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القرارات في  وأضاف ان نشر 
اجلريدة الرسمية مبثابة اعالم 
للمواط����ن ملا يبذل����ه املجلس 
البلدي من جهود جبارة ألجل 
التنمية كما س����يكون مرجعا 
نس����تند الي����ه في محاس����بة 
احلكومة عند إخفافها في تنفيذ 
قرارات البلدي على ارض الواقع 
باإلضافة الى أن نشر القرارات 
سيكون ملزما للدولة باجلدول 
الزمني للمشاريع، موضحا أن 
نشر قرارات البلدي سيتطلب 
البلدية  ف����ي قوان����ن  تعديال 
بإضافة مادة تنص على ضرورة 
نشر قرارات املجلس البلدي في 
اجلريدة الرسمية لتكون نافذة 

وملزمة للحكومة بتنفيذها.

مداخل ومخارج للمدينة )داون 
ت����اون( وتكون ه����ذه الطرق 
س����ريعة بجس����ور ودون اي 
اشارات مرورية للتنقل للمناطق 
خارج املدينة وميكن الوصول 
الى املدين����ة مبداخلها للذهاب 

للمدينة )وسط املدينة(.
حاليا كثرت املباني العالية 
في وسط املدينة مع وجود طرق 
قدمية وصغيرة بالعرض مما 
يتم حتويلها الى one way طريق 
مسار واحد ووصولها للمخارج 

من املدينة )عدة مخارج(.
اماك����ن مواقف  توضي����ح 
السيارات متعددة االدوار خلدمة 
املدينة والت����ي هي اآلن بدون 
مواقف ورمبا مستقبال ستكون 

كارثة للمواقف.
وس����ط املدين����ة يكون في 
منطقة س����فلى يرتف����ع عنها 
مخارج وجس����ور شبه سور 
حول املدينة بارتفاعات تصل 
الى 15-20 أو حس����ب حاجة 
العم����ل مبوجب الدراس����ة من 

املستشار للمدينة.
وض����ع لوح����ات املداخ����ل 
املدينة  واملخ����ارج وتقس����يم 
الى حارات وترتيب الستقبال 
رواد املدينة مبواقف السيارات 
التاكس����ي اجلوال  وخدم����ات 
)تاكسي املدينة � وسط املدينة( 

البغيلي لنشر قرارات »البلدي« في اجلريدة الرسمية

الفضالة لعمل دراسة للحركة املرورية 
والطرق داخل مدينة الكويت

الذي ليس له احلق باخلروج 
خارج حدود املدينة السفلى.

نقطة ملرور وس����ط املدينة 
باستخدام السيارات الكهربائية 
واملوتور عجالت )شرطة تنظيم 

املدينة ومساراتها(.
مواق����ف س����يارات مؤقتة 
الس����ريعة مبوجب  للخدمات 
ع����داد الكترون����ي حديث ملدة 
الس����يارات  س����اعة، ومواقف 
متعددة االدوار يستخدم فيها 
الوق����وف اإللكتروني مبوجب 

اجهزة خاصة.

طالب عضو املجلس البلدي 
البغيلي بضرورة نشر  احمد 
ق����رارات املجل����س البلدي في 
اجلريدة الرسمية أسوة مبجلس 
األمة وال����وزارات والهيئات ملا 
لها من أهمية كبيرة بالنسبة 
للمواطن. وشدد البغيلي على 
ان ق����رارات البل����دي املصدقة 
الوزي����ر املختص تصبح  من 
القرارات  نافذة وبعض ه����ذه 
تتعلق بخطط التنمية للدولة 
وتخصيص األراضي للمشاريع 
الكبرى ومنها للرعاية السكنية 
واملناطق الصناعية واحلرفية 
لل����وزارات والهيئات  وأراض 
واملواطنن وهي أمور في غاية 
اخلطورة وتصدر بها قرارات.  

دعا العضو احمد الفضالة 
الى دراس����ة للحركة املرورية 

والطرق حول املدينة.
وقال الفضالة في اقتراح تقدم 
به: تعتبر مدينة الكويت )وسط 
املدينة( احملور االساسي واملرفأ 
للحركة التجارية واالقتصادية 
واملركز التجاري  واالقتصادي 
التجارية من  القطاع����ات  لكل 
شركات وبنوك ووزارات... إلخ. 
املدينة احلديثة تسمى »داون 
تاون« اي املعنى اجلزء السفلي 
 Down Town للمدينة اي املركز
وهي تسمية جديدة للمعمارين 
ومخططي املدن احلديثة للحفاظ 
على حرك����ة املرور في املدينة 
الس����فلى للقاصدين لها فقط 
ومن يرغب باخلروج من املدينة 
يسلك مخرجا واحدا ليصعد الى 
الطريق العلوي للخروج، ومن 
له مرور دون الدخول الى املدينة 
يظل في املنطقة العلوية مرورا 
املدينة( دون  باملدينة )وسط 
الدخول اليها وال يؤثر ويساهم 
في ازدحامه����ا. أي ان املقترح 
يستلزم تطبيق اآلتي: تكليف 
مستشار دولي متخصص في 
تخطيط املدن وطرقها ومخارجها 

ومداخلها.
يقوم املستشار برفع شبكة 
التي تعطي  العلوي����ة  الطرق 

احمد البغيلي

أحمد الفضالة

ً تدوير املديرين واملراقبني في البلدية قريبا
ومتت مخاطب����ة وزارات 
اخلدمات لبيان رأيها بخصوص 
املواقف املطلوبة وكانت الردود 

كالتالي:
٭ وزارة األشغال العامة: ال 
توجد لدينا خدمات قائمة أو 
مقترحة تتعارض مع مواقف 

السيارات.
٭ ش����ركة نف����ط الكويت: ال 
توج����د أي مالحظ����ات لدى 

الشركة مبنطقة املشروع.
٭ وزارة الداخلي����ة )اإلدارة 
للم����رور(: ال مانع  العام����ة 
من عمل املواقف الس����طحية 
ش����ريطة )مراجع����ة اإلدارة 
العامة للمرور ألخذ التصاريح 
البدء بالتنفيذ،  الالزمة قبل 
األم����ن  االلت����زام بش����روط 
والسالمة، ان يتم استخدام 
املدخل واملخرج القائم وربطه 

باملواقف املقترحة(.

٭ الهيئ����ة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية: ال 
توجد خدمات تابعة للهيئة 

باملوقع املطلوب.
٭ وزارة املواصالت: احملافظة 
على اخلدمات الهاتفية أثناء 

القيام باألعمال املطلوبة.
الكهرب����اء وامل����اء  ٭ وزارة 
الكهرب����اء(: توجد  )خدمات 
خدم����ات للجه����د املنخفض 
واملتوسط باملوقع، ضرورة 
مراجع����ة مراق����ب محافظة 
العاصمة لش����بكات التوزيع 
قبل التنفي����ذ مع عدم وضع 
أسفلت فوق خدمات الوزارة 
وذل����ك لتحدي����ث اخلدمات 

باستمرار.
الكهرب����اء وامل����اء  ٭ وزارة 
)خدمات الكهرباء(: احملافظة 
على اخلدمات وعدم التشوين 
عليها والتنسيق مع طوارئ 

املياه بالش����ويخ عند وجود 
تع����ارض او ترحيل ألعمال 

املشروع.
لذلك، ال مان����ع تنظيميا 
املوافق����ة عل����ى طلب  م����ن 
الداخلية اس����تحداث  وزارة 
مواقف س����يارات س����طحية 
عامة مبنطقة الشويخ شمال 
موقع املسلخ مبساحة 9517م2 
تقريب����ا، ش����ريطة االلتزام 
الواردة بردود  باالشتراطات 
املرفق����ة  وزارات اخلدم����ات 
والتنسيق معها قبل التنفيذ 
مع تفويض اجلهاز التنفيذي 
بتعديل أبعاد او مساحة اي 
موقع ومواقف السيارات في 
حال تعارضها مع اي خدمات 
على ان تكون مواقف السيارات 
عامة ومجانية وبصفة مؤقتة 
وتزال عند طلب البلدية او اي 

من وزارة اخلدمات ذلك.

اس����تحداث مواقف سيارات 
سطحية عامة مبنطقة الشويخ 

شمال املسلخ.
وقال مدير ع����ام البلدية 
م.احم����د الصبيح في كتابه: 
ورد الى البلدية كتاب وزارة 
الداخلية بتاريخ 2014/10/2 
واملتضمن طلبهم استحداث 
مواقف سيارات سطحية عامة 
مبنطقة الشويخ شمال موقع 

املسلخ.
بدراسة املوقع بالتنسيق 
م����ع إدارة املخطط الهيكلي، 
املخط����ط  إدارة  أف����ادت 
الهيكلي مبوجب الكتاب رقم 
أ.م.ه�/38/2014-1696 بتاريخ 
2014/11/5 بأن����ه ال مانع من 
استحداث مواقف السيارات 
املذكورة على ان تكون بصفة 
مؤقتة وتزال عند طلب البلدية 

ذلك.

توقعت مصادر مطلعة أن 
يتم اإلع����الن عن أكبر حركة 
تدوير وتنق����الت للمديرين 
واملراقبن في مختلف اإلدارات 
املركزي����ة وأف����رع بلدي����ات 
احملافظات خالل األيام القليلة 

املقبلة.
وقالت املص����ادر انه يتم 
حاليا وضع اللمسات األخيرة 
متهيدا لإلعالن عن هذا القرار 
الذي طال انتظاره خاصة بعد 
وجود عدد من املواقع الشاغرة 
في بعض اإلدارات بعد إحالة 

عدد من املديرين للتقاعد.
وأشار املصدر الى ان الهدف 
من التدوير ضخ دماء جديدة 
شابة بهذه اإلدارات من اجل 
تطوير العمل ورفع مستوى 

األداء الوظيفي.
م����ن جانب آخ����ر، أقرت 
البلدية طلب وزارة الداخلية 

89 شكوى استقبلها خط البلدية املباشر خالل مارس
محافظت���ا اجلهراء وحولي 
في املرتبة الثانية وسجلتا 
16 شكوى لكل منهما، فيما 
الثالثة  جاءت في املرتب���ة 
محافظة العاصمة، وقد بلغ 

عددها 13 شكوى.
واش���ار إل���ى أن ع���دد 
الشكاوى التي مت حتويلها 
لف���رع بلدي���ة محافظ���ة 
الفروانية بلغ 12 ش���كوى 
مسجلة املرتبة الرابعة، فيما 

جاءت محافظة مبارك الكبير 
بأقل معدل من نس���بة عدد 
الشكاوى التي مت حتويلها 
البلدية باحملافظات  ألفرع 
ش���كاوى.   10 وس���جلت 
التي  الشكاوى  ان  وأوضح 
مت استقبالها شملت املجاالت 
املتعلق���ة بالنظافة العامة، 
إعاقة الطريق بالدفان ورمي 
الرملية  الكثبان  األنقاض، 
الس���ريعة،  الطرقات  على 

حج���ب الرؤية باألش���جار 
واإلعالنات املخالفة، مخالفات 
البناء وعدم التقيد بالسالمة 
التع���دي أمالك  إلى جانب 
املتعلقة  الدولة والشكاوى 
والطراري���د  بالس���يارات 
املهملة واألخ���رى املتعلقة 
بع���دم صالحي���ة األغذية 
والباع���ة اجلائل���ن ورمي 
مخلفات املجاري وخالطات 

اإلسمنت.

جهات االختصاص واملتابعة 
املستمرة من أجل حلها، وذلك 
في مختلف املجاالت املتعلقة 
بعمل البلدية. وأكد مراقب 
بإدارة  النقليات والطوارئ 
العام���ة بالبلدية  اخلدمات 
عبدالسالم الكندري ان أعلى 
التي مت  معدل للش���كاوى 
استقبالها من اجلمهور كان 
من محافظة األحمدي، حيث 
بلغ عددها 22 شكوى تالها 

العالقات  إدارة  أعلن���ت 
العامة بالبلدية عن استقبال 
89 شكوى من اجلمهور عبر 
املباش���ر 139 خالل  خطها 
شهر مارس املاضي، وذلك 
في إطار حرص البلدية على 
تفعيل دور اخلط املباش���ر 
كوس���يلة تواص���ل فعالة 
البلدي���ة واجلمهور  ب���ن 
من خالل تلقي الش���كاوى 
إلى  واملالحظات وحتويلها 

العتيبي إلنشاء بلوكات جتارية وبيعها باملزاد العلني
تضخم في األسعار جعل هناك 
انحسارا للفرص االستثمارية 
العقارية، خصوصا في القطاع 
التجاري تخرج عن قدرة أغلب 
األفراد الراغبن في االستثمار 

حملدودية رأس املال.
لذلك كان لزاما علينا إيجاد 
ما يحقق قيمة مضافة للدولة 
واملواط����ن دعم����ا لالقتصاد 
وخلقا لقنوات اس����تثمارية 
تس����توعب رؤوس األموال 
الصغيرة واملتوسطة، فضال 
عن املكاسب املادية التي تعود 

خلزانة الدولة.
لذلك كله أقترح: تخصص 
أرض ف����ي كل محافظ����ة من 
محافظات دولة الكويت يتم 
بناء )بلوكات( تضم مجموعة 
من احملالت من قبل الدولة ومن 
ثم يتم بيعها باملزاد العلني 
للس����ادة املواطنن الراغبن، 
القوانن املتبعة،  وذلك وفق 
على أن يت����م بيع كل وحدة 
جتارية )مح����ل( على حدة 
وبوثيق����ة مس����تقلة بنظام 

املشاع.

جتربة ناجح����ة متمثلة في 
تصمي����م وبناء مجموعة من 
)البل����وكات( تض����م محالت 
جتارية متخصصة في مدينة 
الكويت )س����وق األقمش����ة 
والبطانيات(، وقد مت بيعها 
للس����ادة املواطن����ن آن����ذاك 
رغبة م����ن الدول����ة في دعم 
التجارية.  وتنشيط احلركة 
)كل محل جتاري وثيقة متلك 

خاصة(.
الس����وق  إن م����ا يعانيه 
الفترة من  العقاري في هذه 

قدم العضو أسامة العتيبي 
اقتراحا بتخصيص أرض في 
كل محافظة لبناء بلوكات تضم 

محالت تباع باملزاد العلني.
وقال العتيبي في اقتراحه: 
دائما ما نرى في دولة الكويت 
بعض املش����اريع ذات طابع 
مميز وحققت جناحا وإقباال، 
ولك����ن ال يتم تكرار التجربة 
والتوسع فيها إن تطلب األمر 

مع األسف.
كانت للكوي����ت في فترة 
الستينيات من القرن املاضي 

أسامة العتيبي


