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تعقد جلنة املخطط الهيكلي في املجلس البلدي اجتماعها 
صباح اليوم برئاسة م.منى بورسلي وخصصت اللجنة 
االجتماع الس���تكمال العرض املرئي للمخطط الهيكلي 
وبيان املشاريع املس���تقبلية احليوية مع آلية حتديث 

املخطط الهيكلي.
يذكر ان االجتماع االول للجنة مت خالله تقدمي عرض 

مرئي للمراحل املتعلقة باملشروع.

عرض مرئي للمشاريع الحيوية بالمخطط الهيكلي

تخصيص موقع إلقامة مسجد ومركز إسالمي لولي العهد بضاحية الصديق
أقرت البلدية تخصيص موقع إلقامة مسجد ومركز إسالمي لسمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد بضاحية الصديق قطعة 1 جنوب السرة، وقال مدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: تطلب وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
مبوجب كتابهم املرفق صورة عنه تخصيص موقع إلقامة مسجد جامع ومركز 
إسالمي بالقطعة 1 مبنطقة الصديق بجنوب السرة وسيقام هذا املسجد واملركز 
اإلسالمي على نفقة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، املوقع املقترح إلقامة 
مسجد يقع ضمن مرافق عامة بالقطعة 1 بضاحية الصديق بجنوب السرة وتبلغ 
مس����احته 10 آالف متر مربع تقريبا، ولتوفير مواقف السيارات الكافية خلدمة 
املوقع واستحداث مدخل ومخرج تطلب األمر استقطاع جزء من املوقع املخصص 
كمركز شباب )غير قائم( بضاحية الصديق بجنوب السرة وذلك مبساحة 5 آالف 
متر مربع تقريبا وقد متت مخاطبة الهيئة العامة للشباب بذلك مبوجب كتابنا 
رقم 3522 املؤرخ في 2009/2/5 وذلك إلبداء الرأي ومن ثم اإلفادة، أفادت الهيئة 

العامة للشباب والرياضة مبوجب كتابهم رقم ه�.ش.ر15/1/1-9367 املؤرخ في 
2009/5/13 بأنه ال مانع من اس����تقطاع املساحة املطلوبة وذلك لتوفير مواقف 
السيارات واستحداث املدخل واملخرج. كما أفادت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
مبوجب كتابهم رقم 6087 املؤرخ في 2009/10/15 بأن مجلس الوزراء أصدر القرار 
رقم 813/ثالثا التالي: املوافقة على تخصيص موقع مسجد ومركز إسالمي لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد مبنطقة الصديق )جنوب السرة(، وتكليف وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن. 
وإجمالي املس����احة املقترحة للمس����جد واملركز اإلسالمي 10 آالف متر مربع 
يتم ترك منها ما مس����احته 1800 متر مربع تقريبا كساحة جتميلية او مواقف 
سيارات خلدمة املسجد وذلك نظرا لقرب هذا اجلزء من خطوط الضغط العالي 
مع اس����تغالل اجلزء الواقع ب����ن املوقع املقرر ملركز الش����باب واملوقع املقترح 
للمس����جد كمواقف س����يارات خلدمة املسجد ومركز الش����باب، مع موقع مركز 

الش����باب بعد تعديل حدوده، والشارع املستحدث بالقطعة 1 بضاحية الصديق 
واملتفرع من شارع دمشق. جاء في الرأي الفني: نرى من الناحية الفنية انه ال 
مانع من املوافقة على طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع 
إلقامة مسجد ومركز إسالمي لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بالقطعة 1 
بضاحية الصديق بجنوب السرة، وذلك وفق اآلتي: مساحة املوقع 10 آالف متر 
مربع تقريبا ويترك جزء من هذا املوقع كمواقف س����يارات او ساحة جتميلية 
للموقع وال يتم البناء عليه����ا لقربها من خطوط الضغط العالي، ويتم تعديل 
موقع مركز الشباب التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة باستقطاع جزء منه 
لتوفير مواقف سيارات واستحداث مدخل ومخرج للمنطقة من شارع دمشق، 
يتم التنس����يق مع وزارة األشغال العامة واإلدارة العامة للمرور بشأن الشارع 
املستحدث، التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل التنفيذ للمسجد واملركز اإلسالمي 

م. أحمد الصبيحومواقف السيارات والشارع املستحدث.

ذكرت رئيسة جلنة االصالح والتطوير م.جنان 
بوشهري ان اللجنة أوصت اجلهاز التنفيذي بتقدمي 
برنامج للتطوير االداري يتعلق بتبسيط االجراءات 
ومكننة االرشفة وفق برنامج زمني محدد، وتكلفة 

مالية محددة وآلية تنفيذ واضحة.
وقالت بوشهري بعد نهاية اجتماع اللجنة امس 
والذي حضره نائب املدير العام للش���ؤون املالية 
واالدارية حزام طامي ونائب املدير العام لش���ؤون 
التطوير والتدريب م.احمد املنفوحي ومدير مكتب 
املتابع���ة التابع لوزي���ر الدولة لش���ؤون البلدية 
م.عبدالكرمي الزيد، ان الهدف االساسي من االجتماع 
االطالع على االفكار املوجودة لدى اجلهاز التنفيذي 
وهم املعنيون بعملية التطوير الفني واالداري، بحيث 
تكون هناك خطط مدروسة يتم ترتيبها وفق اآلليات 

املوجودة مبساهمة من اجلهاز.
وقالت: رأينا ان تتم املتابعة عن قرب ملعرفة اسباب ايقاف مشاريع 
التطوير االدارية، مش���يرة الى انه مت التأكي���د على ضرورة اصدار 
تشريعات لالرتقاء بالعمل، خاصة في ظل وجود تعطيل وتباطؤ في 
عملية تنفيذ املشاريع والذي قد يكون متعمدا في بعض االحيان لوجود 
اشخاص ال يرغبون في حتسن االداء، وهناك آخرون مستفيدون من 

الفوضى االدارية التي يعيشها اجلهاز التنفيذي في 
ظل وجود العديد من املشاريع التي لم يتم تنفيذها 

منذ سنوات.
وقالت: نرى ان احلل يكون بإلغاء تدخل االفراد واثر 
العالقات االنسانية بذلك من خالل مكننة االجراءات 
واالرشيف االلكتروني، خاصة ان اجلهاز التنفيذي 
قد عرض الفكرة منذ سنوات، اال انه لالسف لم يقدم 
برنامجا زمنيا لها، مؤكدة ان ذلك يصعب من عملية 
محاس���بة املقصرين، وان وجود البرنامج الزمني 

للمشاريع يسهل دورنا الرقابي على اجلهات.
وقالت بوشهري ان االجتماع املقبل للجنة سيحدد 
لبحث آلية تدريب واعادة تأهيل مفتش���ي البلدية 
من خالل املش���اركة بالدورات اخلاصة بالتنسيق 

مع ديوان اخلدمة.
وتساءلت بوشهري عن اسباب تعطل مشروع تبسيط االجراءات 
والذي مضى له 13 عاما، حيث لم نر شيئا على ارض الواقع من تلك 

الدراسات.
واختتمت باالش���ارة الى انه مت الطلب من اجلهاز التنفيذي تقدمي 
ما مت اتخاذه من اج���راءات بخصوص كل املعامالت التي مت اجنازها 

منذ 2005 حتى 2009 وما مت تطبيقه بهذا اخلصوص.

جسار اجلسار د.عبدالكرمي السليم

م.جنان بوشهري

3 أعضاء يقترحون تخصيص شارع إعالمي في العارضية أكدت وجود تباطؤ في تنفيذ المشاريع واستفادة البعض من الفوضى اإلدارية

بوشهري إليجاد برنامج زمني لتطوير
وتبسيط اإلجراءات محدد التكلفة مع آلية للتنفيذ

قدم ثالثة اعضاء اقتراحا لتخصيص ش���ارع اعالمي في منطقة 
العارضية.

وقال االعضاء احمد املعوشرجي وجسار اجلسار ود.عبدالكرمي 
السليم في اقتراحهم: باالشارة الى االقتراح املقدم من العضو السابق 
م.عادل اخلرافي بشأن تخصيص شارع اعالمي في منطقة العارضية، 
وموافقة املجلس البلدي في جلس���ته رق���م )2009/4( املنعقدة في 
2009/3/2 عل���ى احالة نس���خة من االقتراح الى مدي���ر عام البلدية 
بكتاب االمانة العامة للمجلس البلدي رقم )م ب/9/3/31( املؤرخ في 
2009/3/10، لرفع تقرير مفصل ع���ن املوضوع الى املجلس البلدي 
مبا تنص عليه الالئحة بش���أن االلتزام بالوقت الزمني احملدد للرد. 
لذا، نحن املوقعن جندد االقتراح املذكور ونطالب مدير عام البلدية 
باالس���راع في الرد على االقتراح في مدة ال تزيد على اسبوعن من 

االحالة اجلديدة اليه.

استكمال اإلجراءات الخاصة بمشروع المناطق اإلقليمية السبع
أوض����ح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
انه يجري حاليا استكمال االجراءات اخلاصة 

مبشروع املناطق االقليمية السبع.
وقال الصبيح في كتاب بشأن اقتراح العضو 
الس����ابق صالح العسعوسي بشأن تخصيص 
أراض لالماكن الترفيهية والثقافية والرياضية 

للشباب وصغار السن وإسنادها للقطاع اخلاص. 
نفيدكم باآلتي: ان استراتيجية اخلطة القومية 
الطبيعية ضمن دراسات حتديث وتطوير املخطط 
الهيكلي الثالث للدولة واملعتمد باملرسوم األميري 
رقم 2008/255 أوصت:  بتحديد عدد من املواقع 
يتم حجزها وتخصيصها لالستعماالت الترفيهية 

والسياحية.  عمل دراسة تفصيلية للمناطق 
االقليمية السبع. وعليه فإننا نفيدكم بأنه يتم 
حاليا اس����تكمال االجراءات اخلاصة مبشروع 
املناطق االقليمية السبع وستتم دراسة االقتراح 
املقدم للعمل على تخصيص مثل هذه االراضي 

ضمن دراسات املشروع.


