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إقرار «واجهة اجلهراء» و١٫٤ مليون م٢ إلقامة مركز ترفيهي غرب «السادس»
بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية خالل 
اجتماعها برئاســة د.حســن 
كمال باملوافقة على مشــروع 
الواجهــة البحريــة باجلهراء 

(الكورنيش). 
وتضمن الرأي الفني التالي:

أوال: املوافقة على تخصيص 
املوقع املمتد بني حدود محطة 
الدوحــة الغربيــة (مــن جهة 
الشرق) وحدود محمية اجلهراء 
الطبيعية (مــن جهة الغرب) 
والبالغ مساحته ٥٫٧٩٤٫٧١٥م٢
حتى يتم طرحه على القطاع 
القوانــني  وفــق  اخلــاص 
واالجراءات املتبعة بهذا الشأن 
لتطوير واســتثمار مشــروع 
الواجهــة البحريــة باجلهراء 

(الكورنيش) شريطة:
والتقيــد  االلتــزام  ـ   ١
باشتراطات وزارات اخلدمات 
والتنسيق معها قبل التنفيذ.

٢ـ  تخويل االدارة املختصة 
بالزحزحة او تعديل أبعاد او 
شكل او مساحة املوقع في حال 
تعارض املوقع مع خدمات بنية 
حتتيــة قائمــة او ألي دواع 

تنظيمية.
٣ـ  االلتزام والعمل بقوانني 
واشــتراطات الهيئــة العامــة 
للبيئة املذكورة في كتابهم رقم 

املقدمة من قبل االستشــاري 
املرفقة وشــريطة االلتزام مبا 

ورد وفقا ملكونات املشروع.
ثالثا: التنســيق مع وزارة 
ازالــة  املاليــة للعمــل علــى 
الشــاليهات املوجــودة ضمن 
حدود موقع مشروع الواجهة 
البحرية باجلهراء (الكورنيش) 
وذلك بناء على االشــتراطات 
املطلوبة من قبل الهيئة العامة 

للبيئة.
رابعا: تتم اضافة مساحة 
تعادل ١٥٠٠٠م٢ بحيث تكون 
هذه املساحة تكفي الستيعاب 
احلاجة املســتقبلية النشطة 
بسيطة مثل االنشطة اخلاصة 
بالعربــات املتنقلة وانشــطة 

واملضــي بتنفيــذ املشــروع 
مبساحة ١٫٤٠٠٠٠ مليون غرب 
الدائري الســادس. ويتضمن 

الرأي الفني التالي: 
أوال: إلغــاء قــرار املجلس 
ج  ل  ب/  (م  رقــم  البلــدي 
٦/ ٣١٨ / ١٣ / ٢٠١١) بتاريــخ 
٢٠١١/٧/١١ اخلاص بتخصيص 
موقع حلديقة احليوان الكبرى 
مبحافظــة اجلهراء مبســاحة 
١٫٤٠٠٫٠٠٠ متــر مربــع غرب 
الدائــري الســادس مبحافظة 
اجلهراء لصالح الهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.
ثانيا: تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ٢٠٢٢/١٠٥٤، املوافقة 
على تخصيص األرض الكائنة 

خاصة باملعارض والفعاليات 
ومكائن اخلدمات ذات املردود 
املادي املتنوع، ويتم استغاللها 
بعد احلصول على ترخيص من 
بلدية الكويت، وسيتم استخدام 
املساحة املطلوبة في املساحات 
اخلضــراء واملمرات واملناطق 
املكشوفة ومواقف السيارات 
في املشــروع وغير املستغلة 

جتاريا.
خامســا: إلغاء أي قرارات 
ســابقة تتعــارض مــع موقع 
املشروع. كما وافقت اللجنة على 
طلب املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة تخصيص أرض 
ملشــروع ترفيهــي تعليمــي 
تثقيفــي في محافظة اجلهراء 

املرافق واخلدمات واســتيفاء 
االشتراطات قبل التنفيذ.

وقــال د.كمــال إن اللجنة 
وافقت على االقتراح املقدم من 
العضو د.حســن كمال، بشأن 
ترخيص املبــرات في املباني 
االستثمارية، كما متت املوافقة 
على االقتراح املقدم من العضو 
م.منيرة األمير بشأن تخصيص 
أماكــن إعالنيــة علــى الطرق 
العامة والرئيسية الستخدام 

اجلهات احلكومية.
اللجنــة علــى  ووافقــت 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
م.علياء الفارســي، بشأن نقل 
وتخصيــص موقــع جديــد 
واألنشــطة  لالســتعماالت 

في غرب اجلهراء (غ رب الدائري 
الســادس مبحافظة اجلهراء) 
إلقامة مشروع ترفيهي تعليمي 
تثقيفي لصالح املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، شريطة 

االلتزام بالتالي:
١ – أن يتــم تقدمي املخطط 
الهيكلي للمشــروع إلى إدارة 
املخطــط الهيكلــي للدراســة 
واالعتماد بنــاء على اجلدول 
اخلــاص باألنشــطة ونســب 

االستغالل.
٢ – أن يتــم التنســيق مع 
وزارة الكهربــاء واملاء بشــأن 
مواقــع امليــاه اجلوفيــة قبل 

التنفيذ.
٣ – جتديــد عــرض جلنة 

املتواجــدة مبنطقتــي شــرق 
الضجيــج وجنــوب ضاحية 
خيطان اجلنوبي شمال القاعة 

األميرية في املطار.
وكذلك املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو م.عبداللطيف 
الدعــي، بشــأن عمــل جلنــة 
استشارية مشّكلة من مختلف 

اجلهات احلكومية.
اللجنــة علــى  ووافقــت 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
الدعي، بشــأن  م.عبداللطيف 
عمل دليل استرشــادي شامل 
لتخصيص األراضي والقسائم.

وأبقت على جدول أعمالها 
اقتراح العضو فهد العبداجلادر 

بشأن أرقام الطرق.

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة بحضور االعضاء عبداهللا العنزي وم. علياء الفارسي وناصر اجلدعان

«هـ.ع.ب/م.ع/٤٤٩٧» بتاريخ 
٢٠٢٢/٧/٧ وان تتــم مراجعــة 
الهيئــة قبــل واثنــاء مرحلة 
التنفيذ للحصول على املوافقة 

البيئية.
٤ـ  التقيد بالدراسة املرورية 
املعتمدة من قبل االدارة العامة 

للمرور ـ وزارة الداخلية.
ثانيا: املوافقة على اعتماد 
العــام التفصيلــي  املخطــط 
للمشــروع واعتماد املكونات 
واالستعماالت ومساحات البناء 
واملساحات التأجيرية ملشروع 
الواجهــة البحريــة باجلهراء 
(الكورنيــش) واملقســم الــى 
ثالث مناطق A وB وC حسب 
الكروكــي والتقارير النهائية 

جدول بأنشطة ونسب استغالل
املشروع الترفيهي باجلهراء

نسبة االستغاللالنشاط

احلياة البرية/
٥٣٪حديقة احليوان

١٢٪النشاط التجاري

٢٠٪النشاط الترفيهي

١٥٪املنتجع/ الفندق

جدول يوضح مكونات مشروع كورنيش اجلهراء

املساحة التأجيرية (م2)مساحة البناء اإلجمالية (م2)املساحة اإلجمالية (م2)املناطق

A 335.423م413.9802م2.285.2542م2املنطقة

B 391.626م471.3062م2.356.6292م2املنطقة

C 34.068م40.0802م1.152.8312م2املنطقة

املساحة 
اإلجمالية

5.794.715م2
761.117م5292. 663م2تقريبا

املطيري يسأل عن املباني املهملة في منطقة العارضية
قدم نائب رئيس المجلس 
البلدي خالد المطيري سؤاال 
المباني المهملة في  بشأن 
منطقة العارضية الحرفية.

وقال المطيري في سؤاله: 
نظرا ألهميــة الحفاظ على 
الدولة واستغاللها  أراضي 
في المشاريع الصناعية أو 
الحرفيــة أو التجاريــة بما 
يعــود بالنفع على اقتصاد 
الدولة، لوحظ عدم االستغالل 
األمثــل لعــدد مــن المباني 

الموقــع في  المهملــة فــي 
منطقة العارضية الحرفية، 
األمر الذي نتج عنه تحولها 
إلى موقــع غيــر حضاري 
ومكان لتجمــع الحيوانات 
الضالة والنفايــات، فضال 
مــأوى  اســتغالله  عــن 
لبعض ضـعـــاف النـفوس 
والمجرميــن، ومــن غيــر 
المقـبـــول أن يســتمر هذا 
اإلهـمـــال لـلـمـــوقع عــدة 
ســنوات حتى وصل األمر 

يضم كافة النشاطات؟
٣ـ  ما األنشطة المسموحة 
والمصرح لها للعمل في هذا 

الموقع؟
٤ ـ موعــد البدء بتنفيذ 
والمــدة  المشــروع  هــذا 
الالزمــة إلنجازه واالنتهاء 

من تنفيذه؟
ســيخصص  هــل  ـ   ٥
المشروع للشباب الخريجين 
أم سيتم استغالله من قبل 

شركات خاصة؟

إلى الوضع المؤسف الحالي.
أتقــدم باألســئلة  لــذا 

التالية:
١ـ  يرجى موافاتنا بالجهة 
التابع لها هذا الموقع وقرار 

التخصيص المتعلق بها.
٢ ـ مــا تصــور الجهــة 
الموقــع  لهــا  المخصــص 
وخطتها الســتغالله، وهل 
سيتم تقسيمه الى قسائم 
حرفية منفصلة أم ســيتم 
إنشاء مجمع واحد متكامل  خالد املطيري

العبداجلادر يسأل عن عقود النظافة ونقل النفايات
قــدم عضــو المجلــس 
البلــدي فهــد العبدالجادر 
ســؤاال بشــأن عقــود نقل 

النفايات.
العبدالجادر في  وقــال 
النفايات  ســؤاله: تعتبــر 
الصلبــة التــي تجمــع من 
والمؤسســات  المنــازل 
والمجمعات التجارية، ثروة 
وطنية، تنافس النفط، إذا 
التخلص منها بطريقة  تم 
علمية غير تقليدية، بحيث 
تســهم في إنتاج الكهرباء 
بــدال من حــرق أطنان من 
النفط الذي يعتبر المصدر 
الوحيد لدخلنا في الكويت. 
وقد سبقتنا دول عديدة في 
استخدام التقنيات الحديثة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية من 

النفايات الصلبة.
الكويت  وأضــاف: فــي 
توجــد عــدة مواقــع لردم 
النفايــات، يتــم فيهــا ردم 
مالييــن مــن األطنــان من 
النفايــات الصلبة بطريقة 

محطــات الكهرباء وتحلية 
الميــاه، علما أن نســبة ما 
يستهلك يوميا من وقود في 
محطات القوى يعادل ١٢٪ 
من اإلنتاج اليومي للنفط. 
إن اســتخدام تقنية حرق 
النفايات سيسهم أيضا في 
معالجــة أطنــان النفايات 
الصلبة التــي تردم يوميا 
بطريقــة بدائية ومشــاكل 
الهــواء والتربــة  تلــوث 
وتنشر الروائح الكريهة عند 

طاقة وفقا ألعلى المعايير 
العالميــة  والمواصفــات 
وتشــجيع االســتثمار في 
مجال إعادة التدوير وإلغاء 
التعاقد مع الشركات الحالية 
التي مهمتها فقط نقل وردم 

النفايات.
وإلــى أن تتحقــق هذه 
المطالــب، فإننــي أتوجه 

باألسئلة اآلتية:
١ - مــا أســباب عــدم 
تزويدنــا بعقــود النظافة 

بعد توقيعها؟
٢ - مــا االشــتراطات 
المفروضــة فــي عقد ناقل 
الخدمات  النفايــات؟ ومــا 

التي يقدمها؟
٣ - ما الجهة التي تضع 
االشتراطات والمواصفات 
للناقل؟ وما تلك المواصفات 

واالشتراطات؟
٤ - ما المعدات واآلليات 
المستخدمة لنقل النفايات 
ومدى جودتها وهل تتواكب 

مع عصر التقنية؟

تحللها. ومن فوائد تقنية 
حرق النفايات أنها ستعمل 
على تقليل كميات الكربون 
المنبعثــة من حرق النفط 
أو الغاز في محطات القوى 
بنسبة ٣٥٪، ما يعود بالنفع 
على البيئة والصحة العامة 
ألفراد المجتمع. واستطرد: 
من هذا المنطلق نوصي بأن 
تضع الدولــة تقنية حرق 
النفايات إلنتاج الكهرباء من 
ضمن أولوياتها في خطط 
التنمية، حيث تكون نظم 
توليد طاقة مكملة لتزويد 
المدن الجديدة التي تنوي 
تشييدها لتصبح النفايات 
فعال ثــروة وطنية بجانب 
النفــط قبــل أن تصبــح 
تحديــا بيئيــا مــع مــرور 
الوقــت ويكون ذلك بطرح 
مزايــدة عامــة للحصــول 
علــى المخلفات والنفايات 
مــن جميع مناطق الكويت 
بهدف إعادة تدوير ومعالجة 
إلى  النفايــات وتحويلهــا 

فهد العبداجلادر

عشــوائية غيــر صحيــة، 
بحيث تكب النفايات في حفر 
غير عميقة، وتتم تغطيتها 
بطبقة من الرمــل. والردم 
العشوائي للنفايات يؤدي 
إلى تلــوث التربة، والمياه 
الجوفية، وانتشار الروائح 
الكريهة فــي الجو مع غاز 
الميثان الذي ينتج عن تحلل 
تلك النفايات، ما يسهم في 
تفاقــم مشــكلة االحتباس 
الحــراري. وممــا يجــدر 
ذكــره أن هناك عدة مواقع 
أخرى كانت تستخدم لردم 
النفايات أغلقت، واستمرار 
هذه السياسة في التعامل مع 
النفايات سيقلل من مساحة 
األراضي الصالحة للسكن 

في الكويت.
وتابــع العبدالجادر: إن 
استخدام التقنيات الحديثة 
في حــرق النفايات يؤدي 
إلــى توفير كميــات كبيرة 
من النفط والغاز الطبيعي 
المســتخدمين حاليــا في 

«النجاة اخليرية»: نواكب توجهات 
القيادة في العمل اإلنساني

إدارة املوارد  أشــاد مدير 
واحلمالت بجمعية النجاة اخليرية 
عمر فالح الشقراء بجهود أهل 
اخلير وأصحاب األيادي البيضاء 

من احملســنني من أهل الكويت الكرام وذلك 
لتفاعلهم القوي من خالل مساهماتهم وتبرعاتهم 
حلملة إغاثة منكوبي الزالزل في سورية وتركيا 
والتي اطلقتها «النجاة» حتت شعار «اهللا.. في 
غوث اخوانكم»، الفتــا الى أن جمعية النجاة 
اخليريــة تواكب توجهات القيــادة في العمل 
االنساني واستجابة للنداءات االنسانية للكويت. 
وقال الشقراء ان «النجاة» طرحت حملة إغاثة 
عاجلة فوجدت تفاعال كبيرا، حيث كان الهدف من 
احلملة كمرحلة أولى جمع مبلغ ٢٠ ألف دينار، 
ومع تزايد االقبال الذي فاق التوقعات قررت 
اجلمعية رفع سقف احلملة إلى ٦٠ ألف دينار، 

ملا وجدناه من سوء اوضاع وأن أضعاف هذا 
املبلغ ال تكفي، ولكن كعادتها، «النجاة» تسارع 
في ان تكون من أولى املؤسسات اخليرية في 
قلب األحداث إلغاثة املنكوبني وجندة املتضررين، 
مضيفا: بدأنا التوزيع امليداني بني انقاض املنازل. 
وبني الشقراء ان الكارثة مازالت تلقي بظاللها على 
كل املناطق املنكوبة في تركيا وسورية. وختم 
الشقراء تصريحه بتوجيه الشكر للمتبرعني 
واحملســنني الذين تفاعلوا مع احلملة، مؤكدا 
أن احلملة مستمرة أمام أهل اخلير وأصحاب 
األيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة لتقدمي 

دعمهم اإلنساني إلخوانهم املنكوبني.

عمر الشقراء

الفارسي تسأل عن عقود مشاريع البلدية واملبادرات
قدمــت عضــو املجلــس البلدي 
م.علياء الفارسي سؤاال حول أنواع 
العقــود اخلاصة مبشــاريع البلدية 
التنمويــة  العمرانيــة واملشــاريع 

واملبادرات.
وقالت م.الفارســي في ســؤالها: 
باإلشــارة إلى أنــواع العقود ودور 

البلدية في تطوير املشاريع العمرانية 
من خالل وضع استراتيجية متكاملة 
عن طريق االستغالل األمثل للمرافق 
واخلدمات وتبني مشروعات محورية 

في عملية تطوير البالد.
أتوجه بالسؤال:

ما أنــواع العقــود التــي تخص 

مشاريع البلدية العمرانية، واملشاريع 
العمرانية التنموية، واملبادرات؟

أرجــو ذكر ٥ مشــاريع لكل نوع 
من أنواع العقود املبرمة مع البلدية 
مع توضيح حالة املشروع (تصميم 
وتنفيذ وتشــغيل)، يرجى التفضل 

م.علياء الفارسيبتقدمي اجلواب على شكل جدول.

١٣٥٦ شكوى تلقاها 
قسم الطوارئ باخلدمات 

العامة في يناير
كشــفت البلدية عن تلقي 
قســم طوارئ اخلط املباشــر 
النقليــات  مبراقبــة   «١٣٩»
العامــة  اخلدمــات  بــإدارة 
وخدمة «٢٤٧٢٧٧٣٢» واتساب 
الشــكاوى ١٣٥٦ شــكوى من 
جميع احملافظــات، وذلك من 
خــالل إحصائية صــادرة من 
إدارة اخلدمــات العامــة عــن 
شهر يناير املاضي. وأوضحت 
البلدية أن  الشــكاوى تتعلق 
بوجود مخلفات قمامة وأثاث 
مستعمل في الساحات وأمام 
املنازل وســكن عــزاب ورمي 
أنقاض تعيق الطريق وسقوط 
أشجار وباعة جائلني وسيارات 
مهملة وقوارب فضال عن تزويد 
املواطنني بأرقام وهواتف مراكز 

البلدية باحملافظات.

b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي


