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اجلاسم: إلزام مقاولي البناء بوضع 
حاويات لتجميع املخلفات اإلنشائية

بداح العنزي 

أكد وزير الدولة لشؤون 
البلدية م.وليد اجلاسم على 
إلزام مقاولي البناء بوضع 
حاويــات في مواقع العمل 
لتجميع النفايات اإلنشائية 
البنــاء وجميع  وأنقــاض 
املخلفات الناجتة من أعمال 
الهدم أو تشييد املباني أو 
ترميمها أو صيانتها وذلك 
للحــد مــن مشــكلة إلقاء 
مخلفات األعمال اإلنشائية 

وأنقاض البناء في الساحات واألماكن غير 
املخصصة لها مما يتسبب في اإلضرار في 
النظافــة العامة والبيئة وتشــويه املنظر 

العام.
وقال اجلاســم في كتابه إلى مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي واملتضمن مشروع 
قرار جلنة الســالمة بتعديــل املواد ١ و١٩ 
و٢٠ من قرار جلنة السالمة رقم ٩٥ لسنة 
١٩٨٣ بشأن الشروط والقواعد واإلجراءات 

الواجب مراعاتها في تنفيذ 
وتطبيــق الئحــة أنظمــة 
السالمة لألفراد واملمتلكات 
العامة وموارد الثروة العامة 
مبا يتناسب مع إلزام القائم 
بالعمــل بوضــع حاويات 
في مواقــع العمل لتجميع 
النفايات اإلنشائية وأنقاض 
البنــاء وجميــع املخلفات 
التي تخلفهــا تلك األعمال 
مع تضمني املقترح نفسه 
كال من مشروع الئحة البناء 
ومشــروع الئحة تصنيف 
املقاولني محل الدراسة لدى اجلهاز التنفيذي.

ودعــا إلى ضــرورة العمل علــى إقرار 
التعديالت على الالئحة بصفة االستعجال 
واتخاذ الالزم وفق النظم إلدخال التعديل 
املقترح، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق 
مع الهيئة العامة للبيئة بشأن إحالة نسخة 
مــن املخالفات التي تســجلها البلدية ضد 
املخالفني إلــى الهيئة لتقــوم هي األخرى 

بتطبيق عقوباتها عليهم.

لعدم اإلضرار بالبيئة وتشويه املنظر العام

م.وليد اجلاسم

«التربية» تطلب احملافظة على مبانيها 
غير القائمة في منطقة خيطان

تبحث جلنة الفروانية في املجلس البلدي 
كتاب وكيل وزارة التربية املتعلق باحملافظة 
على املواقع احملجوزة واملباني غير القائمة 

في منطقة خيطان.
ولفت كتاب وكيل الوزارة باالنابة فيصل 
املقصيد واخلاص باملواقع احملجوزة للوزارة 
إلى تطوير القطعتني ١، ٢ في منطقة خيطان، 
مبينا أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
بصدد إنشاء وإجناز وصيانة طرق ومجاري 
صرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في 
القطعتني وإلى قرار املجلس البلدي رقم م ب 
م أ/ ف ٢٠١٧/٢ املتخذ بتاريخ ١/٥/٢٠١٧ بشأن 
تخصيص القطعــة ٣ و٤ مبنطقة خيطان 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعيد 
تخطيطهما، واستمرارا للتعاون البناء بيننا.

عليه، وبناء على التنســيق مع الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري بشأن خدمات 
املباني واملواقع التي تخص وزارة التربية 

واملكلفني مبشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
طــرق ومجــاري صــرف أمطــار وصحية 
وخدمات أخــرى مبنطقة خيطــان بالعقد 
رقم ره ط ٢٣٠، وباالطالع على املخطط املعد 
من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
العادة تخطيــط القطعتني ١، ٢ في منطقة 
خيطان اجلنوبي لوحظ عدم ثبوت املواقع 
احملجوزة لوزارة التربية غير القائمة وهي: 
موقــع محجوز لوزارة التربيــة غير قائم 
مدرسة ابتدائية ق١، موقع محجوز لوزارة 

التربية غير قائم روضة أطفال ق٢.
لذا، نود التأكيــد على أهمية وضرورة 
احلفاظ علــى املواقع احملجــوزة واملباني 
التابعــة لــوزارة التربية خلدمــة العملية 
التعليمية في نطاق القطعتني ١، ٢ مبنطقة 
خيطان عند تسكينهما، واإلبقاء على األراضي 
احملجوزة للوزارة ضمن التخطيط العمراني 

للقطعتني املذكورتني.

نقل ٢٠ مليون إطار من «رحية» إلى الساملي خالل عامني

قــام عــدد مــن أعضاء 
املجلس البلدي صباح أمس 
بجوله على موقع اإلطارات 
في الساملي لالطالع عن قرب 

على األوضاع هناك.
وفي البداية، قالت عضو 
املجلس البلدي م.مها البغلي 
ان املوقع خصصه املجلس 
للهيئــة العامــة للصناعة 
مبساحة ٢ مليون متر مربع 
التالفة،  لتجميع اإلطارات 
وذلــك جتهيــزا لتقطيعها 
وإعادة تدويرها وإلنشــاء 
مصانــع متعــددة العــادة 
تدويــر النفايات، مشــيرة 
الى نقل حوالي ٢٠ مليون 
إطار من منطقة رحية خالل 
العامــني املاضيني من قبل 
شــركات محلية، ومازالت 
هناك كمية متبقية بانتظار 
تأهيل شركات اخرى لنقلها 

الى منطقة الساملي.
وقالــت البغلــي انه مع 
تكدس ماليني اإلطارات في 
الســاملي وعلى مســاحات 
كبيرة ومتالصقة فإن خطر 
تعرضها حلوادث احلرائق 
هاجــس كبيــر ودائمــا ما 
يثير قلقنا، حيث ان اندالع 
حريــق بســيط فــي هــذه 
املنطقة النائية قد يتسبب 
فــي حرائق كبيرة يصعب 
السيطرة عليها وتتسبب في 
تلوث خطير للهواء، مشيرة 
إلى ان احلريق الذي اندلع 
األسبوع املاضي نتجت عنه 
ادخنة داكنة كثيرة وصلت 
رائحتها الى بعض املناطق 
الســكنية حســب ما ذكره 
بعــض املواطنــني، مؤكدة 
ان هذا التلوث خطير جدا 
ويثيــر القلق على الصحة 

العامة.
وأعربــت عــن املها في 
ان تقــوم الهيئــة العامــة 

تنفيذهــا، حيــث خصص 
املجلس البلدي في فبراير 
٢٠٢٠ موقعا مبســاحة ١٫٦ 
مليــون متر مربــع للهيئة 
العامة للبيئة في الساملي، 
داعية وزارة األشغال العامة 
العتماد منتجــات مصانع 
اعادة التدويــر في الطرق 
واملباني العامة دعما لتلك 

نفايات اإلطارات املستعملة 
والقدمية التي يتم التخلص 
منها من بني أكثر النفايات 
التي تسبب مشاكل بيئية، 
النها تشــغل مســاحة ٣٪  
بســبب كثافــة تصنيعها 
وأعدادها الهائلة ودميومتها 
وفتــرة اســتخدامها ومــا 
حتتويه من مكونات مضرة 
بالبيئــة، مبينــا ان هناك 
شــركات تريد اســتغاللها 
االســتغالل األمثــل ألنهــا 
ثــروة وستســتفيد منهــا 
فــي صنع وإنتــاج مالعب 
األطفال ومضامير رياضة 
الركض وأرضيات املالعب 
االصطناعية، ووقود أفران 
اإلسمنت وبطانات السجاد 
الفروســية،  وســاحات 
او  األرضيــات  وتبليــط 

استخدامات اخرى.
وذكر ان املجلس البلدي 
ســاهم فــي حــل مشــكلة 
اإلطــارات ومد يد التعاون 
وســلم مواقع وأراضي في 
شــهر فبراير املاضي حتى 
يتم القضاء علــى الكارثة 
البيئية اذا لم حتل مشكلة 
اإلطــارات ســتصبح حول 
املناطق السكنية وتصبح 
كل أراضي الكويت مكبات 
نفايــات لإلطــارات، الفتــا 
إلــى ان األمر يحتــاج إلى 
تضافــر جهــود وحزم من 
هيئتي الصناعــة والبيئة 
ومعرفة الكارثة البيئية التي 
ســيقع ضررها على املكان 
والبيئــة وخطورتهــا عند 
االحتراق مستدركا ال نريد 
لكارثة «رحية» أن تتكرر في 
الساملي أو أي منطقه ونريد 
حال مشتركا إلدخال املزيد 
من الشركات حتى املشاريع 
الصغيرة ووضع كاميرات 

مراقبة وحراسة باملوقع.

الصناعــة ولتطوير وضع 
ادارة النفايات في الكويت.

من جانبــه قال العضو 
م.عبدالســالم الرندي: في 
كل دول العالم عند انتهاء 
صالحيــة اإلطــار إما يعاد 
تدويره أو مير مبراحل حتى 

يتم التخلص منه.
وأضاف الرندي: تعتبر 

أعضاء «البلدي» طالبوا خالل جولة على موقع اإلطارات بتأهيل شركات إلعادة تدويرها

أعضاء «البلدي» مع م.عبدالكرمي تقي في مصنع تدوير اإلطارات باملوقع

جانب من جولة األعضاء في املوقع

للصناعــة والهيئة العامة 
للبيئة باإلســراع بترسية 
عقود شركات إعادة تدوير 
اإلطــارات إلخــالء موقعي 
مــن  ورحيــة  الســاملي 
اإلطارات بالكامل، مطالبة 
البلديــة أيضــا باإلســراع 
املواقع املطلوبة  بتســليم 
لهذه املشــاريع ليتســنى 

نطالب «األشغال» باعتماد منتجات مصانع إعادة التدوير في الطرق واملباني العامة
اإلسراع بإشراك املشروعات الصغيرة ووضع كاميرات مراقبة باملوقع ملنع احلوادث

إزالة ١٢ مخيمًا خالفت قرار إلغاء التخييم في املنطقة اجلنوبية
محمد الدشيش 

أزال الفريق الرقابي في بلدية الكويت أمس ١٢ مخيما باملنطقة اجلنوبية 
خالفت قرار مجلس الوزراء بإلغاء موسم التخييم هذا العام بشكل احترازي 

لتفشي ڤيروس كورونا املستجد.
وقال مدير ادارة النظافة العامة واشــغاالت الطرق فيصل العتيبي في 
تصريح للصحافيني على هامش بدأ حملة ازالة املخيمات املخالفة ان هذه 
احلملة تهدف بشــكل اساســي الى االهتمام بصحة املواطن واملقيم إثر 
تفشي هذا الڤيروس. واضاف العتيبي ان بلدية الكويت  شكلت فريق عمل 
ميدانيا معاونا للجنة املخيمات الربيعية املشــكلة من قبل مجلس الوزراء 
ملواجهة ڤيروس كورونا الزالة املخيمات الربيعية، وحث املواطنني على اتباع 
التعليمات الصحية لتجنب االصابة، مبينا ان الفريق سيقوم بشكل مستمر 
بحمالت دورية للتأكــد من التزام اجلميع بالتعليمات الصحية، مؤكدا ان 
الفريق سيطبق القانون على اجلميع دون متييز حفاظا على صحة اجلميع.

وذكر ان من صالحيات الفريق اإلزالة الفورية جلميع املخيمات الربيعية 
دون إنذار اصحابها، مبينا ان البلدية لم تعط هذا العام أي ترخيص لوضع 
مخيمات كما ان من صالحية البلدية تغرمي ومخالفة أصحاب تلك املخيمات 
املخالفة، مطالبا اجلميع بالتعــاون مع البلدية واجلهات املختصة ملواجهة 

هذا الوباء.

العتيبي: البلدية شّكلت فريق عمل ميدانياً للقيام بحمالت دورية للتأكد من التزام اجلميع بالتعليمات

آليات البلدية تزيل صهريج مياه في املوقع (متني غوزال) جانب من إزالة املخيمات املخالفة في املنطقة اجلنوبية  


