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املجلس البلدي
الزيدان: رصد ٣ أنواع من «الرفراف» 
مبحمية اجلهراء وننتظر ٣٨٠ طيرًا

ال تأثير للحريق على احملمية واستقبال الزوار عبر حجز مسبق

الرفراف الشائعطائر الرفراف أبيض الصدر

دارين العلي

العامة  الهيئة  أكدت 
للبيئة أنها مستمرة في 
استقبال الزوار مبحمية 
اجلهــراء وفــق مــا هو 
معمول به وفي األوقات 
واملواعيد احملددة وفقا 
للحجــز املســبق على 
الهيئــة، مؤكدة  منصة 
أن احلريــق الذي حدث 
جراء العاصفة الرعدية 
كان محدودا وطال عددا 

من األشجار ومتت محاصرته من دون 
أن يؤثر ذلك على احملمية ككل.

وفي ســياق متصل، قال نائب مدير 
عام الهيئة للشــؤون الفنية د.عبداهللا 
الزيدان، إن الهيئة تستمر برصد الطيور 
املهاجــرة إلــى محمية اجلهــراء، حيث 
رصدت مؤخرا وصــول طائر الرفراف 
بأنواعه الـ ٣ األبقع والشــائع األصغر 
حجما وأبيض الصدر والتي تستوطن 
بالقرب من البرك املائية ألنها تتغذى على 
القشريات والالفقاريات واألسماك، الفتا 

إلــى تواجد هذه الطيور في 
البالد له أهمية كبيرة للحفاظ 
على احلياة الفطرية، موضحا 
ان احملمية تلعب دورا مهما 
للحفاظ عليها خالل الفترة 

الشتوية في البالد.
وبني الزيدان أن احملمية 
أيضا شــهدت منذ منتصف 
شهر أكتوبر بدء عودة عقبان 
الكويــت املنقطــة الكبيــرة 
املهددة باالنقراض من روسيا 
إلــى البــالد خــالل الهجرة 
الشتوية لهذه الطيور التي 
جتهد الكويت للحفاظ عليها، 
حيث ال يتواجد منها عامليا 
سوى ٤ آالف زوج، مشيرا إلى 
ان سبب تناقص أعدادها منذ 
عام ١٩٦٠، حيث كان الروس 
يستعملون املواد الكيميائية 
للقضــاء على اجلرذان التي 
تــؤذي احملاصيــل والتــي 
تتغذى عليها العقبان ما أدى 
إلى نفوق أعداد كبيرة منها.

وأعلن عن توقيع الكويت 

قريبــا علــى االتفاقية 
الدولية للمحافظة على 
الكائنات احلية املهاجرة، 
خاللهــا  مــن  والتــي 
البــالد مــن  ســتتمكن 
احلفاظ على هذه الطيور 
واالســتعالم  داخليــا 
عــن أي تطور بشــأنها 
إقليميــا ودوليا، حيث 
تلــزم االتفاقيــة الدول 

األطراف بذلك.
وذكــر أن محميــة 
اجلهراء تستقبل سنويا 
نحــو ٣٨٠ نوعا مــن الطيور املهاجرة، 
موضحــا ان هنــاك عــددا مــن الطيور 
أصبحــت مقيمة في احملمية مثل طائر 
الغرى والغطــاس الصغير التي باتت 
تتكاثر في احملمية وتتواجد طوال أيام 
الســنة، وهناك أنواع من الطيور ومع 
التغيرات املناخية باتت تقل أعدادها في 
بلدها األم مثل طائر الغطاس الصغير 
في إندونيسيا وتتكاثر في بالد أخرى، 
كما يحصل لهذا الطائر حاليا في محمية 

اجلهراء.

د.عبداهللا الزيدان

طائر العقاب عاد إلى الكويت

b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

املنفوحي: «التربية» مسؤولة عن تراخيص املدارس اخلاصة
أكد مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي أن اجلهة املسؤولة 
عن إصدار وسحب تراخيص 
املــدارس اخلاصة هــي وزارة 

التربية.
وقــال م.املنفوحي في رده 
علــى ســؤال العضــو ناصر 
اجلدعان بشأن املدارس اخلاصة 
مبناطــق ســلوى والرميثية 

والساملية:
باإلشارة الى كتابكم اخلاص 
بالســؤال املقــدم مــن عضو 
املجلس البلدي ناصر اجلدعان، 
بشأن املدارس اخلاصة مبناطق 
سلوى والرميثية والساملية، 

نفيدكم بالتالي:
كم عدد املدارس اخلاصة في 

املناطق املذكورة أعاله؟
هل قامت البلدية بإغالق أو 
سحب تراخيص مدارس خاصة 

باملناطق سالفة الذكر؟
وزارة التربيــة هي اجلهة 

املختصة بإصــدار تراخيص 
املدارس اخلاصة.

الشروط اخلاصة في بلدية 
الكويت بشــأن االشــتراطات 
واملواصفــات اخلاصة بأبنية 
املدارس اخلاصة في مختلف 
مناطق الكويت عند ترخيص 

املدارس اخلاصة:
أوال: احلصول على موافقة 

بعمل غرف للمستخدمني بنسبة 
ال تزيــد على ٣٪ من مســاحة 
األرض بحد أقصى ٢٠٠م٢ في 
الساحة األرضية وال حتسب 

ضمن النسبة املسموح بها.
مواقــف الســيارات: يجب 
توفير أماكن لوقوف السيارات 
ســواء الباصات او السيارات 
اخلاصة داخل حدود املوقع أو 
حتديد مكان قريب من املدرسة 
ويكــون ملــكا لصاحبهــا وال 
يســتغل إال ملواقف السيارات 
ويجــب أال يقل عــدد مواقف 
الســيارات عــن ١ بــاص + ٣
ســيارات خصوصي لكل ١٥٠

طالبا.
اخلاصــة  االشــتراطات 
الســتعماالت املعاقني: يراعى 
عنــد التصميــم املواصفــات 
املنصوص عليها باجلدول رقم 
١٥ االشــتراطات واملواصفات 
اخلاصة باستعماالت املعاقني.

وزارة التربيــة املســبقة على 
الترخيــص بالســماح بفتــح 
مدرسة مع بيان نوعيتها (بنني 
أو بنات) ومستواها التعليمي 
(ريــاض أطفــال - ابتدائي - 

متوسط - ثانوي).
ثانيا: احلصول على موافقة 

املجلس البلدي.
ثالثــا: أال تكــون املنطقــة 
املزمــع إقامــة املدرســة فيها 
منطقة سكن خاص عدا مشاريع 
التقسيم اخلاص اجلديدة التي 
يوافق عليها املجلس البلدي.

رابعا: يجب أال تقل املساحة 
املخصصــة للمدرســة عــن 
٢٠٠٠م٢ علــى أن يضــاف ما 
مساحته ١٠٠٠م٢ لكل مرحلة 

إضافية.
التقيــد  يجــب  خامســا: 
باالشتراطات اآلتية في تصميم 

املدرسة:
امللحقات األرضية: يسمح 

ناصر اجلدعانم.أحمد املنفوحي

املختصــة بإصــدار وســحب 
تراخيص املــدارس اخلاصة، 
وهي املعنية بعمل إحصائيات 

تلك املدارس.
كافــة تراخيــص املدارس 
اخلاصة باملناطق سالفة الذكر.. 
وما الشروط الواجب توافرها 
للحصول على تلك التراخيص؟
وزارة التربيــة هي اجلهة 

إضافة ٥ أنشطة جديدة لالئحة احملالت العامة واملقلقة للراحة
أصدر مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
قرارا بإضافة ٥ أنشطة جديدة لالئحة 
احملالت العامة واملقلقة للراحة واملضرة 

بالصحة.
وجــاء في القــرار: مادة أولــى: تعتمد 
مسميات األنشطة املستحدثة من وزارة 
التجارة وتوطني كل نشاط دولي باملناطق 
املسموح بها الترخيص حسب النظم 
واللوائــح بناء على التصنيف الدولي 

لألمم املتحدة لألنشــطة االقتصادية، 
وذلك على النحو التالي:

٭ استيراد الصلبوخ - مكتب في األبنية 
التجارية

٭ البيع باجلملة ألنظمة األمن والسالمة 
- مكتب في األبنية التجارية

٭ متديد أنابيب الغاز البترولي املسال 
- مكتب في األبنية التجارية

٭ بيــع وشــراء النفط غيــر الكويتي 

ومشتقاته خارج الكويت - مكتب في 
األبنية التجارية

٭ اســتئجار املعــدات علــى اختالف 
أنواعها - محل فــي املناطق اخلدمية 
(الشويخ، الري، الفحيحيل، األحمدي) 

حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
مادة ثانيــة: يعتمد توطني األنشــطة 
املرخصة في منطقة تخزين العارضية 
حســب قرار املجلس البلدي (م ب/ف 

٤/٦٤/٤/٢٠٠٨) و(م ب/ ف ٣/١٢٢/٦/٢٠٠٩) 
وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب 
التصنيف الدولي لألمم احملتدة لألنشطة 

االقتصادية على النحو التالي:
٭ مكاتب إلدارة أعمال الشركة - إدارة 

املشاريع
٭ املطبخ املركزي - جتهيزات غذائية 

- إدارة املطاعم وجتهيزات غذائية
٭ املصعد - مصبغة مركزية

«املالية» رفضت عقد تشغيل وصيانة دورات املياه العمومية
أكد مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي عــدم موافقة وزارة 
املالية على تخصيص ميزانية 
لطرح عقد تشــغيل وصيانة 

دورات املياه العمومية.
وقال املنفوحي في رده على 
سؤال العضو م.شريفة الشلفان 
بشــأن نظافة وصيانة دورات 

املياه العمومية:
باالشارة الى كتابكم اخلاص 
بالسؤال املقدم من عضو املجلس 
البلدي م.شريفة الشلفان، بشأن 
نظافة وصيانــة دورات املياه 
العامة، نفيدكم بالتالي: ما االدارة 
أو اجلهة املختصة باالشــراف 

على دورات املياه العامة؟
- حســب االختصــاص إدارة 
االنشــاءات غير مختصة في 
االشراف على تشغيل الدورات، 
ولكــن التزاما بقــرار اللجنة 
العليا باستالم جميع دورات 
املياه لإلشراف عليها وصيانتها 

وتشغيلها.
كم عدد دورات املياه العامة في 
الكويت التي تقع حتت إشراف 

بلدية الكويت؟
- عدد دورات املياه في محافظة 

الصناعيــة قطعة ١ شــارع ١٨
قسيمة ٩٠٠٠٥٧.

٭ دورة ميــاه حديقة البلدية 
رقم ١ القبلة - ق٦ - شــارع 

فهد السالم قسيمة ٩٠٠٠٥٧.
٭ دورة ميــاه حديقة البلدية 
رقم ٢ القبلة - ق٦ - شــارع 

فهد السالم قسيمة ٥٠٠٠٥٤.
٭ دورة ميــاه مقابــل قصــر 
العدل القبلة - ق٦ - شــارع 
فهد السالم قسيمة رقم ٩٠٠٠٤٧.
٭ دورة ميــاه مقابــل مطعم 

ماكدونالد القبلة - ق٨.
٭ دورة ميــاه خلــف عمــارة 
االسماك شرق - ق٥ - قسيمة 

رقم ٩٠٠٠٢١.
٭ دورة مياه بجانب مســجد 
العوضي شرق - ق٥ - شارع 

جابر املبارك.
٭ دورة مياه مقابلة مدرســة 
الصوابر شرق بجانب مسجد 
الراشــد - ق٦ - قسيمة رقم 

.٩٠٠٠٢٦
٭ دورة مياه مقابل النقل العام 

- املرقاب - ق١٠.
٭ دورة مياه خلف مخفر شرق 

- شرق.

البنك االهلي املتحد.
- دورة مياه الري بجانب شرق 

اجناز.
- دورة ميــاه بجانب ســوق 

الطيور.
- دورة ميــاه الــري بجانــب 

بيطري الدهماء.
- دورة مياه الري بجانب سوق 

اجلمعة.
ما معايير تصميم دورات املياه 

العامة؟
- دورات املياه قدمية املنشأ.

هل توجــد عقود ســارية 
للتنظيــف اليومــي وتوفيــر 
املواد االســتهالكية لــدورات 

املياه العامة؟
- توجــد عقــود صيانــة 
في شاطئ الشويخ - شاطئ 
الوطيــة - شــاطئ اجنفة - 
شاطئ الفنطاس، وهي خاضعة 
لصيانة دورية مستمرة ضمن 
أعمال عقــد رقم ب ك/أأ ٢٠ - 
٢٠١٦/٢٠١٧، كمــا نفيدكم علما 
بأن دوراه املياه العمومية في 
باقي احملافظات (العاصمة - 
حولي - الفروانية) ال يوجد 

لها عقود حاليا.

٭ دورة ميــاه خلــف التقدم 
العلمي - شــرق - ق١ خلف 

بيت التمويل.
٭ دورة مياه بجانب احلسينية 
اجلعفرية - شــرق - ق٦ - 

قسيمة رقم ٩٠٠٠٠٦.
٭ دورة ميــاه خلــف فنــدق 
الشــيراتون - ق١٤ - شارع 

فهد السالم.
٭ محافظة حولي:

تقع فــي (منطقة الرميثية - 
الساملية شــارع سالم املبارك 

- حولي - شاطئ اجنفة).
٭ دورات املياه في الشواطئ:

- (شاطئ الشويخ - شاطئ 
الوطيــة - شــاطئ اجنفة - 
شاطئ الفنطاس) وهي خاضعة 
لصيانة دورية مستمرة ضمن 
أعمال عقد رقم (ب ك/أأ/ ٢٠ - 
٢٠١٦/٢٠١٧)، علمــا أن دورات 
مياه (شاطئ اجنفة) مغلقة في 
الوقت الراهــن، وذلك لوجود 
أعمال صيانة مدينة في املوقع.

٭ محافظة الفروانية:
- دورة مياه اجلليب بجانب 

البنك الوطني.
- دورة ميــاه خيطان بجانب 

م. شريفة الشلفان

العاصمة ١٤.
عدد دورات املياه في محافظة 

حولي ٤.
عدد دورات املياه في الشواطئ 

.٤
عــدد دورات امليــاه فــي 

محافظة الفروانية ٦.
يرجى حتديد مواقع دورات 

املياه املذكورة أعاله.
٭ محافظة العاصمة:

الشــويخ  ميــاه  دورة  ٭ 
الصناعية قطعة ١ شــارع ٢٠

قسيمة ٩٠٠٠١٨.
الشــويخ  ميــاه  دورة  ٭ 

عقبان الكويت املنّقطة الكبيرة عادت من روسيا بسالم


