يصدره مجلس اجلامعات اخلاصة من قرارات.  سادسًاً

الوثائق املطلوبة من جميع الفئات  
l   صورة البطاقة املدنية/األمنية للطالب )األصل للمطابقة(

l   صورة البطاقة املدنية لولي أمر الطالب )األصل للمطابقة(
l   عدد )2( صور شخصية حديثة وملونة.

l   أبناء الكويتيات: صورة البطاقة املدنية لألم وصورة من شهادة امليالد.
l   خريجي الثانوية: شهادة الثانوية األصلية متضمناً تسلسل األعوام الدراسية دون أنقطاع وكتاب معادلة الشهادة

     من وزارة التربية.

ملزيد من املعلومات يرجى اإلتصال أو زيارة قسم القبول يف اجلامعة األمريكية يف الكويت
هاتف: 1802040 أو 22248399  داخلي 3147 / 3148 / 3141 / 3146.

اجلامعة األمريكية يف الكويت مرخصة باملرسوم األميري رقم 139 لسنة 2003 وحاصلة على اإلعتماد املؤسسي من
مجلس اجلامعات اخلاصة - وزارة التعليم العالي يف دولة الكويت. ترتبط اجلامعة األمريكية يف الكويت مبذكرة

تفاهم وتعاون مع Dartmouth College األمريكية.

www.auk.edu.kw

دعم املبادرين 
من الشباب 
الراغبني في 

االستفادة
من اإلطارات


