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بداح العنزي

أكــد مديــر عــام البلديــة م. أحمد 
املنفوحي، ان التوصيات التي اعتمدت 
مــن قبل الوفود اخلليجية املشــاركة 
في املؤمتر البلــدي اخلليجي ١١ امس 
ســترفع إلى كبار املسؤولني ومن ثم 
إلــى الوزراء مبجلــس التعاون خالل 

سبتمبر املقبل.
وقال املنفوحي في تصريح له على 
هامش ختام اعمال املؤمتر أن التجارب 
التــي مت االطالع عليها تعتبر ناجحة 
جدا خاصة أنه مت النظر الى السلبيات 
وااليجابيات التــي تواكبها، الفتا الى 
انه ستتم االستفادة من هذه التجارب 
وأوراق العمل املطروحة، مشيدا بأوراق 
العمل الكويتية املميزة السيما املتعلقة 
بنظــم املعلومــات اجلغرافية، آمال أن 
تعمم الفائدة على جميع دول مجلس 

التعاون.
وأشار الى ان املؤمتر خرج بالعديد 
من التوصيات املهمة من أهمها، احلرص 
على تكويــن وحدات منفصلة تراقب 

عمــل شــركات النظافة فــي اخلليج، 
وتطبيق نظام املعلومات اجلغرافية 
كمرجــع موحــد للدولــة، مــن حيث 
إنــه ال يكون هناك اكثر من مشــروع 
يتعلق بالـ GIS، واملشاركة املجتمعية 
بإنشاء فرق تطوعية من قبل املجتمع 
املدنــي لها إيجابيــات وعوائد كبيرة 
خصوصا أنها ســتقوم ملراقبة أعمال 
النظافة وغيرها من التوصيات التي 
أعلنها رئيس اللجنة العلمية م. سعد 
احمليلبي، مؤكدا أن اللجنة اخلاصة في 
بلديات دول مجلــس التعاون، تعمل 
من خالل اجتماعــات ثنائية وثالثية 
وتبادل أفكار أي جتربة ناجحة في أي 
دولة عن طريق أمانة مجلس التعاون 

اخلليجي.
وذكر أنه في القريب ستتم االستعانة 
ببعض اخلبراء في دول املجلس وايضا 
ايفاد عدد من اخلبراء بالكويت لتبادل 
اخلبرات فيما بني الدول اخلليجية ملزيد 

من التعاون.
ومنذ انطــالق االنظمة االلكترونية 
ومع انعكاسات آراء الناس حول النظم 

االلكترونيــة وخاصة فــي التراخيص 
والبناء دفعتنا الى املضي قدما في ميكنة 
املعامالت البلدية، مشــيرا الى ان ٤٠٪ 
من الرخص تصدر في نفس اليوم، بعد 

أن كانت تأخذ فترة زمنية.
ولفت الــى ان املواطنــني واملكاتب 
الهندســية يستشــعرون بأهمية هذه 
الرخص االلكترونية وتطور العمل في 
البلدية، الفتا الى ان البلدية تتقبل النقد 
والتوجيهات مــع احملاولة في تطوير 
انفسنا ملعاجلة كل السلبيات، خاصة 
ان قــراءات واحصائيات البنك الدولي 
وحتسني بيئة األعمال  تطورت وتعتبر 

ذات مؤشرا ايجابيا.
وكان املؤمتــر اخلليجــي احلــادي 
عشر للعمل البلدي املشترك قد اختتم 
اعماله امس حيث اعلن رئيس اللجنة 
العلمية نائب املدير العام لقطاع التطوير 
والتدريب م. سعد احمليلبي التوصيات 

التي اعتمدت واملتضمنة التالي:
أوال: نظم املعلومات اجلغرافية

٭ تبنــي احدث التجــارب الرقمية في 

توأمة املدن والتي مت تطبيقها في بعض 
املدن اخلليجية في دول مجلس التعاون 

وتعميمها على دول املجلس.
٭ إنشاء جهة مركزية واحدة متخصصة 
في نظم املعلومات املدنية مهامها توحيد 
لغة التخاطب التقنــي وربط الهيئات 
املعنية باالعمــال البلديــة فيما بينها 

لالستفادة من اخلدمات املتاحة.
٭ تكثيف الــدورات التدريبية داخليا 
وخارجيا فــي مجال نظــم املعلومات 
اجلغرافية لتطوير الكــوادر الوطنية 

وتبادل اخلبرات.
٭ تشجيع عمل املنصات والتطبيقات 
الذكية التي تهدف الى تسهيل االجراءات 
وتوفير اخلدمات املتنوعة للوصول إلى 

بلدية ذكية.
٭ تطبيق احدث ما توصلت إليه تقنية 
نظــم املعلومات اجلغرافيــة للحد من 
اآلثــار املترتبة عن الكوارث الطبيعية 

مبا يحقق إدارة سليمة للمخاطر.
ثانيا: عقود النظافة والرقابة عليها

إنشاء منصة رقمية موحدة للرقابة 

والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع 
معدات مشــاريع األمانة ومشــاريع 
البنيــة التحتيــة للمدينة للتأكد من 
تنفيذ العمل بأعلى مقاييس اجلودة 
النوعية لبنية التحتية للمدينة للتأكد 
من تنفيذ العمل بأعلى مقاييس اجلودة 

النوعية.
٭ تخصيص اماكن للفرز في كل مدينة 
بها انظمة استشــعار ذكية لســرعة 
فرز النفايات وفق االجراءات السليمة 

العاملية.
٭ تخصيــص اماكــن اعــادة تدوير 
النفايات في املناطق املختلفة مع تدوير 
للنفايات القابلة للتدوير على شكلة 
اسمدة زراعية لتشجيع السكان على 

املساهمة في الصحة البيئية.
٭ وضع منصة متكاملة إلدارة سالمة 
الغذاء من أماكن التوريد الى التوزيع.
اســتخدام  فــي  قدمــا  املضــي  ٭ 
التكنولوجيا الذكية لتقييم وضبط 

أداء شركات النظافة.
٭ إدارة متكاملــة للنفايــات بالنظم 
الذكيــة وتطبيقاتهــا علــى إجراءات 

السالمة البيئية والصحة العامة.
ثالثا: العمل التطوعي البلدي

دعم البلديات واملؤسسات واملنظمات 
فــي الشــراكة املجتمعيــة من اجل 
تضافر اجلهود في العمل التطوعي 

اإلنساني.
٭ إيجاد وسائل حديثة في تفعيل 

املشاركة التطوعية املجتمعية.
٭ املســاهمة فــي إعــداد مواطــن 
قادر على اإلســهام بجــدارة ووعي 
في مســيرة النماء وحتفيز الطاقة 
الشبابية اإلبداعية الفنية والعلمية 
من خالل التطــوع وخدمة املجتمع 

فهو واجب شرعي وحس وطني.
تعزيز وإشــراك االفراد في دور 
مجتمعي جتاه قضايا البيئة واهمها 
النفايات املنزليــة وطرق تدويرها 

والصحة البيئية.
دعــم األعمــال التطوعية بحيث 
تكون على مستوى عال من الوعي 
بالتخطيط والتفكير االستراتيجي 

واجلودة واملتابعة والتدريب.

املنفوحي أكد خالل ختام املؤمتر ضرورة تبادل اخلبراء بني دول مجلس التعاون لالستفادة من التجارب الناجعة

م.سعد احمليلبي خالل عرض التوصياتالشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مكرما م.أحمد املنفوحي (قاسم باشا) م.أحمد املنفوحي متوسطا رؤساء الوفود في ختام مؤمتر العمل البلدي املشترك 

تشجيع عمل املنصات والتطبيقات الذكية بغرض تسهيل اإلجراءات وتوفير اخلدمات البلدية املتنوعةتطبيق تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية للحد من آثار الكوارث الطبيعية

العنزي إليجاد حلول للقضية اإلسكانية 
وتوفير املواقع الترفيهية للمواطنني

الكندري: ضرورة البحث عن حلول 
مستدامة ملشكلة تكدس النفايات

محمد الدشيش

أكد مرشح الدائرة الثامنة 
البلدي  النتخابات املجلس 
عبداهللا عويــد العنزي أن 
خوضه االنتخابات يأتي وفق 
رؤية ومنهجية تنطلق من 
روح التعــاون ضمن فريق 
متخصص يعمــل معه في 
أكثر من مجال. وقال العنزي 
في تصريح لـ «األنباء»: إذا 
النجاح فستترجم  حالفني 
تلك الرؤية عمليا مع أعضاء 

املجلس البلدي وسنستكمل ما قاموا به في 
املجلس السابق.

وأضاف: من األولويات لدي إيجاد احللول 
ملشكلة القضية اإلسكانية والتي اصبح يعاني 
منها كل رب أسرة، ولذلك سنعمل على حترير 
املزيــد من األراضــي اإلســكانية وإزالة كل 
العقبات عنها متهيدا لتسليمها لـ «الرعاية 
السكنية» ليتم توزيعها علي املواطنني، مشيرا 
إلى انه سيتابع املشاريع اإلسكانية التي مت 
إقرارها ولديه مالحظات عليها ومنها مشروع 
جنــوب القيروان وجنوب ســعد العبداهللا 
ومشروع املطالع. ولفت الى وجود مشكالت 
في عقود النظافة، مشــيرا الى انها حتتاج 
إلى وعي الســكان وأيضا الشركات املنفذة 

للعقود والتي يجب أن تكون 
عمالتها واألجهزة اخلاصة 
بها تواكب آخر التطورات، 
وأيضــا مشــكلة االزدحام 
املــروري التــي حتتاج إلى 
تضافــر اجلهــود مــن كل 
األجهزة والوزارات املعنية 
وأهمها وزارة األشغال وهيئة 

الطرق ووزارة الداخلية.
وأضاف: ســنعمل على 
تقــدمي اقتراحــات في عدة 
جوانــب منها إنشــاء مزيد 
من املــدن العماليــة خارج 
املناطق الســكانية التي نالحظ أن العمالة 
بدت بالدخول عليها تدريجيا، وهذا مؤشر 
غير جيد، وذلك لعدة أسباب تظهر بني فترة 
وأخرى والكل يعرفها، مؤكدا أن الدائرة الثامنة 
خاصة تفتقر الى األماكن الترفيهية، ولذلك 
نحرص على اإلسراع إلجناز هذه املشاريع 
سواء على مستوى الدائرة أو بقية املناطق 
في جميع احملافظات. وتطرق إلى مشــروع 
املخطط الهيكلي الرابع وتأكيده على عرضه 
على أعضاء املجلس البلدي قبل إقراره إلبداء 
الرأي وتقدمي املالحظات، الفتا إلى أن الطموح 
كبير ويجب أن يكون شعار املجلس القادم 
التفاؤل من أجل اإلجناز ودفع عجلة التنمية 

وفق رؤية كويت ٢٠٣٥.

الدائــرة  قــال مرشــح 
السادســة فــي انتخابــات 
املجلس البلدي اسحاق أحمد 
الكندري انه تقدم للترشح 
انطالقــا مــن املســؤولية 
جتاه بلدنــا احلبيب، أمال 
في وجود مجلس يتناسب 
مــع رؤية وخطط الكويت 
اجلديدة وحتقيق طموحات 
املواطنني ومبنظور مستقبل 

بيئي تنموي مستدام.
واضــاف الكنــدري في 
تصريح له: امتنى أن يعي 

الناخــب أهميــة املجلس البلــدي والدور 
االجتماعي واالقتصادي والعمراني والصحي 
والبيئــي املنوط بــه وعدم العــزوف عن 
االنتخابات واملشــاركة الوطنيــة الفعالة 
الختيار املرشح القوي األمني وذي الكفاءة 

واالختصاص.
وتابــع: املجلس البلــدي كان أول نواة 
للعمــل الدميوقراطي وأحد أركان التنمية 
وبوابة املشاريع التنموية بالبالد، والشك 
ان هناك الكثير من العوائق واملشاكل التي 
يعاني منها املواطن في اخلدمات املتعلقة 
بشؤون البلدية بشكل عام وأولويات متعددة 
سأعمل عليها خلدمة الوطن وأبناء الدائرة 
السادسة ومعاجلة القصور فيها في مختلف 
املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

والترفيهية والرياضية في 
حال وصولي الى املجلس 
البلدي ومن أهمها: مراجعة 
املخطــط الهيكلــي العــام 
لوضع توصيات فنية وفقا 
لرؤية كويت ٢٠٣٥ خاصة 
املتعلقــة بعنصــر الرأس 
االبداعي  البشــري  املالــي 
واالقتصاد املتنوع املستدام 
والبيئة التنموية املستدامة 
والعمل على تعديل مسار 
مشــاريع اخلطة املعتمدة 
مع املخطط الهيكلي العام 
للدولة، تخصيص االراضي لتنفيذ املشاريع 
احليوية واالســكانية للدولة وباستخدام 
الذكيــة املســتدامة  املــدن  اســتراتيجية 
وباألخص أصحاب ذوي االحتياجات اخلاصة 
النظيفــة للمحافظة  والطاقات املتجــددة 
علــى البيئة واملســاهمة في حل املشــكلة 
االســكانية واالنتظار الطويل ملســتحقي 
الرعاية الســكنية، وتقدمي مقترح بإنشاء 
مركز وطني الدارة النفايات واعادة تدويرها 
بشكل تنموي مستدام حلل مشكلة تكدس 
النفايات واحلد من تلوثها في البالد ومتاشيا 
مع اهداف التنمية املســتدامة واالستفادة 
الكاملة من مختلف أنواعها وحتقيق عائد 
مالي بديل للدولة وتوفير فرص وظيفية 

متعددة ألبناء الوطن.

عبداهللا العنزي

اسحاق الكندري

تخصيص موقع ملنظمة «أوابك» غرب مشرف
بداح العنزي

يختتــم املجلس البلدي اعماله 
رســميا بعقــد اجللســة االخيرة 
يوم االثنني املقبل، حيث يتضمن 
جدول األعمال العديد من املواضيع 
ابرزهــا طلــب وزارة  احليويــة 
اخلارجية تخصيص موقع مبساحة 
الديبلوماســية  ٣٠٠٠م٢ باملنطقة 
غرب مشرف لصالح منظمة األقطار 
العربية املصدرة للبترول (اوابك).
كمــا يتضمــن جــدول االعمال 

التالي:
طلب اعادة تخصيص موقع ردم 
النفايات املغلــق بالقرين (العدان 
قطعة ٥) مبحافظة مبارك الكبير 

للهيئة العامة للبيئة.
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع مسجد 
ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 

٢ مبنطقة العقيلة.
تطويــر مواقــع دور الســينما 
التابعة لشركة السينما الكويتية 
الوطنية وشــركة التمدين ملراكز 
التسوق تعميم النسبة التجارية.
طلــب وزارة الكهربــاء واملــاء 
والطاقة املتجددة تخصيص موقع 
مقتــرح محطــة حتويــل كهرباء 
رئيسية جهد ١١٫١٣٢ ك ف مبساحة 
٣٥٠٠م٢ ضمــن منطقة العارضية 

تخزين قطعة ٢.
طلــب اإلدارة العامــة للطيران 
املدني اضافة انشطة جتارية على 
 FLY&PARK املكاتب االدارية وخدمة
املختصــة بإنهاء اجراءات الســفر 
للمسافرين مبطار الكويت الدولي.

طلب وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة كبد القطعة رقم ٨ بجوار 

سوق االغنام.
طلــب شــركة التمديــن ملراكز 
التســوق الســماح بوضع مقاعد 
(كراســي وطاوالت) بنهاية جسر 
املشــاة الــذي يربــط مجمــع ٣٦٠ 
ومجمع التنس الدولي من اجلهتني 

مبنطقة الزهراء.
طلب وزارة املالية اضافة بعض 
االنشــطة الــى مشــاريع مواقــف 

السيارات متعددة االدوار.
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع مصلى 

مبنطقة مشرف قطعة ٥.
طلب وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية زحزحة وتوسعة مسجد 

بالقطعة ٥ منطقة العقيلة.
الشكوى املقدمة من اهالي منطقة 
اخلالدية قطعة ٢ شارع ٢٧ بشأن 
جتميد قرار البلدية بإزالة املظالت 
حلني الفصل في جتاوزات وتعديات 
نادي الفتاة بحق املنازل احمليطة به.

حتويل طريق فرعي الى شارع 

خدمة مبنطقة الروضة قطعة رقم 
٣ متفرع من شارع ٣٩ جهة طريق 

املغرب السريع.
االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلــدي عبداهللا احملري، 
واألعضاء حمد املدلج، عبدالعزيز 
املعجــل، م.عبدالســالم الرنــدي، 
عبدالوهاب بورســلي، د.علي بن 
ســاير، عبــداهللا الرومــي، محمد 
الرقيب، حمدي العازمي، د.م.حسن 
كمال، فهيد املويرزي، احمد هديان، 
بشــأن نقل مقر االحتــاد الكويتي 
لكرة القدم من منطقة العديلية الى 

منطقة اخرى غير سكنية.
االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلــدي عبداهللا احملري، 
بشــأن حتويل املوقــع املخصص 
لروضة اطفال بالقطعة رقم ٢ في 
ضاحية عبداهللا السالم الى حديقة 

عامة خلدمة اهالي املنطقة.
طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
حتديــد اســتعمال قطعــة االرض 
املخصصة إلقامة مشــروع خدمي 
وقفــي ملستشــفى بيــت عبداهللا، 
واملطل على شارع جمال عبدالناصر 
بجوار مشروع واجهة الصليبخات 

البحرية.
كتاب جمعية الروضة وحولي 
التعاونية بشــأن توسعة مساحة 
فــرع التموين واجلملــة مبنطقة 
الروضــة من مســاحة ٤٥٠م٢ الى 
١٠٠٠م٢ وذلــك خدمة ملســاهميها 

وأهالي املنطقة.
تخصيص موقــع لبيت الزكاة 

ضمن حدود مركز ضاحية منطقة 
اخلالدية.

طلب الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب املوافقة على 
ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد 
ضمــن حــدود محافظــة اجلهراء 

بارتفاع ارضي وخمسة طوابق.
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري تخصيــص مواقع احواض 
مكشــوفة لتجميسع مياه االمطار 
وقنوات مائية مكشوفة وعبارات 
مائية حتت سطح االرض وسواتر 
ترابية ومسارات صرف مياه امطار 

في منطقة املطالع.
طلب بلدية الكويت توسعة موقع 
سوق بيع اخليام املخصص بصفة 
مؤقتة الكائن في محافظة اجلهراء.

طلب وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع مسجد 
ومواقــف ســيارات علــى طريــق 

العبدلي بجانب محطة الوقود.
طلب الهيئــة العامة للصناعة 
تخصيص محطة خاصة ملعاجلة 
مخلفات الصرف الصحي والصناعي 
مبنطقــة امغــرة الصناعية قطعة 
٥ حكومــي بخصوص طلب جلنة 
محافظة اجلهراء مخططات واضحة 

ملوقع احملطة.
طلــب الهيئــة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية تخصيص 
موقع لتربية االبل مبنطقة الشقايا 

طريق الساملي.
طلب الهيئــة العامة للصناعة 
تخصيــص موقــع إلقامــة محطة 

ملعاجلة املخلفات الصناعية السائلة 
في منطقة صبحان الصناعية قطعة 

.١
االتفاقيــة االستشــارية رقــم 
أهـ/ط/٢١٨ اخلدمات االستشــارية 
لدراســة وتصميم واالشراف على 
حتسني اداء الطريق الدائري الرابع 
بخصوص طلــب موافقة املجلس 

البلدي وتثبيت حرم الطريق.
االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلــدي عبداهللا احملري، 
والعضو مشــعل احلمضان بشأن 
تقدمي خدمــات الصرافة من خالل 

السيارات املتنقلة.
االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلــس البلدي عبــداهللا احملري 
بشــأن اضافــة انشــطة ترفيهية 
(منتزه ترفيهي - مالهي - ألعاب 
تســلية للكبار) ملنطقة الشــويخ 

اخلدمية احلرفية.
طلب املجلــس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب اضافة ما مساحته 
١٠٠م٢ الــى موقع االمانــة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب مبدينــة الكويت مبنطقة 

الشرق بالقطعة رقم ٦.
كتاب الهيئــة العامة للصناعة 
بشأن تسليم املساحة املتبقية ملوقع 
املدينة الصناعية غرب البالد والبالغ 

مساحتها ٥٠ م٢.
طلب املوافقة على اضافة وشراء 
مســاحة لقطعــة ارض مالصقــة 
للقســيمة رقــم ٢٩ بالقطعــة ٥٤ 

مبنطقة املنقف.

املجلس البلدي يختتم أعماله ويعقد جلسته العادية اإلثنني املقبل

العتيبي يشيد بجهود أمني عام املجلس ومساعديه
أشــاد رئيس املجلس 
العتيبي  البلدي أســامة 
العــام  بجهــود األمــني 
للمجلــس البلــدي بــدر 
الرفاعي ومــا قام به من 
إجنازات مشهودة خالل 
فتــرة عمله في املجلس، 
مقدمــا له جزيل الشــكر 
والتقدير ملا قام به طوال 

الفترة املاضية.
كمــا أشــاد العتيبــي 
باجلهــود التي يقوم بها 
العــام املســاعد  األمــني 
للشؤون املالية واإلدارية 
أبــا اخليل  عبداحملســن 
العام املســاعد  واألمــني 
الهندســية  للشــؤون 
والفنية جاســم احلبيب 

أسامة العتيبي مكرما بدر الرفاعيفي تسريع اإلجناز.

ملشاهدة الڤيديو


