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بداًل من »هيئة الصناعة« رئيس »البلدي« أعرب عن أمله في مشاركة الخبرات الهندسية التركية

الصبيح: تخصيص 4 مواقع لليداف بالدوحة 
وتسليمها إلى المؤسسة العامة للموانئ

العازمي بحث مع وزير المالية التركي 
تبادل الخبرات في مجاالت البلدية

أقرت البلدية تخصيص 4 مواقع لليداف مبنطقة 
عماير االخشاب بالدوحة، وتسليمها الى املؤسسة 

العامة للموانئ بدال من هيئة الصناعة.
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: 
باالش����ارة الى كتاب رئيس جلنة متابعة القرارات 
االمنية مبجلس الوزراء في 2010/4/5 واملتضمن طلبهم 
تعديل قرار املجلس البلدي رقم )م ب/ر و/2010/3/32( 
واملتخذ بتاريخ 2010/2/22 ونصه كالتالي: املوافقة 
على التنويه الصادر من وزير الدولة لشؤون البلدية 
على القرار رقم )م ب/ف2010/1/5/5( وذلك لتعديل 
صيغة القرار ليكون كالتالي: املوافقة بصفة مؤقتة 
على تخصيص عدد اربعة مواقع لليداف من الفراغات 
البينية الشاغرة بعماير االخشاب مبنطقة الدوحة 
ش����ريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة ووزارات 

اخلدمات مع االلتزام باش����تراطات الهيئة العامة للبيئة على ان تسلم 
هذه املواقع للهيئة العامة للصناعة، وشريطة ان تزال عند طلب البلدية 
 ذل����ك دون اي اعتراض. بحيث يصب����ح التعديل وفقا لطلبهم كالتالي: 
1 - تخصيص عدد ستة مواقع لليداف بدال من اربعة مواقع في الفراغات 
البينية الشاغرة بعماير االخشاب مبنطقة الدوحة )عشيرج(، 2  - يتم 
تسليم هذه املواقع ملؤسسة املوانئ الكويتية، حيث انها اجلهة املسؤولة 

حسب قرار مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 2004/2/28.

وبناء على ما جاء اعاله نفيدكم بالتالي: صدر القرار 
االداري ملدير عام البلدية رقم 2009/54 بتشكيل جلنة 
من: مدي����ر ادارة املخطط الهيكلي، ممثلني عن ادارة 
املخطط الهيكلي، ممثل عن ادارة التنظيم، ممثل عن 
ادارة املساحة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن 
معهد الكويت لالبحاث العلمية، ممثل عن املؤسسة 
العامة للموانئ الكويتي����ة، ممثل عن جلنة متابعة 
القرارات األمنية ومجلس الوزراء. وذلك لدراس����ة 
املواقع املقترحة من قبل املجلس البلدي لليداف بديال 
عن املوق����ع املؤقت مبنطقة الصبية. وبناء عليه مت 
عقد عدة اجتماعات للجنة ومتت دراسة عدة بدائل 
ملوقع اليداف واس����تقر الرأي عل����ى اختيار االربعة 
فراغات البينية مبنطقة عماير االخشاب بالدوحة، 
وذلك ألفضليتها لالستعمال املطلوب ووفقا إلجماع 
اآلراء ألعضاء اللجنة باملوافقة، شريطة االلتزام باالشتراطات اخلاصة 
بالهيئة العامة للبيئة والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بشأنها. أما 
بخصوص الفقرة رقم 2 من طلبهم بتعديل فقرة من قرار املجلس البلدي 
بأن يتم تسليم املواقع ملؤسس����ة املوانئ الكويتية، فقد مت رفع كتابنا 
اليكم للعرض على املجلس البلدي بشأن تعديل الفقرة موضوع الطلب 
لتصبح )تسلم هذه املواقع ملؤسسة املوانئ الكويتية( بدال من تسليمها 

للهيئة العامة للصناعة. يرجى العلم واتخاذ ما ترونه مناسبا.

بني الطرفني الصديقني، حضر اللقاء 
مس����اعد مدير إدارة مكتب رئيس 
املجلس البلدي محمد احمد العثمان 
وممثال ادارة العالقات العامة كمال 

الدين محمد وانور حميد.

في استمرار الزيارات بني البلدين 
الصديق����ني به����دف تفعيل جميع 
مجاالت التعاون وتبادل اخلبرات 
ودفعه����ا نحو األم����ام. وفي ختام 
اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية 

زيادة االستثمارات التركية بالكويت. 
واضاف لقد مت افتتاح شارع باسم 
الكويت في مدينة غازي عنتاب وذلك 
ملا للكويت من مكانة مرموقة في 
اجلمهورية التركية، معربا عن امله 

استقبل رئيس املجلس البلدي 
زايد العازمي وزير املالية باجلمهورية 
التركية الصديقة مهمت شيمشك 
والوفد املرافق له بحضور سفير 
اجلمهورية التركية لدى الكويت 
محمد حلمي دادا اوغلو وقد دارت 
املباحثات الودية بني اجلانبني وحول 
تنمية املشاريع الكويتية وتبادل 
اخلبرات والتج����ارب في مختلف 
املجاالت البلدية مبا يثري تطويرها 
على مختلف االصعدة. وقال العازمي: 
هناك الكثير من املشاريع التنموية 
بالكويت التي يجري دراستها حاليا 
معربا عن امله في مشاركة اخلبرات 
الهندس����ية التركية في عدد منها 
وتنمية اواصر العالقة مبا يحقق 
تنمية مصالح البلدية املشتركة.من 
جانبه، اش����اد شيمشك بالعالقات 
الكويتي����ة - التركية في مختلف 
املجاالت معربا عن امله في زيادة 
توثيق ع����رى الصداقة من خالل 

م.أحمد الصبيح

زيد العازمي ووزير املالية التركي مهمت شيمشك يتبادالن الدروع التذكارية 

بوشهري إلنشاء وحدة تنظيمية 
للدعم الفني باإلدارة القانونية

السليم يقترح إعادة تنظيم 
حديقة 25 فبراير في الدسمة

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.جن���ان بوش���هري اقتراحا 
بإنشاء وحدة تنظيمية للدعم 
الفن���ي تلحق بهي���كل اإلدارة 
القانونية، وقالت بوشهري في 
اقتراحها: الرأي الراجح انه ال 
يجوز ألي ممن ينتقدون االدارة 
القانوني���ة ان يحملوا االدارة 
مجمل األخطاء والسلبيات دون 
اقتراح للحلول التي تس���اعد 
على تنمية اإليجابيات وتعني 
على حتجيم األخطاء وانعدامها، 
وذلك لتعلق األمر بإدارة هامة 
على مستوى العمل اخلارجي 

وما تتلقاه من ادعاءات وعلى مستوى العمل الداخلي مبا تصدره 
من فتاوى.

وتابعت: ملا كانت أغلب االدعاءات والفتاوى تتعلق بالفصل في 
وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها فإننا نكون أمام حاجة ملحة 
لدع���م االدارة فنيا في اجلوانب اخلارج���ة عن اختصاصها والتي 
متس أصل احل���ق املتنازع عليه أو تتعرض للحالة التي تخصها 
الفتوى وعلى هذا النهج فإن القضايا املتعلقة مبشاريع ذات طابع 
فني وش���روط ومواصفات مقترنة بنصوص قانونية ذات منحى 
هندسي أو بيئي أو فني متخصص يقتضي خلق وحدة تنظيمية 
»للدعم الفني« ينظم داخلها عناصر هندسية وكوادر فنية متميزة 
تلحق مباشرة باالدارة القانونية وتكون ضمن جهازها القانوني 
وحتت اشرافه لتصبح حلقة الوصل في شرح اجلوانب الفنية التي 
تشكل اجلانب األساسي لبعض الدعاوى وبذلك يرفع العبء عن 
االدارات الفنية التي يرسل اليها االدعاءات برمتها للرد عليها لتصبح 
االدارة القانونية في تلك الدعاوى وسيطا لنقل تلك املعلومات دون 
التعمق في عناصر الدع���وى الفنية، األمر الذي يؤدي الى نتائج 

عكسية حتسب في النهاية على االدارة القانونية.
واوضحت: وبناء على ما تقدم فإنني اقترح: انشاء وحدة تنظيمية 
»للدعم الفني« داخل االدارة القانونية ذات طابع فني ويتم دعمها 
بعناصر هندسية وفنية متميزة وعناصر قانونية ذات خبرة في 
متابعة تنفيذ العقود اإلنشائية والهندسية والفنية لتختص بإعداد 
ال���ردود على الدعاوى من الناحية الفنية وللحضور – إن اقتضى 
األمر – أمام اجلهات املعنية وعلى وجه اخلصوص ادارة اخلبراء 

لبيان أوجه النظر الفنية في تلك الدعاوى.

بأنها تخص وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل، وبناء على 
اختصاصات المجلس البلدي 
الواردة بالفق���رة الثانية في 
المادة رقم 12 من قانون البلدية 
رقم 2005/5 بش���أن االهتمام 

بالحدائق والتشجير.
ول���ذا فإني اقت���رح إزالة 
جميع األنشطة اإلنشائية غير 
المكتملة داخل محيط حديقة 
25 فبراير وإع���ادة تنظيمها 
وتشجيرها وصيانة مرافقها 
الى وضعها  الحديقة  واعادة 
السابق كما كانت في الماضي 
لتكون متنفسا طبيعيا للسكان 
وواحة خضراء يتمتعون بها 

وبجمال منظرها.

المجلس  طال���ب عض���و 
البلدي د.عبدالكريم الس���ليم 
بإعادة تنظيم حديقة 25 فبراير 

بمنطقة الدسمة.
وقال السليم في اقتراحه: ان 
وجود الحدائق والمنتزهات في 
المدن ضرورة حيث انها تنقي 
وتلطف الجو اثناء النهار، كما 
انها تجمل البيئة وتحمي الناس 
من وهج الشمس وتخفف من 
شدة الحرارة، ونتيجة لزيادة 
المصانع ووسائل المواصالت 
فإن بالدنا اصبحت في حاجة 
ماس���ة الى زيادة المساحات 
الخضراء واالهتمام بحدائقها 
العامة وإعادة تنظيمها ووضع 
التجميلية لها، وال  اللمسات 
ينبغي ابدا ان تترك مهملة غير 
منسقة ذات منظر سيئ، ولكن 
ومع األسف فإن الحديقة المقامة 
بالدسمة قطعة 6 )حديقة 25 
فبراير( تقع في وسط وحدات 
سكنية مكتظة بالسكان منذ 
فترة طويلة ومع ذلك تجدها 
مهمل���ة ال يوجد به���ا اي اثر 
للخضرة وجمال المنظر، بل 
ونرى بها إنشاءات عشوائية 
وغي���ر مكتملة ومتروكة منذ 
زمن بعيد دون إجراء أي عمل، 
اللوائح اإلعالنية  حيث تفيد 

م.جنان بوشهري

د.عبدالكرمي السليم

قدمت عضو املجلس البلدي م.أشواق املضف 
اقتراحا بترميم الش���وارع واقامة ممشى في 

منطقة الشريط الساحلي.
وقال���ت املضف في اقتراحه���ا: ان منطقة 
الشريط الساحلي واملمتدة من منطقة املسيلة 
حتى منطقة ابواحلصانية لالسف تفتقر للكثير 
من اخلدمات املتواف���رة في املناطق االخرى، 

ومنها على س���بيل املثال وليس احلصر ان 
شوارع هذه املنطقة دون أرقام وال يوجد بها 
ممشى، ولذا اقترح ان تقوم اجلهة املختصة 
في البلدية بعملية ترقيم لشوارع هذه املنطقة 
وان يتم انشاء ممشى )لهواة رياضة املشي( 
أس���وة باملناطق االخرى وخلدمة أهالي هذه 

املنطقة.

المضف تقترح ترميم الشوارع وإقامة ممشى في منطقة الشريط الساحلي

م.أشواق املضف


