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اعداد: بداح العنزي

أوصت جلنة املخطط الهيكلي بوضع برنامج زمني 
لتقدمي عرض مرئي لكل قطاع من قطاعات التنمية في 
املخطط الهيكلي ليقف االعضاء على املراحل اجلارية 
من اعمال حتدي���ث البيانات الالزمة ملراجعة املخطط 
الهيكلي. وقالت رئيس���ة اللجنة م.منى بورس���لي ان 
الهدف من ذلك ان يضع االعضاء تصوراتهم ومراقبة 
األولويات الرئيسية ملعاجلة املشاكل التخطيطية احلالية 
على مستوى احملافظات واملناطق مبا في ذلك الطرق 

والكثافات واحلاجة الى تطوير املناطق الصناعية.

قدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي 
اقتراح���ا باس���تمالك القطع���ة 10 مبنطقة 

خيطان.
وقال البغيلي في اقتراحه نظرا ملا يعانيه 
املواطنون القاطنون في منطقة أبرق خيطان 
ق10 من إهمال ومش���اكل ال ميكن جتاوزها 
بسبب استفحالها، وكذلك مدى الظلم الواقع 
عليهم وما تسببه الكثافة السكانية العالية 
من العزاب وسوء اخلدمات في املنطقة التي 
اصبحت هاجسا يؤرقهم في كل وقت وحني. 
واستنادا إلى الشكوى املقدمة من خالد الشعيب 

ممثال عن أهالي منطقة خيطان ق10.
لذا أقترح:

أوال: اس���تمالك الدولة لكامل القطعة 10 
مبنطقة ابرق خيطان الشمالي وحتويلها بعد استمالكها من النظام السكني إلى 
النظام االستثماري أو التجاري أسوة بالقطع املجاورة وحسب ما يخطط له من 
قبل اجلهات املعنية، على أن يتم بيعها عن طريق املزاد العلني وفق املرس���وم 

بالقانون رقم 80/105 في شأن نظام أمالك الدولة والئحته التنفيذية.
ثانيا: تخصيص قسائم سكنية للمواطنني الذين قد استملكت مساكنهم بالقطعة 
10 مبنطقة ابرق خيطان الشمالي وانتقالهم للقطعة 1-2 من منطقة ابرق خيطان 

اجلنوبي اململوكة للدولة حسب القيمة املقترحة من قبل الدولة.

قدم عضو املجلس البلدي م.محمد الهدية اقتراحا باس���تحداث مخرج 
من منطقة الرميثية إلى طريق الفحيحيل. وقال الهدية في اقتراحه: نتقدم 
اليكم باقتراح لعمل مخرج من منطقة الرميثية من ش���ارع ناصر املبارك 
)شارع املدارس( على شارع الفحيحيل السريع وذلك ملا له من أهمية قصوى 
ألهالي املنطقة ولتخفيف حدة االختناقات املرورية أثناء األيام الدراسية 

في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة وقت خروج املدارس.

الهدية يقترح عمل مخرج للرميثية
على طريق الفحيحيل

م.أحمد املنفوحي مترئسا االجتماع

م.منى بورسلي

أحمد البغيلي

د.فاضل صفر

15 ديسمبر موعد البدء بتطبيق البصمة في باقي قطاعات البلدية ومكتب الوزير و»البلدي«
عدم إصدار تراخيص بناء دون أرشفة المعلومات والمخططات آلياً

انتهى االجتماع التنسيقي لقيادات 
البلدية والذي ترأسه وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر الى توصية بتطبيق 
نظ����ام البصمة في جميع قطاعات 
البلدي����ة اعتبارا من 15 ديس����مبر 

املقبل.
وقال مدير ادارة مكتب الوزير امين 
السرحان ان النظام سيشمل مكتب 
الوزير واملجلس البلدي وسكرتارية 
االعضاء اسوة بسكرتارية النواب 

في مجلس االمة.
واوضح ان تقرر تسليم موقعي 

حجز مضبوط����ات البلدية في كل 
الى  الش����قايا وميناء عبداهلل  من 
بلديات احملافظات التابعة لها متهيدا 
لتجهيز ونقل احملجوزات املوجودة 
في امغرة وميناء عبداهلل الى املواقع 

اجلديدة.
وذكر انه مت توقيع عقد مع مدخلي 
العينات  بيانات استمارات فحص 
الدخالها بالنظام اآللي املربوط بني 
وزارة الصحة واجلمارك، مشيرا الى 
ان العق����د ينص على فترة جتهيز 

3 اشهر.
واض����اف ان اللجنة قررت عقد 

اجتماع وورش����ة عم����ل مع جميع 
املس����تفيدين من نظام مش����روع 
كوزم����س )GIS(، وعم����ل مظل����ة 
واحدة جلميع الوزارات، والهيئات 
املس����تفيدة من هذا النظام، مشيرا 
الى ان مدير قطاع الرقابة والتفتيش 
م.وليد اجلاسم أوضح ان هناك ثالث 
محافظات تقوم بتطبيق هذا النظام 
حاليا، ومت اعداد البرنامج اخلاص 

بتجهيز املواقع.
ولفت الى ان وزير البلدية طلب 
من نواب املدي����ر العام في بلديات 
احملافظات عدم اصدار اي ترخيص 

بناء ما لم تك����ن جميع املعلومات 
واملخططات مأرشفة في احلاسب 

اآللي.
كما ذك����ر انه تقرر عقد اجتماع 
التجارة  املقبل مع وزير  االسبوع 
البلدية  لبحث موضوع مسؤولي 
واالج����راءات املطلوبة لتراخيص 

البناء في املنطقة احلرة.
واش����ار الى انه تقرر ايضا عقد 
اجتماع االس����بوع املقب����ل لبحث 
جاهزية ش����برة اخلضار اجلديدة 
لب����دأ العمل فيه����ا وخصوصا انه 
مت تش����ييدها على أحدث الوسائل 

الفنية.
وبني ان وزير االش����غال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاض����ل صف����ر طلب ع����دم عقد 
اجتماع����ات للقياديني اثناء الدوام 
الرسمي لكي يتفرغ هؤالء املسؤولون 
الجناز مهامهم وعدم تأخير املراجعني 
على ان تك����ون اجتماعاتهم خارج 

الدوام الرسمي.
وقال السرحان ان وزير البلدية 
كل����ف االدارة القانوني����ة مبتابعة 
القضايا املرفوعة من قبل املواطنني 
في حال قطع التيار الكهربائي عنهم 

من قبل البلدية بسبب مخالفاتهم 
النظمة البناء مع الطلب من القطاعات 
املختلفة التعاون مع االدارة القانونية 

لتزويدها بجميع املخالفات.
واضاف انه تقرر جتهيز موقع 
مختبر البلدية اجلديد في منطقة 
الشويخ وتسليمه الى الشركة املنفذة 

للمشروع.
واختتم السرحان: ان وزير البلدية 
طلب التشديد على عدم اصدار اي 
ترخيص بناء قبل التأكد من التزام 
اصحاب العقارات بالرخص الصادرة 

من دوائر وانظمة البلدية.

إزالة 454 تعديًا على أمالك الدولة في المناطق
السكنية واالستشارية والتجارية

واصل فريق ازالة التعديات القائمة على امالك الدولة واملظاهر 
غير املرخص���ة اعماله امس، حيث متت ازالة 454 تعديا ش���ملت 
297 تعديا في املناطق السكنية، و157 تعديا في املناطق التجارية 

واالستثمارية.
وبدأت احلملة في محافظة العاصمة حيث متت ازالة 38 تعديا 
في منطقة اخلالدية في القطعتني 1 و2، بينما في محافظة االحمدي 
ت���ت ازالة 44 تعديا في منطقة جابر العلي قطعة 7، وكان اجمالي 

التعديات التي ازالها الفريق في محافظة اجلهراء 61 تعديا في منطقة 
القصر قطع���ة 1، اضافة الى ازالة 93 تعديا في محافظة حولي في 
منطقة بيان القطعتني 8 و12، وفي محافظة مبارك الكبير أزال الفريق 

عدد 61 تعديا في منطقة مبارك الكبير في القطعتني 1 و5.
كما ش���ملت االزالة 157 تعديا استثماريا وجتاريا كان منها 32 
تعديا ف���ي الفروانية، كما متت ازالة 60 تعديا في منطقة ش���رق، 

وازالة 65 تعديا استثماريا وجتاريا.

خالل اجتماع لمناقشة مقترح تبسيط استصدار تراخيص توصيل التيار الكهربائي بالسكن الخاص

المنفوحي: تقليص المستندات المطلوبة بنسبة تفوق 
الـ 50% من الدورة المستندية عند تفعيل المشروع

عقد في بلدية الكويت اجتماع موس���ع 
ضم ممثلني عن البلدية والكهرباء وجامعة 
الكويت مت خالله مناقش���ة تبسيط وربط 
اجراءات بلدية الكويت مع وزارة الكهرباء 
واملاء الستصدار التراخيص لتوصيل التيار 

الكهربائي في مناطق السكن اخلاص.
ويأتي االجتماع الذي ترأسه نائب املدير 
العام لش���ؤون قطاع التخطيط والتطوير 
م.احمد املنفوحي بحضور الوكيل املساعد 
للتخطيط بوزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبي والعميد املساعد لشؤون التخطيط 
والتطوير املهني بجامعة الكويت د.آدم املال 
ومن مكتب االستشارات والتدريب باجلامعة 
البروفيس���ور د.فواز العن���زي ود.صالح 
الشرهان ود.عايد السلمان واملهندسني غدير 
القويضي وحسام الدين زريق ومن وزارة 
الكهرباء مدي���ر ادارة التمديدات الكهربائية 
م.عماد عبداحلميد العبيد وم.سعاد النصافي 
ومن مركز املعلومات بالبلدية املهندس���ني 
محمد بسام واحمد شوقي بهدف وضع اآللية 
لتطبيق املشروع من خالل التكامل مع مختلف 
اجلهات املعنية وصوال الى تبسيط اجراءات 
معامالت املواطنني ورفع املعاناة عنهم الى 

جانب اتخاذ القرار.
وقال نائب املدير العام لش���ؤون قطاع 
التخطيط والتطوير ببلدية الكويت م.احمد 
املنفوحي في تصريح صحافي ان االجتماع 
يأتي ضم���ن االجتماعات التنس���يقية بني 
البلدي���ة ووزارة الكهرب���اء واملاء وجامعة 
الكويت فيما يتعل���ق بتقليص االجراءات 
املتبعة لتوصيل التيار الكهربائي بشكل عام 
ومبناطق السكن اخلاص بشكل خاص والذي 
يأت���ي متزامنا مع التوجهات احلكومية في 
مجلس الوزراء اخلاصة بتسهيل االجراءات 

املتعلقة مبعامالت املواطنني طبقا ملا جاء في 
برنامج عمل احلكومة، مشيرا الى ان بلدية 
الكويت ممثلة ف���ي وزيرها د.فاضل صفر 
وايضا وزارة الكهرباء واملاء ممثلة في وزيرها 
حمد الشريعان قاما مشكورين بااليعاز الى 
اجهزتهما املعنية باملضي قدما لتنفيذ هذه 

التوجهات ووضعها في حيز التنفيذ.
واضاف ان املواطنني س���يالحظون عند 
االنتهاء من تنفيذ هذا املش���روع بتقليص 
املستندات املطلوبة بشكل يفوق ال� 50% من 
الدورة املستندية التي كانت بالسابق وذلك في 
السكن اخلاص كمرحلة أولى على ان تتبعها 
مراحل اخرى تش���مل مناطق االستثماري 
والتجاري والصناعي وبقية االنشطة االخرى، 
مشيرا الى ان البلدية بادرت بالتعاون مع 
هذه اجلهات احلكومية لتقليص املستندات 

املطلوبة خلدمة جمهور املواطنني.
من جهته، قال الوكيل املساعد للتخطيط 
بوزارة الكهرباء واملاء د.مش���عان العتيبي 
ان مش���روع ربط اجراءات البلدية ووزارة 
الكهرباء بشأن استصدار التراخيص وايصال 
التيار الكهربائي جاء بهدف احلد من تكرار 
بعض اجلهود باجلهات املعنية، مشيرا الى 
ان املقترح املزمع تنفيذه يتم مبوجبه ربط 
املعامالت او املخططات من املكتب الهندسي 
والبلدية ووزارة الكهرباء واملاء ويتم اجنازها 
من خالل الشبكة االلكترونية حيث يتم اعطاء 
املوافقات من اجلهات املعنية دون ان يكون 
هناك اي اتصال مباشر معها حيث يتم بعدها 
ايصال التيار الكهربائي بسرعة فضال عن 

تقليص الفترة الزمنية لالنتظار.
واضاف أن هذه املرحلة من املشروع تعتبر 
جتريبية وس���تكون موضع التنفيذ خالل 
مدة ثالثة اشهر تقريبا، مشيرا الى ان هذه 

االجراءات ستعمل على احلد من املخالفات 
خاصة وان ايصال التيار الكهربائي سيكون 
متزامنا مع انهاء االشراف في وقت واحد مما 
يصعب اقامة اي مخالفات او جتاوزات نظرا 
لعدم وجود اي فترة زمنية فاصلة بينهما 
لتنفيذها، الفتا الى ان الهدف من ذلك هو احلد 
من املخالفات وتبسيط االجراءات لتتواكب 
مع الطفرة العمرانية واملش���اريع العمالقة 

التي يتم تنفيذها بالكويت.
من جهة أخرى، اكد العميد املساعد لشؤون 
التخطيط والتطوير املهني بجامعة الكويت 
د.آدم املال ان دور كلية الهندسة والبترول 
املمثل���ة في مكتب االستش���ارات هو الدعم 
الفني وعمل الدراسة وحتويلها الى واقع، 
مش���يرا الى انه قد مت تش���كيل فريق عمل 
لتحويل هذه الفكرة الى واقع خالل االشهر 

القليلة املقبلة.
وقال: مت عمل الدراسة الفنية الى جانب 
التأك���د من ال���دورة املس���تندية للرخص 
املبسطة بحيث تغطي من جميع النواحي 
الفنية واألمنية واصدارها بأحدث التقنيات 
التكنولوجية، مشيرا الى انه سيتم تقييم 
املشروع املزمع تنفيذه بالسكن اخلاص من 
الناحية الفنية واالدارية ومن ثم سيتم االجتاه 
مع اجلهات املعنية الى السكن االستثماري 
والتجاري، مشيدا بدور وزير الكهرباء واملاء 
بدر الشريعان حلرصه على استخدام الطاقات 
والكوادر الفنية فيما يخدم املش���اريع التي 

يتم تنفيذها بالكويت.
واضاف اننا نعمل من اجل اخذ املتطلبات 
واملقترحات من اجلهتني الكهرباء والبلدية 
ونحولها الى اجلوانب الفنية لنقوم مبوجبها 
باعطاء صاحب القرار املعلومات الكاملة التي 
يحتاجها لدعم قراره في اي من الوزارتني.

العتيبي: هدفنا الحد من تكرار الجهود وتبسيط اإلجراءات وربطها إلكترونيًا

المال: شّكلنا فريقًا لتحويل الفكرة إلى واقع وسنقّيم المشروع فنيًا وإداريًا

»المخطط الهيكلي« تبحث 
تطوير المناطق الصناعية

البغيلي يقترح استمالك القطعة 10
في أبرق خيطان الشمالي


