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اعداد: بداح العنزي

يتولى وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر صباح االحد 
املقبل االجتماع التنسيقي لقياديي البلدية 
وذلك ملتابعة العديد م���ن املواضيع ابرزها 
مشروع نظام البصمة، وكذلك الردود على 

اسئلة االعضاء.

االجتماع التنسيقي لقياديي
البلدية األحد

قبول اعتراض وزير البلدية
على عدم السماح بالبناء بالفروانية

بورسلي: ضرورة توفير المعايير
التخطيطية لتطوير المدن اإلسكانية

الشايع يشيد بتوجه إيقاف إزالة 
الزراعات المخالفة في السكن الخاص

أحال وزير األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر قرار مجلس الوزراء بشأن قبول اعتراضه على 
قرار املجلس البلدي بالس���ماح بالبناء على قسائم القطعة 48 

مبنطقة الفروانية.
وقال د.صفر في كتابه: نفيدكم بأنه س���بق لنا ان مت إخطار 
مجلس الوزراء في 2008/6/5 بقرار املجلس البلدي رقم م.ب/ل.
ف2008/5/109/5 املتخذ باجتماعه رقم 2008/5 املنعقد بتاريخ 
2008/4/7 ومتسك املجلس به في اجتماعه رقم 2008/7 املنعقد 
بتاريخ 2008/5/5، وقد أصدر مجل���س الوزراء قراره رقم 90 

املتخذ باجتماعه رقم 2010/4 املنعقد بتاريخ 2010/1/17.
املوافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار 
املجلس البلدي رقم م.ب/ف2006/15/382/18 ليكون الس���ماح 
بالبناء على قس���ائم القطعة 48 مبنطقة الفروانية وفق نظام 
السكن االس���تثماري، وحث وزارات اخلدمات على االستعجال 
بتوفير خدمات البنية التحتية في قسائم القطعة 48 مبنطقة 

الفروانية.

ملدينة الكويت واألقاليم وكذلك 
منطقة جليب الشيوخ، الى جانب 
توفي���ر املعايي���ر التخطيطية 
الالزم اتباعها في تطوير املدن 
االسكانية اجلديدة وهل يتطلب 
األمر اقرارها من املجلس البلدي، 
إضافة الى تقدمي عرض مرئي 
للخطة االستراتيجية لتحسني 
الش���املة ملواقع ردم  البيئ���ة 
النفايات وخطط استصالحها 
ضمن املخطط احلالي للدولة.

أكدت رئيس جلنة املخطط 
الهيكلي م.منى بورسلي ضرورة 
توفي���ر املعايي���ر التخطيطية 
الالزم اتباعها في تطوير املدن 

اإلسكانية.
اللجنة  ان  وقالت بورسلي 
أوصت املجلس بالتالي: الطلب 
م���ن اإلدارة وضع آلية ملتابعة 
ورص���د املتغيرات التي حتدث 
خارج النطاق واملسار املخطط له 
حسب دراسات املخطط الهيكلي 
وإحاطة املجل���س بهذا الرصد 
والتوصيات التي تراها اإلدارة 
الفنية ملعاجلة اآلثار السلبية 
لهذه االنحرافات على مختلف 
االستعماالت، إضافة الى تقدمي 
الع���رض املرئي القادم مرتبطا 
مبخططات املنطقة احلضرية 
واخلطة االستراتيجية للدولة، 
لبيان املشاريع الكبرى وما مت 
عليها من إجراءات في البلدية، 
مع توفير برنامج وجدول زمني 
يوضح ما مت طرحه من دراسات 
لتنفيذ املخطط الهيكلي وبيان 
ما مت من دراس���ات تفصيلية 

يوافق على قرار املجلس البلدي 
بتعديل الالئحة باعتبارها تهم 
اهل الكويت الذين لديهم الرغبة 
في حتقيق امنية سمو االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد � 

رحمه باهلل � بالتشجير.

أشاد نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع بتوجه 
جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة 
بايقاف ازالة الزراعات املخالفة 

في مناطق السكن اخلاص.
واعرب الشايع عن شكره 
لرئيس واعضاء اللجنة على 
اس���تجابتهم لطل���ب اعضاء 
املجل���س البل���دي بتأجي���ل 
االزالة حلني االنتهاء من اقرار 
التعديالت على الئحة الزراعة، 
مشيرا الى ان املجلس قد وافق 
في جلس���ته االخي���رة على 
التعديالت ليتم رفعها قريبا 
لوزير الدولة لشؤون البلدية 

للمصادقة عليها.
ومتنى الش���ايع من وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان 

شايع الشايع

م.منى بورسلي

صفر: منهج علمي إلدارة المشاريع ومراقبتها والتأكد من إنجازها بصورة صحية
احلكومي���ة، وتعتبر االنظمة التكنولوجية مطلبا رئيس���يا في 
استخداماتها لتحقيق الدقة والسرعة ورفع االنتاجية وهي بذلك 
حتقق التنس���يق فيما ب���ني كافة تلك املعلوم���ات لتحقيق اكبر 

استفادة منها.
مشيرا الى ان الورشة تهدف الى التعرف على اهمية املشاريع 
احلكومية وكيفية العمل على اس���تثمار التكنولوجيا في تنفيذ 
هذه املش���اريع وعرض مقترحات مح���ددة إلدارة خطة التنمية 
للدولة وتفعي���ل تنفيذها داخل اجلهات احلكومية، وترتكز هذه 
املقترح���ات على جتارب محلية ناجح���ة في تطبيق نظام عاملي 

إلدارة التنمية.
 وتابع بان بلدية الكويت في اطار خطة عملها تقوم بعقد عدد 
من ورش العمل والتي تهدف الى تعزيز اواصر التعاون املشترك 
بني البلدية واالجهزة احلكومية املختلفة والقطاع اخلاص للوقوف 
على أهم ما يواجه املش���اريع م���ن معوقات لتضع بذلك احللول 

واآلليات إلزالتها.
ومن جانبه، تقدم د.طارق الدويسان من القطاع اخلاص مبقترح 

بإنشاء نظام وطني موحد إلدارة التنمية وقياس األداء.
وقال لعل ما يثري ورشة العمل هو طرح جتارب في تطبيق 
مثل هذه النظم وفي نهاية لقائنا هذا ال يسعنا إال التقدم بجزيل 
الشكر والعرفان لوزير األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر وم.احمد الصبيح على دعمهما املتواصل 
لتحقيق االهداف الوطنية خلدمة بلدنا العزيز، سائلني املولى عز 

وجل ان يسدد خطانا ملا فيه اخلير.

قال وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان اعضاء املجلس البل���دي اخواننا ورفض التعليق على 
انسحاب 7 أعضاء خالل اجللسة االخيرة للمجلس البلدي واتهامه 

بعدم التعاون.
واضاف د.صفر خالل رعايته ورشة العمل التي أقامتها البلدية 
حتت عنوان »التخطيط االستراتيجي وإدارة املشروعات باستخدام 
أحدث احللول والتقنيات« امس بحضور عضوة املجلس البلدي 
 م.منى بورس���لي، ال تعليق في رده على س���ؤال بشأن ترشيح

6 وكالء مس���اعدين في البلدي���ة للحصول عل���ى درجة وكالء 
مساعدين.

وقال إن وزارتي األش���غال والبلدية عند تطبيقهما لبرنامج 
عمل احلكومة فإن هناك منهجا علميا إلدارة املشاريع ومراقبتها 
والتأكيد على اجناز تلك املشاريع الواردة ضمن البرنامج بصورة 

صحية.
وش���دد د.صفر على التحديات التي سنواجهها عند البدء في 
تطبيق البرنامج ومنه���ا تدريب العاملني وفرض رقابة بطريقة 

علمية وقياس األداء وتوفير األموال.
وقال إن الورش���ة التي ينظمها القطاع اخلاص بالتعاون مع 
البلدية هي لعرض مقترحات كيفية إدارة مشاريع الدولة وتنفيذها 
مش���يرا الى ان املقترحات املقدمة حتت���وي على جتارب محلية 

وخارجية ناجحة.
ومتنى د.صفر االستفادة من بعض األساليب واملعايير ملتابعة 
املش���اريع وتقييمها وعدم الوقوع في بعض االخطاء واملعوقات 

اجناز مشاريعها املختلفة والتي تقدمت بها الى مجلس األمة في 
الفصل التشريعي الثالث عشر، واخذت عجلة التنمية في التسارع 
باستثمار التكنولوجيا لتحقيق اهدافها التنموية والبلدية احدى 
هذه املؤسسات التي تعمل وفق هذه املنظومة في اطار املؤسسات 

التي تتكرر في مشاريعنا.
من جانب���ه، قال رئيس مكتب املتابع���ة التابع لوزير الدولة 
لشؤون البلدية م.عبدالكرمي الزيد ان مؤسسات الدولة املختلفة 
تواجه حتديات حقيقي���ة في هذه احلقبة من الزمن حول اهمية 

خالل رعايته ورشة عمل بعنوان »التخطيط اإلستراتيجي وإدارة المشروعات«

د.فاضل صفر وقياديو البلدية خالل ورشة العمل


