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اعداد: بداح العنزي

يعقد املجلس البلدي صباح اليوم جلسة عادية 
برئاس���ة زيد العازمي حيث س���يطلب األعضاء 
اس���تخدام املادة 14 لرفض اعتراض وزير الدولة 
لش���ؤون البلدية على قرار استمالك 395 قسيمة 
في الس���املية وكذلك تنفي���ذ املرحلة األخيرة من 

مشروع األڤنيوز.

»البلدي« يستخدم المادة 14 للتمسك 
بقراره باستمالك 395 قسيمة بالسالمية

د.فاضل صفر متوسطا م.أحمد الصبيح ووليد اجلاسم وجانبا من القياديني

)محمد ماهر(زيد العازمي وم.اشواق املضف وأحمد البغيلي خالل اجلولة أعضاء املجلس البلدي خالل اجلولة

صفر يصدر قرارًا بتعيين 4 مساعدين لمدير عام البلدية
اوضح وزير االش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حاجة 
قياديي البلدية ال���ى ادارة قوية ومتابعة 
اضافة الى بع���ض المهارات لتأهيلهم في 

فن االدارة الحديثة.
وقال د.صفر، خالل ورشة العمل التي 
اقيمت امس والخاص���ة بتطوير مهارات 
القياديين بحضور مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح ومساعدي المدير العام، ان هذه 
الورشة التي يقيمها القطاع الخاص يطلع 
فيها القياديون على بعض الطرق الحديثة 

في تطوير مهاراتهم.
وبي���ن ان علم االدارة متطور وال يقف 

عند حد معين، لذلك نعمل على االستنارة 
بما هو مطروح في الس�وق من الشركات 
الوطنية في ظل االقبال على الخطة التنموية 
في برنامج عمل الحكومة، مشيرا ان وزارة 
البلدية واالش���غال لها دور كبير فيها، ان 
المش���اركة في الورش���ة هي لمواكبة ما 
هو مطروح في عل���م االدارة الحديثة من 
اجل القيام بتنفيذ البرنامج المطلوب من 

البلدية.
من جانب آخر، اصدر الوزير د.فاضل 
صفر قرارا يتضمن تعيين 4 مس���اعدين 
لمدير عام البلدية، ونص القرار على التالي: 
يعين وكالء الوزارة المساعدون في الوظائف 

المبينة: م.احمد عبداهلل المنفوحي � مساعدا 
لمدير عام البلدية لشؤون قطاع التطوير 
والمعلوم���ات، م.عبداهلل اس���د عمادي � 
مساعدا لمدير عام البلدية لشؤون قطاع 
المساحة، م.فيصل صادق خلف � مساعدا 
لمدير عام البلدية لش���ؤون قطاع فرعي 
البلدية بمحافظت���ي الفروانية واالحمدي 
وم.محمد غزاي العتيبي � مساعدا لمدير 

عام البلدية لشؤون قطاع الخدمات.
كما اصدر القرار ال��تالي: يندب الوك�يل 
الم�س�اعد م.ول�ي�د خل�ي�ف�ة اح�م�د ال�جاس�م 
للقي�ام بأعباء وظيفة رئيس قطاع الرقابة 

والتفتيش التابع للوزير.

أكد أن قياديي »البلدية« بحاجة إلى إدارة قوية

أعضاء »البلدي« لتحويل ق 66 في الفروانية إلى استثماري وتثمين منطقة الجليب

دعا رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي الى ضرورة رفع املعاناة 
عن املواطنني في القطعة 66 في 
الفروانية والعمل على حتويلها الى 
استثماري مع االسراع الى تثمني 

قسائم جليب الشيوخ.
وق���ال العازمي خالل اجلولة 
التفقدية التي نظمها رئيس جلنة 
الفروانية احمد البغيلي بحضور 
عدد من اعضاء املجلس ومحافظة 
الفروانية ان تلك اجلوالت تشمل 
كل احملافظات حيث تساهم باالطالع 
عن قرب الوضاع ومعاناة اهالي 
املنطقة، مؤك���دا حرص املجلس 

على رفع تلك املعاناة.
ومن جانبه طالب رئيس جلنة 
الفروانية احمد البغيلي بضرورة 
االس���راع الى انشاء مدن خاصة 
القطع 66 في  بالعزاب وحتويل 
الفروانية من خاص الى استثماري 
وكذلك وضع احللول التي من شأنها 
ان تعيد تنظيم جليب الش���يوخ 
وحتد من املخاطر املتعددة من جراء 
تفاقم الوافدين اآلسيويني على تلك 
املنطقة محذرا من نزوح املزيد من 
العمالة اآلس���يوية والعزاب الى 
منطقة جليب الشيوخ والقطعة 
66 مبنطقة الفروانية، معلال ذلك 
بعدم جدية احلكومة في حل هذه 

املشكلة.
واوضح البغيلي ان هذه املناطق 
هجرها املواطنون جراء مزاحمة 
العزاب لهم في مساكنهم من خالل 
تأجير بعض املواطنني ملنازلهم 
كسكن للعزاب مما فاقم املشاكل 
وترك املشاكل االمنية واالخالقية 

تطفو في هذه املناطق املنسية.
وبني البغيلي ان هناك مشكلة 
في وجود عمالة آسيوية من النساء 
ايضا تقطن هذه املناطق مشيرا 
الى انشاء مدينة خاصة بالعمالة 

الوافدة.
ولفت ال���ى ان منطقة جليب 
الشيوخ بحاجة الى اعادة تنظيم 
لبع���ض قطعها اس���وة بالقطع 
الت���ي مت تثمينها مما فاقم نزوح 
القطع  ال���ى  العمالة اآلس���يوية 
املجاورة وهج���رة املواطنني من 
القطعت���ني )19 و20( وترك���وا 
اجلليب لتصبح منطقة آسيوية 
ناهيك عن املمارسات الالخالقية 
لهذه العمالة. واضاف البغيلي ان 
القطعة 66 في منطقة الفروانية 
تواجه نفس املشاكل مع ان عدد 
منازلها ال يتعدى 80 منزال هجر 
معظم اصحابها، مما ينذر بكوارث 
جديدة ال حتصى وال تعد واجلهات 
االمنية في املنطقة خير شاهد على 
هذه املمارسات غير املسؤولة من 

العمالة الوافدة والعزاب.
وذكر ان هذه املناطق اصبحت 
منسية حيث ال طروقات جديدة وال 
عالمات ترقيم تشير الى وجودها 
واصبحت الوزارات املسؤولة عن 
ذلك في سبات عميق جراء تناسي 
هذه املناطق التي اصبحنا نسمع 
عن مآسيها يوميا من قبل املواطنني 
اصحاب املنازل في منطقتي اجلليب 

والفروانية قطعة 66.
املذكورة  املناطق  ان  واوضح 
تعج بالعمالة اآلسيوية التي تقوم 
ببي���ع املكامل���ات الدولية وكذلك 

ش���قق الدعارة اآلسيوية والتي 
باتت واضحة للجميع من خالل 
املداهمات االمني���ة لهذه االوكار 
املنتش���رة في املنطقتني مطالبا 
بتحرك سريع وحل اسرع من اجل 
الدخيلة  استئصال هذه املشاكل 

على بلدنا.
وشدد البغيلي على ضرورة ان 
تلتقي اجلهات املسؤولة عن هذه 
املش���اكل وتقوم بانقاذ ما ميكن 
انق���اذه من البقي���ة املتبقية من 
الورم  املواطنني واستئصال هذا 
الذي اصبح مالزما لنا في مناطقنا 
وبات يؤرقنا، متمنيا حتركا على 
مس���توى مس���ؤول حللول هذه 
املشاكل واحلد منها قدر االمكان 
لننهض به���ذه املناطق من مغبة 

العتمة والظلمة التي غزتها.
واكد على انه سبق وان تقدم 
باقتراح بتحويل القطعة 66 في 
منطقة الفروانية الى اس���تعمال 
استثماري خصوصا ان املناطق 
احمليطة بها جميعها استعماالت 
جتارية واس���تثمارية ولذلك من 
السهل حل هذه املشكلة في هذه 
املنطق���ة من خالل االس���راع في 
حتويل اس���تعمالها الس���يما ان 

مساحتها ال تتعدى 2كم2.
وحمل اجله���از التنفيذي في 
البلدية عدم الرد على هذا االقتراح 
وترك املواطنني في هذه القطعة 
يواجهون آالمهم دون حترك سريع 
ميكن ان ينقذ هؤالء املواطنني من 
مشكالت عديدة، مؤكدا ان املواطنني 
في هذه املنطق���ة اصبحوا أقلية 
نسبة الى توافد العديد من العمالة 

اآلسيوية في هذه املنطقة.
ومتنى من املسؤولني املختصني 
بهذه املعان���اة االلتفات لفئة من 
أبناء البلد الذين اصبحوا يعانون 
األمرين من تراكم املشاكل في هذه 
املناطق السيما ان املواطنني في هذه 
املناطق ال يرون ان هناك اهتماما 

بهم من قبل اجلهات املسؤولة حلل 
مشكلتهم االزلية وانعدام حسن 
النية وراء ذلك، داعيا اعضاء جلنة 
محافظ���ة الفروانية الى التحرك 
الس���ريع والفوري من اجل عقد 
العديد من االجتماعات بعد دعوة 
اجلهات املسؤولة عن هذه املشاكل 

ملناقشة هذه االوضاع متمنيا ان 
تصل اللجنة الى حلول جوهرية 
من شأنها حل هذه املسائل العالقة 
في منطقت���ي الفروانية وجليب 

الشيوخ.
املناط���ق تواجه  ان  واضاف 
مشاكل عديدة مثل تدهور البنية 
التحتية للمناطق والتي اكل عليها 
الدهر واصبحت بحاجة الى اعادة 
ترمي���م من خالل اع���ادة تنظيم 
املنطقة او حتويل استعماالتها، 
مؤكدا ان املناطق اصبحت مناطق 
نائية بسبب مشاكل البنية التحتية 

التي تواجهها.
واوضح ان هناك مشاكل اخرى 
مرورية بسبب الزحام الذي تشهده 
املناطق يوميا وقت الذروة جراء 
املنزلية صباحا  العمال���ة  تدافع 
ومس���اء دون حترك من اجلهات 
املسؤولة عن هذه املشكلة، مبينا 
املناطق اصبحت تعرف  ان هذه 
مبناطق الزحام والضجيج نتيجة 
تداف���ع املواطن���ني واملقيمني في 
اخلروج والدخول لها السيما ان 
املناطق توجد بها جهات حكومية 
وهي من العوامل التي تساعد على 

زيادة االزدحام املروري.
انفالت  وابدى اس���تياءه من 
الوضع االمني في املنطقة ملقيا 
بالالئم���ة على األجه���زة االمنية 
ب���دوره اكد العضو فرز املطيري 
ان الباعة املتجولني تخلصوا من 
بالفرار  جميع متعلقاتهم والذوا 
ف���ور رؤيتهم ألعض���اء املجلس 

البلدي.
وذك���ر املطي���ري ان الباع���ة 

البضائ���ع  يقوم���ون بتجمي���ع 
املسروقة واملستعملة ويعيدون 
استعمالها من اجل بيعها الى ابناء 
جلدتهم وبطرق تخالف اللوائح 
والقوانني واالنظمة في ساحات تقع 
ضمن امالك الدولة موضحا ان هذه 
املنطقة تفتقر ألدنى وجود امني 
وبلدي من قبل البلدية في منطقة 
اجلليب، والذي من شأنه احلد من 
انتشار هذه الظاهرة، ناهيك عن 
ان منطقة اجلليب اصبحت بؤرة 
لتجمع اللصوص والناس الذين 

ال يوجد لديهم مأوى.
مؤكدا ان البنية التحتية لبيوت 
املواطنني في منطقة جليب الشيوخ 
متهالكة للغاية وال تؤدي عملها 
السيما ان عمرها االفتراضي انتهى 
منذ عشرات السنني، داعيا اجلهات 
املعنية في الدولة للتسريع في اقرار 
البلدي بشأن  توصيات املجلس 

استمالك املنطقة وتثمينها.
من جانب آخ���ر، ثمن عضو 
املجلس البلدي م.جسار اجلسار 
التي خطاه���ا رئيس  اخلط���وة 
املجلس البل���دي ونائب املجلس 
البلدي على مشاركتهما في اجلولة 
التي نسقها اعضاء جلنة الفروانية 
في منطقتي الفروانية قطعة 66 
وجليب الش���يوخ، مؤكدا ان هذا 
التحرك ج���اء تفاعال مع اجلولة 
االخيرة الت���ي كانت في القطعة 

66 مبنطقة الفروانية.
واوض�ح اجلسار خالل تصريح 
صحافي عقب اجلولة ال�تي اجراها 
االعضاء في املجلس البلدي على 
املناط���ق املذك���ورة ان اكبر هم 

نواجهه في منطقة جليب الشيوخ 
هو ان ستاد ج��ابر االحمد الدولي 
مقابل ملنطقة جليب الش�يوخ ال�تي 
يقط�نها العزاب مما يعد منظرا غير 
حض�اري فيما لو كان�ت هناك وفود 
رياضية عاملية تواج�دت في هذا 
الستاد مستقبال، وسينعكس س�لبا 

على امل�نظر العام للمنطقة.
وبني ان منطقة جليب الشيوخ 
املقابلة الستاد جابر االحمد الدولي 
ميكننا االستفادة منها من خالل 
حتويل اس���تعمالها من س���كني 
الى اس���تثماري او جتاري تخدم 
الستاد مس���تقبال وذلك  منطقة 
بتوفير فنادق ومراكز اس���تقبال 
كبيرة للوفود القادمة مستقبال الى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

في بلدنا الكويت.
وشدد اجلسار على ضرورة 
ان يت���م مراع���اة اجلانب االمني 
واالخالقي في كلتا املنطقتني وذلك 
بتشديد الرقابة األمنية، خصوصا 
ان املنطقتني تعجان باملشاكل التي 
انه البد  العزاب، موضحا  خلفها 
من ضرورة ان يتم تدارك األمور 
األمنية قبل ان تستفحل املشاكل 
السيما ان املنطقتني سيطر عليهما 

العزاب والعمالة السائبة.
وتتمن���ى ان يكون هناك حل 
مناس���ب للمنطقت���ني من خالل 
تنظيمهما او حتويل االستعماالت 
من سكني الى استثماري او جتاري 
التنفيذي  متمنيا م���ن اجله���از 
اعطاء تقرير بصفة االستعجال 
وان يكون التقرير انصافا لهاتني 

القطعتني.

خالل جولة شملت مناطق الجليب والفروانية

 الموافقة على إضافة نشاط معهد صحي
في المجمع الترفيهي بالزهراء

تأجيل بحث تطوير دوار البدع

أوصت لجنة محافظة حولي في المجلس 
البلدي خالل اجتماعه���ا امس بالموافقة 
على طلب ش���ركة التمدين إضافة نشاط 
معاهد لياق���ة بدنية لم�ش���روع المجمع 
الترفيهي الكائن ضمن القطعة 7 بض�احية 

الزهراء.
وقال رئيس اللجن���ة محمد الهدية إن 
اللجنة أوصت بالموافقة على طلب جمعية 
الزهراء التعاونية ضم المحالت الملحقة 

بالس���وق المركزي ضمن رخصة السوق 
المركزي والموافقة على تنفيذ الحكم الصادر 
لصالح المدعين ورثة الشيخ جابر العلي 
الصباح بخصوص صالة األفراح الواقعة 

بمنطقة الجابرية قطعة 6.
واض���اف الهدية انه تقرر تأجيل بحث 
االتفاقية الخاصة بدراسة وتصميم وتطوير 
دوار الب���دع لحين االجتم���اع مع وزارة 

االشغال.

 لجنة المخطط الهيكلي تطلب بيانًا
عن طريق الدائري السادس والنصف الجديد

أوصت جلنة املخط���ط الهيكلي خالل 
اجتماعها أمس اجله���از التنفيذي باعادة 
ترتيب متابع���ة اخلطة التنموية للبلدية 
بشكل اجمالي يوضح جميع املشاريع مع 
التواريخ املتوقعة لتوقيع عقودها وكذلك 
تواريخ اجناز املش���روع. وقالت رئيسة 
اللجنة م.منى بورسلي: لقد ناقشت اللجنة 
جميع اخلطط ضمن املشاريع على ان يتم 
تخصيص ورشة عمل لعرض تلك املشاريع 

قريبا.

واضافت أن اللجنة استعرضت الشبكة 
العامة للطرق بالكويت واملشاريع اجلاري 
تنفيذها لطريق اجلهراء وطريق الدائري 
الس���ادس والنصف حيث طلبت اللجنة 
توضيح سبب اختيار تلك التسمية وعالقتها 
مبسارات الطريق املقترح مقارنة بالطرق 
الرئيس���ية والطرق االشعاعية  الدائرية 
)الفحيحي���ل – األحم���دي – املطار( على 
ان يعرض في ورش���ة تخصيص للطرق 

مستقبال.

وكشفت بورس���لي ان طريق الدائري 
السادس والنصف يبدأ من طريق املطار 
حتى اجلهراء حيث س���تتم دراسة جميع 
املس���ارات بش���كل نهائي من قبل اجلهاز 

التنفيذي.
وذكرت أن اللجنة ناقش���ت املسارات 
واخلدمات املطلوبة لشركات النقل العاملة 
حيث رأت اللجنة ضرورة ان تأخذ البلدية 
دورها التنسيقي مع وزارة املواصالت لضبط 
الكثافة املرورية على الطرق وحتديد املرافق 

املطلوبة حلركة شركات النقل وافادة املجلس 
البلدي باتخاذ ما يلزم من قرارات.

وقالت ان اللجنة اس���تعرضت االدارة 
املرورية الذكية حيث رأت توفير مزيد من 
البيانات وورش العمل التي ستقام مستقبال.  
واضافت أن اللجنة طلبت من ادارة التنظيم 
توفير البيانات اخلاصة باملناطق الصناعية 
القائمة واألخرى املقترحة باملخطط الهيكلي 
واملوقف التنفيذي لكل منها من حيث حتديد 

املواقع أو تخصيصها أو تسليمها.

جانب من اجلولة


