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اعداد: بداح العنزي

تقدم عضو املجلس البلدي احمد 
البغيلي باقتراح تسمية شارع في 
الفروانية باس����م املرحوم سعود 
محمد النمران وجاء في االقتراح: 
يعتبر س����عود محم����د النمران � 
رحم����ه اهلل � من رجاالت الكويت 
االوفياء، ذلك الرجل املولود سنة 
1900 واملتوف����ى في 1963 هو من 
كبار قبيلة الرشايدة، وقد كان امير 
الدولة آنذاك الشيخ احمد اجلابر 
الصباح رحمه اهلل يعتمد اعتمادا 
كليا على سعود النمران فقد كان 
مستشارا للش����يخ احمد اجلابر، 
كما كان السفير االول للكويت الى 

اململكة العربية السعودية وذلك في عهد امللك عبدالعزيز آل سعود رحمه 
اهلل، كما كان س����فيرا ململكة البحرين، ولهمته العالية وشرفه ودوره 
الواض����ح في خدمة الوطن كان هو املؤمتر على ش����ؤون آبار النفط في 
جميع ارجاء الدولة، وتابع: واذا كان لنا ان نلقي الضوء على بعض من 
افضاله ومآثره فيكفينا ان نذكر املوقف الذي تعرض له الش����يخ احمد 
اجلابر � رحمه اهلل � وبعض املشكالت التي حدثت في هذه السنة التي 
سميت سنة املجلس، وبعد استشارة سعود النمران وشرح الوضع له 
خرج سعود النمران باملش����ورة واحللول على افضل ما تكون، وكانت 
مش����ورته هي احلل االمثل لذلك املوقف وقتها، وهذا الكالم ليس ملجرد 
السرد بل انه مدون في مذكرات املؤرخ الكبير العدساني، وهو ايضا موثق 
في س����جالت املعتمد البريطاني ديكسن، رحم اهلل الشيخ احمد اجلابر 
ورحم اهلل سعود النمران الذي كان يعد احد ابرز وافضل املستشارين، 
ولذا اقترح تسمية شارع بني قطعة 1 وقطعة 2 مبنطقة الفروانية )ش 

129( باسم املرحوم سعود محمد النمران.

احمد البغيلي

أقرت البلدية اقتراح عدد من اعضاء املجلس البلدي بشأن 
إيقاف تخصيص أي مواقع جديدة مبنطقة االستعماالت احلكومية 
جنوب السرة.وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه 
ردا على اقتراح االعضاء ش����ايع الشايع، محمد املفرج، مهلهل 
اخلالد وأحمد املعوش����رجي بش����أن منع تراخيص أي مواقع 
للجهات احلكومية )وزارات أو مؤسس����ات أو هيئات الدولة( 

مبنطقة جنوب السرة.
إن منطقة االستعماالت احلكومية بجنوب السرة تتضمن 
الكثير من املباني للوزارات والهيئات احلكومية وهي تنقسم 

الى: مبان قائمة وهي )وزارة االشغال العامة، وزارة الكهرباء 
واملاء، املؤسس����ة العامة للرعاية الس����كنية، وزارة الداخلية، 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية، الهيئة العامة للصناعة، بيت 
الزكاة، الهيئة اخليرية االسالمية العاملية، بنوك، مسجد، شركة 
اخلدمات العامة واحتاد االس����كواش(، مبان مت اصدار رخص 
بناء لها وغير منفذة وهي: )وزارة التربية، املؤسس����ة العامة 

للتأمينات االجتماعية ومركز تعريب العلوم الصحية(.
مواقع صدرت لها قرارات مجلس بلدي ولم يصدر بها رخص 
بناء وهي: )سوق الكويت لالوراق املالية، بنك التسليف، وزارة 

االوقاف والشؤون االس����المية، ادارة التنمية االسرية، مجمع 
اخلدمات العمالي����ة، جلنة املناقصات املركزي����ة، وادارة نزع 
امللكية(. باالضافة الى انه يوجد بهذه املنطقة النادي العلمي 
ومبان تابعة لوزارة الداخلية، مجمع 360، مجمع التنس اجلاري 
انش����اؤه، كذلك مستشفى جابر االحمد اجلاري انشاؤه والذي 
يعد من اكبر مستشفيات الدولة، حيث تصل سعته السريرية 
الى 1200 سرير ومواقف س����يارات خاصة باملستشفى يصل 
عددها الى 4500 موقف، االمر الذي ستشهد معه تلك املنطقة 
كثافة مرورية عالية وازدحامات واختناقات مرورية وضغطا 

ع لى املرافق واخلدمات.
وبناء على ما سبق فإننا نتفق في الرأي مع طلب االعضاء 
مبنع تخصيص أي مواقع جديدة جلهات حكومية في منطقة 

جنوب السرة.

الرأي التنظيمي

نرى من الناحية التنظيمية املوافقة على االقتراح املقدم من 
االعضاء بإيقاف تخصيص أي مواقع جديدة جلهات حكومية 

مبنطقة االستعماالت احلكومية بجنوب السرة.

إيقاف تخصيص مواقع للجهات بمنطقة االستعماالت الحكومية جنوب السرة

م.أحمد الصبيح

م.غسان الثاقب
عبدالكرمي الزيد

استحداث مواقف سيارات ألصحاب 
المجمعات التجارية في السالمية

ورشتا عمل الستثمار تكنولوجيا التخلص
من النفايات ومنظومة تقييم االستدامة

باملوقع املخصص لروضة اطفال 
غير قائمة مبنطقة الساملية شريطة 
ان تكون مواقف السيارات عامة 
ان  ومجاني����ة وبصف����ة مؤقتة، 
العالقة  تزال على نفقة اصحاب 
متى طلب����ت بلدي����ة الكويت او 
وزارة التربية ذلك، ان يتم اعداد 
التصميمية ملواقف  املخطط����ات 
الس����يارات على نفق����ة اصحاب 
العالقة وتقدم للبلدية العتمادها 
قبل التنفيذ، ان يتم التنفيذ على 
نفق����ة اصحاب العالق����ة على ان 
يتم خالل سنة من تاريخ تسلم 
املوقع واال اعتب����ر القرار ملغى، 
ان يتم التنس����يق م����ع وزارات 
اخلدم����ات قبل التنفي����ذ، ان تتم 
حماية اخلدمات القائمة وترحيل 
اخلدم����ات املتعارضة ان وجدت 
على نفقة اصحاب العالقة، عدم 
اقامة أي منشآت ثابتة او اسوار 
او حواجز يدوية او الكترونية او 

زراعة اشجار معمرة كالنخيل.

لتلك الدول لعرض واقتراح آليات 
النفايات  حديثة للتخلص م����ن 
باستثمار الوسائل التكنولوجية 
املتقدمة والصحية التي تعتبر من 
اهم عناصرها احلفاظ على البيئة، 
مش����يرا الى انه سيقوم عدد من 
ممثلي تلك اجلهات باستعراض 
استثمار التكنولوجيا في التخلص 
م����ن النفايات وع����رض جتاربها 
العاملية املختلفة خالل ورش����ة 

العمل.
وبني ان البلدية ستقوم ضمن 
نفس اخلطة بإقامة ورش����ة عمل 
اليوم بعن����وان املنظومة  اخرى 
القطرية لتقييم االستدامة وذلك 
لالطالع على هذه املنظومة اخلاصة 
بتقييم االبنية اخلضراء مبختلف 
انواعها والتي استغرق تطويرها 
نحو 4 سنوات بالتعاون مع اعرق 
املراكز العاملي����ة املتخصصة في 

هذا املجال.

وافقت البلدية على استحداث 
مواقف سيارات سطحية وعامة 
املخصصة لروض����ة أطفال غير 
قائمة ألصحاب املجمعات التجارية 

بالساملية.
واوضح كتاب نائب املدير العام 
لشؤون التنظيم م.غسان الثاقب 
انه صدر ق����رار املجلس البلدي 
بتاريخ 2007/1/8 والذي يقضي 
بعدم املوافق����ة على طلب بعض 
املجمعات التجارية بشارع سالم 
املبارك باس����تثمار موقع روضة 
االطفال باملنطقة كمواقف سيارات. 
تقدمت ش����ركة الفت����ح العقارية 
لبلدية الكويت بعد مرور اكثر من 
عام على تاريخ صدور القرار بطلب 
العادة دراسة املوضوع، موضحني 
ان الطلب ليس الستثمار املوقع 
ولكن الستحداث مواقف سيارات 

عامة ومؤقتة خلدمة املنطقة.
مت التنسيق مع وزارة التربية 
وابدت موافقتها شريطة عدم اقامة 

تعقد البلدية العديد من ورش 
العمل لتعزي����ز اواصر التعاون 
املشترك بني القطاعات املختلفة.

وقال رئي����س مكتب املتابعة 
التاب����ع لوزير الدولة لش����ؤون 
البلدي����ة م.عبدالك����رمي الزيد ان 
عقد تل����ك ال����ورش يأتي ضمن 
اخلطة االس����تراتيجية للبلدية 
بهدف تبسيط اجراءات القطاعات 
والوقوف على اهم املعوقات التي 
تواجهها إليجاد احللول واآلليات 
التي من شأنها ان تساهم في إزالة 
تلك املعوقات وحتقيق االهداف.

واضاف ان استراتيجية البلدية 
تسعى لتحقيق التعاون املشترك 
مع القطاع اخلاص لتحقيق نقل 
التكنولوجيا واملعرفة في سبيل 
العامة،  البلدية  أه����داف  حتقيق 
مشيرا الى انها بصدد عقد ورشتني 
اليوم األولى تتعلق باس����تثمار 
التكنولوجيا احلديثة في التخلص 

اي منشآت ثابتة او اسوار وخالفه 
واخ����الء املوقع في ح����ال طلبت 

الوزارة ذلك.

الرأي الفني

ن����رى املوافقة م����ن الناحية 
التنظيمية على استحداث مواقف 
سيارات سطحية وعامة ومؤقتة 

من النفايات واحلفاظ على البيئة 
بأنواعها املختلفة حيث انها من اهم 
املشكالت التي تعاني منها الدول 

املتقدمة ومنها الكويت.
انه مت توجيه  الزيد  وأضاف 
الدع����وة الى عدد من الش����ركات 
العاملية برعاية املكاتب التجارية 

لتعزيز أواصر التعاون والوقوف على المعوقاتشريطة أن تكون عامة ومجانية وعدم إقامة أسوار أو حواجز البغيلي يقترح تسمية شارع
في الفروانية باسم سعود النمران

حددت البلدية 13 اجلاري لتقدمي دراسات 
اجلدوى الفنية والبيئية واملالية ملشروع 
تأهيل موقع ردم النفايات السكانية املغلق 

مبنطقة القرين السكنية.
يذكر ان جلنة شؤون البيئة في املجلس 
البلدي طلبت تقريرا بشأن املشروع خاصة 

ان مجلس الوزراء سبق ان كلف البلدية 
باختيار مكتب استشاري عاملي متخصص 
في املجال البيئي يتولى دراس���ة موقع 
ردم النفايات الس���كانية املغلق وتقدمي 
املعاجلة املناس���بة للموقع بشكل كامل 

ونهائي.

13 الجاري موعد تقديم دراسات الجدوى
لمشروع تأهل موقع ردم النفايات بالقرين

تحقيق نقل التكنولوجي�ا والمعرفة من أهداف البلدية موافق�ة التربية بش�رط اخ�اء الموقع عن�د الطلب


