
محليات
اخلميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣

04

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

الفارسي: طلبنا مالحظات اجلهات املعنية حول «الئحة النظافة»
للحــد مــن ردم النفايات مع 
احلــرص على أهميــة إعادة 
تدويــر ومعاجلــة النفايات 
لالســتفادة منها في جوانب 
مختلفة، مشــيرة إلى الدور 
السلبي الذي تؤديه النفايات 
وانتشــارها على مســاحات 
كبيرة من أراضي الدولة مما 
يحول دون حتقيق االستفادة 
املثلى من تلك األراضي ويعقد 
إعــادة اســتخدامها  عمليــة 

وتأهيلها للبناء مستقبال.
وبينت انها اقترحت تنقيح 
الالئحة لتكون أكثر وضوحا 
مــع حتديــد املسـؤوليــــات 
والتشــغيلية  اإلداريـــــة 
والرقابيــة لتشمل املنظومة 
الكاملة للتعامل مع النفايات، 
مشــددة على ضرورة التزام 
الالئحة بقانون الهيئة العامة 
للبيئة فيما يخص النفايات 
البلدية الصلبة واإلنشائية 
وااللتزام أيضا باستراتيجية 
البيئة للنفايات للوصول إلى 
توافــق بني خطــط ولوائح 
جهــات الدولــة املختلفة مبا 

فيه منفعة للصالح العام.

املجتمع، السيما أثرها السلبي 
على حياة السكان اليومية من 
اجلوانب الصحية والبيئية 
واالقتصادية فضال عن املظهر 

غير احلضاري.
انهــا  الشــلفان  وقالــت 
حرصــت خــالل االجتمــاع 
على ان تكون الئحة النظافة 
املعروضــة أكثــر شــمولية 
ملنظومــة النفايــات البلدية 
الصلبة واإلنشائية فضال عن 
كونها تعكس رؤية واضحة 
مواكبــة لالســتدامة تطمح 

وفــي الواقع مواقع املعاجلة 
احلاليــة هــي مواقــع مرادم 
وليســت معاجلــة وإعــادة 
تدويــر. وذكــرت ان دورنــا 
إقــرار النــص املقتــرح على 
الالئحة في ضوء قانون البيئة 
وآخر املستجدات بشأن إدارة 

النفايات البلدية الصلبة.
مـن جانبـها، أكـــدت مقررة 
اللجنة م.شــريفة الشــلفان 
أهمية منح قضية النظافة في 
البالد اهتماما بالغا باعتبارها 
من أهــم القضايا التي متس 

خــالل  البلديــة  النفايــات 
اجللسات السابقة. وأضافت: 
مت إبقاء الالئحة على اجلدول 
ليتم تزويدنا باملالحظات من 
قبل اجلهاز التنفيذي جلميع 
اإلدارات ذات الصلــة، فعلى 
ســبيل املثال يخلــو الفصل 
األول مــن تعريف مصطلح 
«فرز» واملادة ١٢: تتولى اإلدارة 
املعنية ببلدية الكويت اتخاذ 
كل اإلجراءات اخلاصة بإشراف 
ومتابعة أعمــال جمع ونقل 
النفايات إلى مواقع معاجلتها، 

بداح العنزي

عقدت اللجنة املشتركة بني 
«شؤون البيئة» و«القانونية 
واملالية» في املجلس البلدي 
أمــس برئاســة  اجتماعهــا 
الفارســي، وذلــك  م.عليــاء 
املقارنــة  ملناقشــة جــدول 
الــوزاري  القــرار  ملشــروع 
بشأن «الئحة النظافة ونقل 

النفايات».
وقالت الفارسي ان الالئحة 
تضم ٥ فصول، األول يشمل 
«التعاريف»، والثاني يتطرق 
إلى «شــروط وضوابط رفع 
ونقــل ومعاجلــة وتدويــر 
النفايــات»، والثالث يتناول 
النفايــات  ناقلــي  تأهيــل 
والتزامهــم، فيمــا خصــص 
الرابــع  للعقوبات  الفصــل 
العامة،  واخلامس لألحــكام 
مشــيرة إلــى ان الهــدف من 
االجتماع مناقشة الفصل األول 
وجزء من «الثاني»، حيث مت 
التطرق إلى قراءة املواد والتي 
أظهرت أنها ال تتناســب مع 
بإدارة  التوصيات اخلاصــة 

خالل اجتماع اللجنة املشتركة بني «شؤون البيئة» و«القانونية واملالية»

م.علياء الفارسي مترئسة االجتماع

جانب من رفع السيارات املهملة

«األشغال»: تشكيل جلنة عليا 
إلصالح الطرق والبنية التحتية

عاطف رمضان

أصــدرت وزيــرة األشــغال ووزيرة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقمــاز قــرارا بتشــكيل جلنــة فنيــة 
استشارية عليا برئاستها وعضوية عدة 
جهات حكومية لدعم جهود «األشــغال» 

إلصالح الطرق والبنية التحتية.
وجاء في القرار الوزاري تشكيل اللجنة 
من جهات حكومية عدة برئاســة وزارة 
االشغال وعضوية جامعة الكويت ووزارة 
الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة 

البترول الكويتية.
وتضمــن القرار أهــداف عمل اللجنة 
في تقدمي املشــورة والدعم الفني الالزم 
للوزارة والهيئــة العامة للطرق والنقل 
البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة 
األشــغال وهيئة الطرق بشــأن إصالح 
الطــرق والبنيــة التحتيــة، ومراجعــة 

العقود اجلاري تنفيذها وتقييم الشركات 
املنفــذة واملكـاتـــــب االستشــاريـــــة 
وإبداء املالحظات ومراجعة املستـنــدات 
التعاقديــــة واملواصفات الفنية وتقدمي 
الدعم الفني واالستشــاري بشأن نظام 
املراقبــة وضبط اجلــودة وأداء وكفاءة 
املختبــرات وأعمــال الفحــص واملراقبة 
على مصانع األسفلت ومواقع العمليات 

للمشاريع.
ونص القرار أيضا على مراجعة آلية 
طرح العقــود وصيانة الطــرق وتقدمي 
املقترحــات والتوصيات الالزمة بشــأن 
البرنامج الزمنــي والعمل على تقليص 
املدة الزمنية للدورة املســتندية لطرح 
العقود، ولها احلق في تشكيل جلان فنية 
إلجناز مهامها متى ما احتاجت إلى ذلك.
وحدد القرار ستة أشهر لعمل اللجنة 
من تاريــخ أول اجتماع لها ومتدد مبدة 

مماثلة عند احلاجة.

بعضوية ممثلني عن «الدفاع» واجلامعة و«الفتوى والتشريع» ومؤسسة البترول

رفع ٩ سيارات مهملة في «اجلهراء»
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام 
إدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة اجلهراء بتنفيذ جولة ميدانية من قبل مفتشي 
النظافــة مبركز اجلهــراء لرفع كل ما يشــوه املنظر 

اجلمالي ويعمل على إشغال الطريق.
وفي هذا الســياق، قال مدير إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة محمد اجلبعة 
إن اجلولة امليدانية التي مت تنفيذها مبنطقة اجلهراء 
جاءت في إطــار االهتمام الذي توليــه البلدية لرفع 
مستوى النظافة بكل املناطق بجميع احملافظات، مشيرا 
إلى أن اجلولة قد أســفرت عن رفع ٩ سيارات مهملة 

وقد مت إرسالها الى موقع حجز البلدية.
وأشار إلى تواصل املفتشني بجميع مراكز النظافة 
وإشغاالت الطرق ومتابعة الباعة اجلائلني باحملافظة 
جلوالتهم امليدانية لرصد ومتابعة املخالفني لألنظمة 
واللوائح املعمــول بها في البلدية واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالهم.

البغلي: تبادل اخلبرات بني دول اخلليج 
للتصدي آلفة املخدرات

العاصمة  اســتضافت 
الثالثاء  الدوحة  القطرية 
اعمال االجتماع التنسيقي 
لوزراء الشؤون والتنمية 
واالجتماعـيـــة مبجلـــس 
التعاون، وذلك على هامش 
اجتماعـــات وزراء الشؤون 

العرب.
وأكدت وزيرة الشؤون 
املجتمعيــة  والتنميــة 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
املــرأة والطفولــة م.مــي 
البغلي في تصريح لها أن 

الكويت تولي اهتماما خاصة باالجتماعات 
اخلليجية والعربية خلصوصية العالقة 
بني االشقاء وأهمية ما تتناوله من قضايا 
حتتــاج إلى تنســيق وتعاون مشــترك 
لتحقيق األهداف املنشودة ودعم منظومة 

العمل املشترك.
وأشــارت البغلي إلى أن جــدول أعمال 
االجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون مبجلس 
التعاون تضمن العديد من القضايا املهمة 

خاصة مــا يتعلق بحماية 
القيم االخالقيــة والدينية 
واألســرية في املجتمعات 
اخلليجيــة، الفتــة الى انه 
تناول العديد من املوضوعات 
التنمية  منها استراتيجية 
االجتماعية بدول اخلليج، 
كما جــرى بحــث القضايا 
واملوضوعات املطروحة على 
االجتماع املقبل والتي تشمل 
عــدة موضوعــات تتعلق 
باالسرة والطفل والتنمية 
الفقر  االجتماعية وقضايا 
وكبار الســن وذوي االعاقــة والوقاية من 

أخطار املخدرات.
وذكــرت أن احلكومــة أولــت أهميــة 
كبــرى لهذه القضيــة املجتمعية املهمة، 
كما اقترحت من خالل اجللسة التنسيقية 
اخلاصة بــوزراء دول مجلــس التعاون 
بضــرورة تبادل اخلبرات في هذا املجال 
وعقد اجتماعات وورش فنية تناقش آلية 

التصدي آلفة املخدرات.

وزيرة الشؤون ترأست وفد الكويت في اجتماع وزراء الشؤون اخلليجيني

م.مي البغلي

فيصل العتل: تعزيز التعاون 
مع احتاد املهندسني الفلسطينيني

أكد رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
م.فيصــل العتل دعم اجلمعية لألشــقاء 
الفلسطينيني، مجددا احلرص على تعزيز 
العمل املشترك مع االحتاد العام للمهندسني 
الفلســطينيني وفتح مزيــد من مجاالت 
التعاون مع الزمالء العاملني في الكويت.

جاء ذلك خالل استقبال العتل لرئيس 
االحتاد العام للمهندســني الفلسطينيني 
بالكويت م.هشام كامل وأمني السر م.علي 
الزبيدي ورئيس مكتب االرتباط لنقابة 

املهندسني األردنيني م.عمر احلمود.
وتناول اللقاء عــددا من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك في مقدمتها تشكيل 
جلنــة ارتباط جديدة لنقابة املهندســني 
االردنيني وبحث األمور التي تهم املهندسني 
الفلســطينيني واالردنيــني فــي الكويت 
واالعتــراف بالشــهادات الهندســية بعد 
تطبيق اجراءات التحقق عبر «الداتا فلو» 
وحتديث قوائم اجلامعات املعترف بها.

 كما مت التطرق للرغبة املشــتركة 
في إقامة النشاطات املشتركة وتطبيق 
نظــام التأمــني الصحي للمهندســني 
املنتسبني من خالل االتفاق مع احدى 

شركات التأمني الكويتية.

ناقش مع وفد االحتاد تشكيل جلنة ارتباط جديدة لنقابة املهندسني األردنيني

م.فيصل العتل خالل استقباله وفد املهندسني الفلسطينيني

املشروع يحول شاطئ الصليبخات إلى واجهة ترفيهية جذابة

نقل مرمي العازمي 
إلى «مراكز احلماية» 
في «األعلى لألسرة»

الفهد لـ «األنباء»: ١٥٠ ألف دينار تكلفة «مكشات» 
ويضم ٥٠ «كشتة» و١٠ مطاعم

بشرى شعبان

أصــدرت وزيرة الشــؤون 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفل م.مي البغلي 
قرارا وزاريا يقضي بنقل مديرة 
التخطيط واملتابعة بقطاع  إدارة 
التخطيط د.مرمي العازمي والتطوير 
الى مديرة إدارة مراكز احلماية في 
املجلس األعلى لألسرة إلى جانب 
تكليفها أمينا عاما للمجلس األعلى 
لألســرة، وقد حصلت «األنباء» 

على نسخة من القرار.

بشرى شعبان

أعلن رئيــس احتاد اجلمعـيـــــات 
التعاونيـــــة االســتهالكية علي الفهد 
أنه بالتعاون والتنســيق بني ووزارة 
الشؤون واحتاد اجلمعيات االستهالكية 
وبتمـويــــل مــن جلنـــــة املشروعات 
الوطنية مت إطالق مشروع «مكشات»، 
وهو عبارة عن مشروع ترفيهي اجتماعي 

لالحتفال باألعياد الوطنية.
وقال الفهد في تصريح لـ «األنباء» إن 
هذا املشروع ممول من جلنة املشروعات 
الوطنية ويشرف عليه احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية، مضيفا أن مدته 
شهر واحد، وسينطلق منتصف فبراير 

املقبل.
وعن الفئات املســتهدفة، ذكر الفهد 
أن جميع فئات املجتمع مســتهدفة في 

هذا املشروع الوطني الذي يقام مبنطقة 
الصليبخات على شاطئ البحر إلى جانب 

املقهى الشعبي.
وأوضـــح أن تـكـلـفـــة املشروع تبلغ 
١٥٠ ألف دينار، ويتضمن ٥٠ «كشتة» 
و١٠ مطاعم باإلضافة إلى ١٠ مقاه ومسرح 
وألعاب متنوعة لألطفال. وعن طريقة 
حجز األماكن، ذكر أنها ستتم عبر رابط 
«أونالين» وسيتم اإلعالن عنه الحقا.

يقام بالتعاون بني «الشؤون» واحتاد التعاونيات وبتمويل جلنة املشروعات الوطنية

د.مرمي العازمي

علي الفهد


