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فرج ناصر
تلمسا الحتياجات املواطنني في املناطق 
املختلف����ة، وتلبية لدعوة عضو املجلس 
البلدي عبداهلل العنزي، قام وكيل وزارة 
االش����غال العام����ة م.عبدالعزيز الكليب، 
بجولة تفقدية ملنطقة س����عد العبداهلل، 
للوقوف على متطلبات املنطقة والعمل 

على اجنازها.
واستمع الكليب خالل اجلولة ملالحظات 
العنزي ومتطلب����ات املنطقة من مداخل 
ومخارج، واكد حرص الوزارة على تلبية 
تلك االحتياجات، معلنا ان املشروع ميشي 
ف����ي طريقه، الفتا الى ان����ه كان بوده لو 
عرف املطالب حتديدا قبيل اجلولة حتى 
يتسنى له الرد على كل استفسار بوضوح 
كامل، خاصة انها منطقة جديدة وما زالت 
املش����اريع قائمة فيها من صرف صحي 
وشبكة أمطار وطرق وغيرها، ومازالت 
هناك عقود حتت التنفيذ وأخرى في طور 
التوقيع، حتى توفر الوزارة جميع خدمات 

البنية التحتية فيها.
وقال انه سيقوم بأخذ مالحظات عن 
مطالب واحتياجات املنطقة لدراستها والرد 
عليها، الفتا الى ان االهالي طالبوا بعمل 
مدخل ومخرج اضافي للمنطقة، باالضافة 
الى وجود تأخر في التنفيذ »وأنا ال انكر 
ذلك وقد يكون هناك تأخير في االشغال أو 
البلدية أو االسكان، ولكن ما افهمه ان هناك 
شبكة اطمار سيتم تنفيذها، ونعرف أنها 
ستتأخر نوعا ما، لذا قمنا بوضع عدد من 
املضخات، وليس في سعد العبداهلل فقط، 
بل حتى في النهضة والقيروان، وأعرف 
ايض����ا ان هناك خطا صحيا وخط أمطار 

يعد من اكبر مشاريع الوزارة«.
وقال الكليب: ان التنسيق بني وزارات 
الدولة املختلفة موجود، والدليل وجود 
مخطط����ات املدخل واملخ����رج، اال انه في 
طور التنفيذ، الفتا الى ان الوزارة ستأخذ 
باملالحظات، والتعرف على كل االحتياجات، 
وملاذا لم يتم عمل املخرج حتى اآلن، الفتا 
ال����ى ان الوزارة س����تعمل على الرد على 

كل االستفس����ارات، الفتا الى ان مطالبهم 
مشروعة وس����يتم العمل على دراستها 

وامكانية تنفيذها.
بدوره، قال رئيس مهندسي الهندسة 
الصحية م.محمود كرم ان محطة تنقية 
اجلهراء املوجودة في املنطقة، ستتحول 
الى محطة ضخ فقط، وستقوم بضخ مياه 
الصرف الصح����ي الى منطقة كبد، حيث 
ستكون هناك محطة كبيرة بتكنولوجيا 
حديث����ة للمعاجلة، ومن ثم ايصال املياه 
املعاجلة الى منطقة الصليبية الى مركز 
التحكم لالس����تفادة منه ف����ي االغراض 

الزراعية.
وقال ان هناك خطا آخر عميقا إللغاء 
محطت����ي A19 وA18 ويص����ل الى محطة 
اجلهراء، وبذلك نكون قد ألغينا كل احملطات 
الصغيرة وأبقينا فقط على احملطة الكبيرة 
والتي تخدم املنطقة، معلنا انه من املتوقع 

االنتهاء منها بداية العام املقبل. 
من جانبه، قال عضو املجلس البلدي 
عبداهلل العنزي، جولتنا امليدانية كانت 
به����دف إلقاء نظرة على ماهية املش����اكل 
والتعرف على املشاريع املقرر تنفيذها عن 
طريق وزارة االشغال، مطالبا بالتعجيل 

في تنفيذ مطالب اهل املنطقة.
 واضاف: هناك كم كبير من املشاريع 
لدى االشغال تبشر باخلير سواء من بنية 
حتتية أو تقاطعات، وهي مشاريع واعدة، 
اال اننا ندرس الس����بل الكفيلة باإلسراع 
في تنفي����ذ تلك املش����اريع، وحتديدا ان 
هناك شوارع س����تقوم الرعاية السكنية 
بتسليمها لالشغال، ونرغب في التنسيق 
بشأنها حتى ال تتأخر ويعاني من تأخرها 
املواطن، خاص����ة اننا نتكلم عن 60 ألف 
مواطن يقطن في املنطقة، وال نرغب في 
حدوث أزمات سكانية بعد ان يتم تسليم 

تلك املناطق.
وتقدم بالشكر اجلزيل لوكيل األشغال 
على تلبية الدعوة والوقوف على املتطلبات 
والعمل على االسراع في تنفيذها وتذليل 

الصعاب التي قد تواجه تنفيذها.
بدوره، طالب م.راشد العنزي بضرورة 
عمل مخارج ومداخل تسهيال على املواطنني 
وبأسرع وقت، الفتا الى انه ومنذ 12 عاما 
وأهل املنطقة يعانون من اجل الوصول 
الى الدائري السادس والذي ال يبعد عنهم 
اال أمتارا، الفتا الى ان هذا يدل على سوء 

تنسيق فيما بني وزارات الدولة.

يقوم أعضاء جلنة مبارك الكبير 
األربعاء املقبل بزيارة ميدانية إلى 
مناطق احملافظة للمتابعة بعد اللقاء 
االول ال���ذي عق���دوه مع احملافظ 
واملختارين حيث مت االستماع الى 

مالحظاتهم.

جولة ألعضاء »البلدي«
في مبارك الكبير

استخراج تراخيص المحالت إلكترونيًا األسبوع المقبل بعد اتفاق »البلدية« و»التجارة«
تنفي���ذا لتوجيهات صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
األحمد لتحقيق النقلة النوعية 
ملواكبة التقدم في عصر النهضة 
واملعلوماتية لدفع عجلة التنمية 
االقتصادية لتكون الكويت مركزا 
ماليا واقتصاديا لتطوير النظم 
املتكاملة لالنطالق بعهد  اآللية 
جدي���د اتف���ق وزيرا االش���غال 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدية د.فاضل صفر والتجارة 
احمد اله���ارون على آلية الربط 
االلكتروني بني البلدية والتجارة 
والذي س���يتم العم���ل به خالل 
االسبوع املقبل وذلك الستخراج 
تراخيص احملالت إلكترونيا دون 
احلاجة ال���ى املعامالت اليدوية 
الوزراء  لتترجم طموح مجلس 
في الربط االلكتروني بني وزارات 

ومؤسسات الدولة.
ويأت���ي االجتماع الذي عقده 
بالبلدي���ة وحضره  الوزي���ران 
وكيل دي���وان اخلدم���ة املدنية 

االسبوع املقبل هو احدى الثمار 
الت���ي جننيه���ا الي���وم حصادا 
جلهود السنوات املاضية ضمن 
خطة عمل طموحة ملكننة جميع 
البلدي���ة مع مختلف  معامالت 
وزارات ومؤسسات الدولة خلدمة 

املواطنني واملقيمني.
ووعد الوزراء بتذليل جميع 
العقبات امام هذا املشروع سواء 
كانت مالية او بشرية او تشريعية 
لتحقي���ق رغبة مجلس الوزراء 
لفك التشابك ومكننة املعامالت 

املتعلقة بالوزارتني.
واوضح صفر ان من اهداف 
عملية الربط نقل البيانات الالزمة 
الى انظمة اجلهات املعنية والعكس 
على ان يتم ذلك آليا الى جانب 
احلفاظ على البيانات س���ليمة 
في حالة حدوث عطل ش���بكي 
مع متابعة عملية نقل البيانات 

وسرعة اصدار التراخيص.
م����ن جانبه قال نائ����ب املدير 
العام لش����ؤون قط����اع التطوير 

واملعلومات م.احمد املنفوحي ان 
الربط االلكتروني س����يتم العمل 
ب����ه حلني االنتهاء م����ن البرنامج 
املتكامل بني ديوان اخلدمة املدنية 
والبلدي����ة والتجارة والذي يأخذ 
قرابة الشهرين وهو برنامج مربوط 
ايضا مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية ووزارتي الداخلية والشؤون 
بحيث يكون الرقم املدني هو الرقم 
الدال على الوحدة ونوع الترخيص، 
مش����يرا الى انه ال يحتاج ارسال 
املعامالت الى البلدية فبمجرد وضع 
الرقم املدني ونوع النش����اط فإن 
الرد يأتي تلقائيا معربا عن شكره 
وتقديره للوزيرين والقائمني على 
البرنامج ملكننة جميع معامالت 
البلدية وتسهيلها على املواطنني 
واملقيم����ني وتذليلهم����ا جلمي����ع 
العقبات، باالضاف����ة الى دعمهما 
املتواصل الجناح النظام وحتقيق 
الربط الفعلي بني الوزارتني والنقلة 
النوعي����ة للقضاء عل����ى جميع 

السلبيات.

محمد الرومي والوكيل املساعد 
بالديوان طارق اخلالد والوكالء 
املساعدون بوزارة التجارة جمال 
الشايع وتوفيق الزايد وعدد من 

املس���ؤولني بالوزارتني وديوان 
اخلدم���ة املدنية قد ش���كل نقلة 
نوعية حقيقي���ة للقضاء على 
مختلف الس���لبيات التي تؤخر 

اجناز املعامالت، الس���يما على 
صعيد فك التشابك بني وزارات 
الدولة احلكومية  ومؤسس���ات 
ومد جس���ور التع���اون وزيادة 

التنس���يق مع كبار املسؤولني 
الوزارات ملواكبة  القائمني على 
التطوير واملستجدات ولتقدمي 
خدمات ترتقي ملس���توى النمو 

التجاري بكل ارجاء الدولة.
وقال د.فاضل صفر: ان نظام 
الرب���ط االلكتروني بني البلدية 
والتجارة الذي سيتم العمل به 

المنفوحي: الرقم المدني سيكون داالً على الوحدة ونوع الترخيص 

وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي في مداخلة له خالل اللقاء ويبدو مسؤولو الديوان وم.أحمد املنفوحي

وكيل »األشغال« يستمع ملالحظات عضو املجلس البلدي عبداهلل العنزي

 )سعود سالم(الوكيل م.الكليب والعنزي مع عدد من مهندسي »األشغال« والبلدية

الوكيل م.الكليب متحدثا للصحافيني بعد اجلولة

الوزيران أحمد الهارون ود.فاضل صفر خالل االجتماع

الكليب: شبكة أمطار جديدة قريبًا ووضع مضخات
في سعد العبداهلل والنهضة والقيروان

ك�رم: محط�ة تنقي�ة الجه�راء س�تتحول إل�ى محط�ة ض�خ 
فق�ط وس�تقوم بض�خ مي�اه الص�رف الصح�ي إل�ى منطق�ة كبد

العنزي: مش�اريع للبنية التحتية والتقاطعات س�ترى النور قريبًا

خالل جولة بمشاركة وكيل وزارة األشغال لمنطقة سعد العبداهلل للوقوف على متطلبات المنطقة


