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خدمة المواطن تحدد خطًا ساخنًا الستقبال الشكاوى

الشايع يطالب بنقل المواقع الحكومية  في جنوب السرة إلى الدائري السابع 
إنشاء مستشفى جابر  سيتسبب في حدوث ازدحام مروري عالٍ وضغط كبير على المرافق

»أبراج االتصاالت« ورشة عمل
 »فنية البلدي« اليوم

الجسار يقترح دوارًا بداًل من اإلشارة 
الضوئية أمام مستشفى الفروانية

الحربي: تحديث بيانات دليل
 خدمة المواطن وتطوير النظام اآللي

في ظل المتغيرات على الهيكل اإلداري الجديد للبلدية

تعقد اللجنة الفنية برئاسة 
العن���زي اجتماعا  م.عبداهلل 
صباح الي���وم خصص لعقد 
املعايير  ورشة عمل ملناقشة 

املتعلقة بأبراج االتصاالت.
الدع���وة  وق���د وجه���ت 
الى املس���ؤولني في شركات 
ال���� 3 لتق���دمي  االتص���االت 
تصوراتهم بهذا الشأن، إضافة 
املتعلقة  الى بيان املالحظات 
بإقامة األبراج والتي انتشرت 
بص���ورة كبيرة ف���ي جميع 

املناطق.

البلدي  قدم عضو املجل����س 
م.جسار اجلسار اقتراحا بتحويل 
اإلش����ارة الضوئية الواقعة عند 
مدخل ومخرج مستشفى الفروانية 
الى دوار. وأوضح اجلسار خالل 
اقتراحه ان االشارة املذكورة تعاني 
من االزدحام الشديد الذي يؤثر 
بالسلب على مراجعي املستشفى 
واملرض����ى والعاملني فيه ايضا، 
منبها الى كثرة احلوادث املؤملة 
واملستمرة وان عدد ضحايا هذه 
اإلشارة بازدياد، وهذا ما قرأناه 
وش����اهدناه من خ����الل تغطية 

الصحف اليومية.

اكد مدير ادارة خدمة املواطن 
في البلدية مضحي احلربي انه 
البيانات  يتم حاليا حتدي���ث 
املواطن  املتعلقة بدليل خدمة 
وفقا للمتغي���رات التي طرأت 
الهي���كل االداري اجلديد  على 
للبلدية، مش���يرا الى أن آخر 
حتديث كان ع���ام 2001 حيث 
صدر بعد ذلك استحداث فروع 
بلديات احملافظ���ات وتعديل 
بع���ض اللوائ���ح واالنظم���ة 
اخلاصة بالبلدية وصدر قانون 

.2005/5
وقال احلربي ف���ي مؤمتر 
صحافي امس حتدث فيه عن 
دور خدم���ة املواطن في تلقي 
ش���كاوى املواط���ن وبحثه���ا 
ودراستها انه بناء على تعليمات 
وتوجيه���ات االدارة العليا في 
بلدية الكويت ممثلة في وزير 
الدولة لشؤون البلدية واملدير 
العام، وتفعيال لدور ادارة خدمة 
املواطن للقيام باملهام املوكلة 
اليه���ا وفق���ا لالختصاصات 
ال���واردة في الق���رار الوزاري 
رقم 2009/363 وهي: استقبال 
معامالت وش���كاوى املواطن 
بشتى الوس���ائل »الشخصية 
املباشرة«،  او غير  املباش���رة 
والرد على استفسارات املواطنني 
وتوجيهه���م والقيام بالبحث 
االولي ملعامالتهم ولشكاواهم 
قبل احالتهم الى اجلهات املعنية 
داخل اجلهة، وبحث ودراس���ة 
الشكوى املقدمة بجميع صورها 
املكتبية وامليدانية، ومتابعة سير 
املعاملة او الشكوى داخل وخارج 
اجلهات املعنية، واخطار املواطن 
مبا انتهى الي���ه االمر، واعداد 
الدورية االحصائية  التقارير 
والتحليلية باملؤشرات العامة 
الجناز املعامالت والش���كوى 
الى اجلهات املعنية  وارسالها 
مشفوعة بالتوصيات الالزمة، 
والتنسيق والتعاون مع جهاز 
املواطنني وتقييم اداء اجلهات 
احلكومية وتزويده باملعلومات 
واالحصائيات الدورية املطلوبة، 
واستقبال املراجعني والبيانات 
املتعلقة بش���كاوى ومعامالت 
املواطنني على احلاسب اآللي 
والعم���ل على اس���تخدام هذه 
املعلومات في س���رعة اجناز 
االعم���ال، وحف���ظ املعلومات 
والبيانات املتعلقة بش���كاوى 
ومعام���الت املواطن���ني على 
احلاس���ب اآللي والعمل على 
اس���تخدام هذه املعلومات في 
سرعة اجناز االعمال، وتقدمي 
االقتراحات والتوصيات ذات 
العالقة بتحسني اجراءات سير 
العمل ومعاجلة الثغرات التي 
تص���ادف االدارة اثناء متابعة 
اجناز معامالت املواطنني وذلك 
بالتنس���يق م���ع اجلهات ذات 

االختصاص.
وق���ال احلربي لق���د قامت 
االدارة باالعمال اآلتية: التنسيق 
م���ع قط���اع الش���ؤون املالية 
واالداري���ة »ادارة اخلدم���ات 
العام���ة« لتزويده���ا بجميع 
الشكاوى واملالحظات الواردة 
الساخن  لها عن طريق اخلط 
1844448 ومتابعتها مع اجلهات 
املختصة ف���ي جميع قطاعات 
البلدية واصحاب العالقة وما 

مت بشأنها.
ارق���ام هواتف  تخصيص 
وفاكس خاص باالدارة الستقبال 
الشكاوى واملالحظات الواردة 
من املواطن���ني ومتابعتها مع 
اجلهات املختصة في قطاعات 
البلدية املختلفة وابالغ اصحاب 
العالق���ة بنتائ���ج معامالتهم 
وهي كاآلتي: خطوط مباشرة: 
22414487 � 22401780، فاكس: 
البلدي���ة  22496404، بدال���ة 
الرئيس���ية: 22449001 )من 1 
� 20(، داخل���ي: 2063، 2057، 

.1303 ،2066
مت استحداث صفحة في موقع 
البلدية على االنترنت خاصة 
بإدارة خدمة املواطن حيث يتم 
استقبال املالحظات والشكاوى 
ومتابعتها مع اجلهات املختصة 
وافادة اصحاب العالقة مبوقع 
www.baladia.gov.kw/ االدارة
cs@ :والبري���د االلكتروني cs

.baladia.gov.kw
مت حتديث وتطوير النظام 
اآللي الستقبال ومتابعة وحفظ 
الش���كاوى داخل االدارة حيث 
يق���وم به فريق م���ن موظفي 

االدارة.
الواردة  الشكاوى  استقبال 
الوزير ومدير  مباشرة ملعالي 
ع���ام البلدية وكذل���ك الواردة 
لالدارة مباشرة، وحتديد نوعها 
واحالتها للجه���ات املختصة 
ف���ي جميع قطاع���ات البلدية 

ومتابعتها.
جار اعداد وجتهيز بوسترات 
خاصة باالدارة يتم فيها توضيح 
وس���ائل االتصال م���ع االدارة 
وسيتم وضعها في جميع مواقع 

البلدية في احملافظات.

بورسلي: تداخل قانوني بين البلدية و»الرعاية السكنية« في مخططات المدن اإلسكانية
أكدت رئيسة جلنة املخطط الهيكلي في املجلس البلدي 
م.منى بورسلي وجود تداخل قانوني بني البلدية واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بشأن اعتماد املخططات املتعلقة 
باملدن االسكانية، مشيرة الى انه مت الطلب من ادارة املخطط 
الهيكلي تقدمي املعايير التخطيطية للمدن االسكانية وعدم 

تأخر اي عمل يخص تطوير تلك املدن.
وقالت بورسلي بعد اجتماع اللجنة امس واملخصص 
للعرض املرئي للمخطط الهيكلي انه مت الطلب من البلدية 
تزويدها بعرض مرئي للجوانب البيئية ملوقع ردم النفايات 

وخطط استصالحها ضمن املخطط الهيكلي للبالد.
وقالت بورس���لي في تصريح صحافي بعد اجتماع 
ورشة العمل التي اقامتها اللجنة امس ان ادارة املخطط 
الهيكلي قدمت ش���رحا للمراحل األولى جلمع وحتليل 

املعلومات والتفاصيل اخلاصة بالسكان والعمالة والطاقة 
االس���تيعابية للمنطقة احلضرية واالس���كان، حيث مت 
االستيضاح عن املعايير التخطيطية املتبعة في املخطط 
الهيكلي لتطوير املدن االسكانية املخصصة ملؤسسة الرعاية 
السكنية. وأضافت ان األعضاء رأوا وجود نقص واضح 
في ترابط املعلومات املدنية اخلاصة بالوضع االقتصادي 
وما يرتبط به في الس���كن االستثماري وضرورة رصد 

املتغير ووضعه ضمن املخطط الهيكلي.
وأوضحت ان اعضاء املجلس البلدي وجدوا ان هناك 
تأخيرا في الدورة املستندية العتماد الدراسات الالزمة 
لألقاليم ومنها الدراسات اخلاصة مبدينة الكويت والتي 
تخص تطوير املناطق اخلالية او تغيير اس���تعماالتها 
لوضع البالد في الطموح الذي تود الوصول اليه كمركز 

مالي رئيس���ي، مشيرة الى ان التأخير اثر في الدراسات 
الالزمة ملنطقة جليب الشيوخ وما تتضمنه من مشاكل 

مما انعكس ذلك على املناطق احمليطة.
وقال���ت ان اعضاء اللجنة طلب���وا تزويدهم بجدول 
زمني يوضح طرح املشاريع واملواقف التنفيذية لكل منها 
ليتمكن املجلس من مناقش���ة اجلهات األخرى لتقليص 
الدورة املستندية بس���بب تأخيرها للمشاريع الكبرى 

في البالد.
وكش���فت ان ادارة املخطط الهيكلي س���تحدد الزمن 
ال���ذي حتتاجه لتقدمي البيانات املطلوبة منها لالجتماع 
املقب���ل على ان توضح البيان���ات على مخططات حتدد 
املرافق وشبكات الطرق واالس���تعماالت الرئيسية في 

املخطط الهيكلي.

طالب نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع بضرورة نقل جميع مواقع وزارات 
اخلدم����ات من جنوب الس����رة الى الدائري 
السابع. وقال الشايع في تصريح صحافي 

امس: ان الوضع احلالي ملنطقة جنوب السرة 
ال يحتمل ان تكون هناك مواقع للوزارات نظرا 
لالزدحام الشديد التي تشهده املنطقة اآلن 
خاصة فيما يتعلق بالتلوث البيئي وكثرة 

السيارات التي تشهدها املنطقة، خاصة بعد 
افتتاح مستش����فى جابر األحمد والذي يعد 
األكبر في املساحة حيث تبلغ مساحته 225 
ألف متر مربع اضافة الى مواقف س����يارات 

تصل الى 4500 موقف وهذا س����يؤدي الى 
كثافة مرورية عالي����ة واختناقات وضغط 
على املرافق واخلدمات األمر الذي يستدعي 

شايع الشايعالنقل الى طريق الدائري السابع.

م.منى بورسلي

م. عبداهلل العنزي

م.جسار اجلسار

مضحي احلربي


