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اعداد: بداح العنزي

ق����دم عضو املجل����س البلدي 
مانع العجمي اقتراحا بتخصيص 
مدينة طبية متكاملة حملافظة مبارك 
الكبير. وقال العجمي في اقتراحه: 
تعتبر محافظة مبارك الكبير من 
التي حتظ����ى بزيادة  احملافظات 
سكنية ومتوقع لها ان تزيد خالل 
االعوام املقبلة بسبب اقامة العديد 
من املدن االسكانية اجلديدة بها، 
حيث ان هذه احملافظة تفتقر الى 
اخلدمات الطبية العالية املستوى 
الت����ي تخدم موظفيها س����واء في 
احلاضر او املستقبل، ورغبة منا 
في توفير اخلدمات الطبية الهالي 

هذه احملافظة، نقترح: تخصيص موقع القامة مدينة طبية متكاملة خلدمة 
اهالي محافظة مبارك الكبير ويفضل ان يكون موقعها بالقرب من املنطقة 
العس����كرية باجتاه طريق مطار الكويت. كما قدم اقتراحا آخر جاء فيه: 
ان منطقة جنوب الصباحية فيها الكثير من االبنية احلكومية ممثلة في 
العديد من الوزارات والهيئات العامة القائمة واخرى مخصص لها مواقع 
باملنطقة، االمر الذي يخلف معه كثافة مرورية من والى هذه املنطقة من 
قبل اصحاب املصالح واحلاجات املتناوبني على هذه املنطقة، وحيث ان 
مدخل ومخرج هذه املنطقة من طريق الفحيحيل االحمدي يتميز بالضيق 
النس����بي حيث ان مدخلها مخرجها عبارة عن حارة واحدة مما يسبب 
ازدحاما مروريا جراء ذلك ورغبة في انسياب احلركة املرورية من والى 
هذه املنطقة نقترح توسيع مدخل ومخرج منطقة جنوب الصباحية من 

طريق الفحيحيل االحمدي الى اربع حارات.

نفى في ورشة عمل مخصصة لتفعيل توجيهات صاحب السمو أن يكون المجلس البلدي سببًا في تعطيل المشاريع

صفر: توجيهات بوضع المشاريع التنموية على »الخط السريع« دون تأخير

مانع العجمي محمد الهدية

م.أحمد الصبيح وقيادات البلدية زيد العازمي متوسطا أعضاء »البلدي«د.فاضل صفر متحدثا

االعضاء والقياديني ليبني كل منهما أنه صاحب احلق.
ودعا لتخفيف احلرب اإلعالمية ما بني اجلهازين واهمها تكذيب 
اآلخر، داعيا الوزير صفر لبيان اسباب رفض كثير من املشاريع 
وهل هي خلطة سياسية واجندات ال ميكن التخلص منها مؤكدا 
ان ترجم���ة املثل القائل »نحن في مركب واحد« هو تفعيل النظم 
والقوانني والقرارات واملش���اريع، ومطالبا بعقد ورش عمل مع 

مكتب الوزير الفني.
وتابع بأنه ما لم يكن هناك تعاون بني املجلس واجلهاز ومكتب 
الوزير فلن تقوم للمش���اريع التنموية اي قائمة خاصة في ظل 

وجود كوكبة من االعضاء املتخصصني.
وقال د.صفر ان ما ترتؤونه وترونه وتطرحونه كنت أطرحه 

على الوزراء الثالثة قبلي.
من جهته قال رئيس جلنة الردود واالسئلة في اجلهاز م.عبدالكرمي 
الزيد ان جلنته تقوم بكثير من املهام مقابل جمهرة من االس���ئلة 
واملقترحات واالستفس���ارات مؤكدا العمل قدر اإلمكان للتخلص 

من التأخير.

األرشفة اإللكترونية

وقال االمني العام املساعد لشؤون اجللسات واللجان يوسف 
الصقعبي ان موضوع االرش���فة االلكترونية في املجلس البلدي 

ال ميكن تفعيله إال بوجود اجهزة تقنية حديثة.
وطالب العضو محمد املفرج الوزير د.صفر مبحاسبة املخطئني 

من قيادات البلدية خاصة مديرها العام.
وقال نائب املدير العام لشؤون املساحة غسان الثاقب ان عددا 
كبيرا من املشاريع كمدن العمال ومواقف الشاحنات وغيرها قام 
اجلهاز بتحويلها ملجلس الوزراء واملجلس البلدي القرارها عبر 
اخلطة التنموية، مطالبا بخروج املشاريع عبر اللجنة الفنية في 

املجلس البلدي ال جلان احملافظات.

منطقة فهد األحمد

وقال مساعد املدير العام لشؤون بلدية الفروانية واألحمدي 
فيصل اجلمعة ان مش���كلة منطقة فه���د االحمد تكمن في جتاوز 
الالئحة، وحول القضاي���ا التي رفعها عدد من املواطنني قال: لن 
نس���كت ونرضخ لها بل سنرفع صوتنا باحلق حتى لو تدخلت 
احملاكم في ذلك ولك���ن ان كان هناك أي خلل من أي جهة فنحن 

سنعاجله ونعمل على التخلص منه ويجب تطبيق القوانني.
وعلق العض���و مانع العجمي بأن الوزي���ر اصدر قرارا بعدم 
استثناء اي معاملة ملنطقة فهد االحمد مطالبا اياه مبحاسبة من 
أصدر أي قرار اس���تثنى أي معاملة. ورد عليه الوزير: سيطبق 
القانون على املتسبب في املشكلة والذي منح االستثناءات، مؤكدا 

ان الهدف هو ايجاد احللول التوافقية.
واقترح م.عبداهلل العنزي ورش���ة عم���ل بني املجلس البلدي 
واجلهاز التنفيذي لالنتهاء من الدورة املستندية ورد الوزير بأننا 
نولي جميع املشاريع التنموية االهتمام وستتم املوافقة من خالل 

مجلس الوزراء على املساعدة.

البلدية في اللجان او اجللسات عطل كثيرا من املشاريع والقرارات، 
خاصة في ظل تكرار هذه الغيابات.

من جانبها، قالت العضو م.جنان بوشهري ان االرتقاء مبمارسة 
العمل وحتقيق التطوي���ر ال يتأتى في ظل عدم وجود ردود من 
اجلهاز بالط���رق الصحيحة واالوقات احملددة، مش���يرة الى ان 
الكثي���ر من الردود تؤكد عدم اختصاص املجلس البلدي في الرد 

على هذه االسئلة.
وأش���ارت الى ان الس���ؤال عن أي ثغرات هو من صميم عمل 

املجلس، مطالبة بإعادة النظر في مثل تلك الردود.

الخطة التنموية

وق���ال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان هذا االجتماع هو 
لتنفيذ اخلطة التنموية، مطالبا بالتركيز على املشاريع وتفعيل 
املش���اريع، ال ان ينصب  االجتماع على كيفية الردود، وملاذا لم 

تردوا وملاذا كان ردكم بهذه الصورة أو بتلك؟

موجة تجريح

وعبر م.الصبيح عن استيائه من موجة التجريح التي تطول 
عددا من قيادات ومس���ؤولي البلدية الذين يحضرون اجتماعات 

وجلان املجلس البلدي.
وعلق رئيس املجلس البلدي عل���ى كالم م.الصبيح قائال ان 
مدير االدارة القانونية لم يحضر بتاتا اال مرة واحدة وما حصل 
في اجللسة االخيرة ان اجوبة القياديني في اجلهاز كانت مستفزة 
ألنها كلها )ال ندري وس���نبلغ املدي���ر أو الوزير( لدرجة ان هذا 
أصبح ديدن الكثيرين من القياديني، مشيرا الى ان تكرار الغياب 

ال ميكن ان يعتذر عنه باالجازة.

قلة الحوار

العض���و م.عبداهلل  وعتب 
العنزي على املدير م.الصبيح 
في تعميم كلمة التجريح الصادر 
من املجلس البلدي، مؤكدا ان 
االعضاء يكنون للقياديني كل 

االحترام.
وقال: مت عرض 500 مشروع 
على البلدية مت االعتراض على 

350 منها.
ودع���ا لنب���ذ املش���احنات 
التي سببها قلة احلوار وعدم 
املصارحة وتكرار االجوبة التي 
أساس���ا كررت كذا مرة رافضا 
التعامل  الطبقي ملقيا بالالئمة 

على اجلهاز.
وقال ان هناك حربا ضروسا 
في التصاريح الصحافية ما بني 

وطالب املفرج الوزير د.صفر بأن يبني سبب رفضه لكثير من 
املشاريع، معتبرا ان عدم التعاون وعدم الشفافية امور ديكتاتورية 

وال ميكن ان تسير عجلة التنمية معها.
واض���اف ان هناك امورا تعد عيبا ف���ي العمل البلدي خاصة 
اس���تخدام امل���ادة 14 وان الوزير صفر هو ال���ذي يجبر املجلس 
البلدي على اس���تخدامها في ظل انتظار املؤسس���ات واملواطنني 
تس���ريع التنمية عبر اقرار املش���اريع ال رفضها خاصة في ظل 

عدم ابداء االسباب.

توجيهات اميرية

من جهته قال العضو د.عبدالكرمي السليم ان توجيهات صاحب 
السمو السامية يجب تطبيقها على ارض الواقع عمليا عبر عدة 
مقترحات عملية تخفف احلدة بني املجلس واجلهاز، مشيرا الى 
ان القرارات من املجلس تصدر عن علم ودراس���ة ودقة، لكن ان 
تصطدم بقرارات عكسية من اجلهاز ومكتب الوزير فهذا ما يؤجج 
التعطيل التنموي وتأخير املشاريع، مطالبا بوجود بعض اآلليات 

لتخفيف اخلالف وتالفيه.

تأخير المعامالت

من جانب���ه، أوضح العضو مانع العجم���ي ان ما تطرق اليه 
االعضاء شيء جميل، رافضا ان تلقى مسؤولية تأخير املعامالت 
على املجلس البلدي، متمنيا وج���ود تبرير من اجلهاز ملثل هذا 
االتهام، مضيفا ان هناك مشاكل بني اجلهاز واملجلس، لكن ال ينبغي 
ان تبقى دون حلول، مستشهدا مبشكلة منطقة فهد االحمد التي 
وصفها بأنها ُسيست ووصلت للمحاكم، فال يفترض بالبلدية ان 
تصل لهذه الدرجة من التش���نج وعدم املرونة في ظل خسارتها 

مجموعة كبيرة من القضايا أرهقت وأثقلت كاهلها ماديا.
وتطرق العجمي الى رفض 
التس���ميات  الوزير ملوضوع 
الرف���ض بغير املبرر،  واصفا 
مذكرا بأن سمو رئيس مجلس 
الوزراء دع���ا للمضي في مثل 
هذه القرارات دون تعنت، اضافة 
لتعليق مشكلة الئحة الزراعة 
والتي سيسها اجلهاز رغم بذل 
املجلس كل السبل إلجناز هذا 
املشروع وهذه الالئحة، مؤكدا 
انه حتى جلنة ازالة التعديات 
أبدت تعاونا اكثر من البلدية، 
امتعاض���ه من تناقض  مبديا 
ردود املس���ؤولني في اجلهاز 
على مقترحات واسئلة االعضاء، 
داعيا الى عقد مثل هذا االجتماع 

شهريا، أو بشكل دوري.
وذكر ان عدم حضور قيادات 

ش���دد وزير األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر على ان مجلس الوزراء أكد ضرورة أن تأخذ املشاريع 

التنموية اخلط السريع إلجنازها دون تأخير.
ونفى د.صفر خالل ورش���ة العمل املخصصة ملناقشة تفعيل 
توجيهات صاحب السمو األمير بش���أن متابعة الوزراء للخطة 
التنموية بحضور رئيس املجلس البلدي وعدد من األعضاء وقيادات 
البلدية ان يكون املجلس البلدي سببا في تعطيل املشاريع، مؤكدا 

ان هذا الكالم غير صحيح ولم يتم التطرق اليه أساسا.
كما دعا الى تشكيل جلنة مش���تركة للتنسيق بشأن األعمال 

املطلوبة وتسهيل عملية السير في املشاريع دون تأخير.
وأضاف ان عملي���ة بناء الوطن والدول���ة ال تأتي إال باجلهد 
اجلماعي والتعاون التنس���يقي وان على كل مؤسسة وقطاع ان 

يقوم بدوره من باب التنمية والتطوير الوطني.
واشار الى ان هذه الورشة وغيرها من الورش تهدف لتفعيل 
تلك املبادرات واالطروحات مؤك���دا ان توجيهات االمير )العمل 
كفريق واحد( هي االصل الي عملية تنموية مثمرة، مش���يرا الى 
ان االختالف في وجهات النظر امر يثري العمل البلدي من خالل 

اجلهاز التنفيذي ومكتب الوزير.
وقال د.صفر ال خالف في وجهات النظر خاصة ان صبت في 
مصلحة الوطن عبر قان���ون البلدية وقوانني البلدية ككل داعيا 
احلاضرين من قيادات البلدية واعضاء املجلس البلدي البداء وجهات 

نظرهم واطروحاتهم ورؤاهم كي تتبلور الثمار والنتائج.

تفعيل القرارات

م���ن جانبه قال رئيس املجلس البلدي زيد العازمي ان تنمية 
الدولة ال تأتي اال عبر تفعيل القرارات ال بكثرة الدعوات والورش 
من دون تفعيل توصياتها اضافة الى ان التأخير في اجناز املعامالت 
يعيق االجنازات خاصة في ظل دورة مس���تندية بيروقراطية ال 

جتدي نفعا.
وأشار الى ان اجلميع ال يقصد التأخير او العرقلة الي معاملة 
أو مشروع بل رمبا لضغوط العمل، مشددا على ان ذلك ال ميكن 

ان يجعله احد سببا رئيسيا الي تأخير.

الردود على األسئلة

وقال ان بعض الردود على اسئلة االعضاء ال تشفي الغليل وال 
تبل الصدى خاصة في ظل ردود االدارة على مقترحات واسئلة 
االعضاء ان سئلت عن شيء ليس من اختصاصها، مؤكدا ان هذا 

الرد يعيق مسيرة التنمية مهما كان السؤال او املقترح.

التعاون المثمر

من جهت���ه قال عضو املجلس البلدي محمد املفرج ان الدعوة 
للتعاون املثمر شيء جميل، منبها الى ان الوزير هو اساس التعاون 
وينبغي ان يكون هو املبادر والباديء به، مش���يرا الى ان ايا من 
املشاريع لم ير النور خالل هذه السنة والوزير هو سبب تأخير 

املعامالت واملعاملة التي تستغرق اسبوعا تبقى شهرا.

مطالبة بتوفير طاقات بشرية ومالية 
لمشروع األرشفة اإللكترونية

انتهى االجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر مع 
قيادات البلدية، الى ضرورة توفير طاقات بشرية ومالية 

إلجناح مشروع االرشفة االلكترونية في البلدية.
وقال مدير مكتب الوزير حسن عبدالكرمي أن اللجنة 
استعرضت مشروع االرشفة االلكترونية، وطرح احلضور 
العديد من االستفسارات وامكانية توفير ارشفة مركزية 
للبلدي���ة واخرى خاصة بكل قط���اع مبواصفات عاملية 
متطورة تس���اهم في حفظ امللفات وألجل القضاء على 

التعامالت الورقية لتكون البلدية نظيفة بال ورق.

 العجمي يقترح تخصيص
مدينة طبية في محافظة مبارك

»حولي« وافقت على عدم تخصيص
مواقع حكومية إضافية جنوب السرة

»البلدي« يبحث إنشاء 
مبنى إداري بارتفاع 14 

طابقًا لـ »األبحاث«
وافق����ت جلنة حول����ي خالل 
اجتماعه����ا امس برئاس����ة محمد 
الهدي����ة على االقت����راح املقدم من 
األعضاء بش����أن عدم تخصيص 
أي مواقع حكومي����ة إضافية في 
جنوب السرة. وقال الهدية: وافقت 
اللجنة على طل����ب الهيئة العامة 
للشباب والرياضة حتويل مواقف 
السيارات املخصصة ملشروع نادي 
البولينغ الرياضي في القطعة 115 
من مواقف سيارات سطحية الى 

متعددة األدوار.
وتاب����ع: ان����ه مت االتفاق على 
عقد ورشة عمل ملناقشة الدراسة 

اخلاص����ة بتنظيم وتطوير دوار الب����دع، ومتت املوافقة على طلب بيت 
التمويل الكويتي شراء متممات للقسائم مبنطقة سلوى قطعة 9.

واعتمدت اللجنة استقطاع جزء بضاحية حطني بجنوب السرة إلنشاء 
مستوصف، كما متت املوافقة على طلب استحداث جسر مشاة يربط بني 
منطقة بيان قطعة 11 أمام مسجد لولوة يوسف الزين ومنطقة مشرف 
قطعة 2 وآخر يربط القطعة 12 بجوار مس����جد اإلمام احلس����ن بن علي 

ومنطقة مشرف قطعة 6 أمام مركز مشرف لالتصاالت الدولية.
وقال����ت ان اللجنة وافقت على طلب بعض مالك املجمعات التجارية 
بشارع سالم املبارك مبنطقة الساملية استغالل املواقع املخصصة لروضة 

أطفال بالقطعة 46 كمواقف سيارات عامة مؤقتة خلدمة املنطقة.
كما متت املوافقة على طلب وزارة األش����غال العامة استحداث جسر 

مشاة يربط بني حولي والساملية فوق الدائري الرابع.

البلدي  يبحث املجلس 
خالل جلسته العادية اليوم 
برئاسة زيد العازمي طلب 
معه���د الكوي���ت لألبحاث 
العلمية إنش���اء مش���روع 
مبنى إداري بارتفاع 14 طابقا 
متكررا + أرضي + ميزانني 
+ سطح خدمات ضمن موقع 

املعهد بالشويخ.
الش���ؤون  طلب وزارة 
االجتماعي���ة والعمل نقل 
فرع لوازم العائلة مبنطقة 

النزهة قطعة 1.
املق���دم من  االقت���راح 
العض���و م.عب���داهلل فهاد 
العنزي بشأن إضافة نشاط 
»مطبخ وجتهيزات غذائية« 
في املس���الخ خلدمة أهالي 

املنطقة املجاورة.
العامة  الهيئ���ة  طل���ب 
للصناع���ة تس���لم موقع 
مصن���ع النفايات س���ابقا 
التاب���ع للبلدي���ة والكائن 
مبنطقة الصليبية الصناعية 
الدائري  األولى املطل على 

اخلامس.

»البيئة« أقرت موقعين إلقامة مشاريع تدوير 
ومعالجة النفايات الصلبة شمال البالد وجنوبها

وافقت جلنة شؤون البيئة التابعة للمجلس البلدي 
أمس خالل اجتماعها على تخصيص موقعني إلقامة 
مشاريع تدوير ومعاجلة النفايات الصلبة السكانية 

وذلك في شمال وجنوب البالد.
وقال رئيس اللجنة د.عبدالكرمي السليم ان اللجنة 
وافقت عل����ى املوقعني ش����ريطة ان يتم تخصيص 
موقع شمال البالد في منطقة الساملي 56 كيلومترا 
من بداية طريق الس����املي باجت����اه الغرب وجنوبا 
على طريق االرتال العسكرية قبل محطة الطوارئ 
ملعاجلة املخلفات السائلة الصناعية وذلك مبساحة 
250.000م2. وأوض����ح ان اللجنة وافقت كذلك على 
طلب الشركة العربية للمشروعات الصناعية بشأن 

اعادة النظر في قرار املجلس البلدي اخلاص بعدم 
املوافقة على زيادة مساحة التشوين للنفايات.

وبني د.السليم ان اللجنة احيطت علما مبقترح 
مشروع بناء وتشغيل وصيانة منشآت اعادة تدوير 
النفايات الصلبة كما اوصت بالتواصل مع الشركة 

املعنية باإلفادة بآخر مستجدات املشروع.
وقال ان اللجنة اجلت مناقشة تقرير الهيئة العامة 
للبيئة اخلاص بتحس����ني الوضع البيئي للمنطقة 
البيئية في جنوب البالد، وذلك لدعوة اجلهات املختصة 
وإدارة البيئة على أن يتم عقد اجتماع مشترك بني 
جلان املجلس البل����دي )الفنية � املخطط الهيكلي � 

البيئة( لالطالع على التقرير.

»مبارك الكبير« أقرت إنشاء مارينا لنادي الضباط
وافقت جلنة محافظة مبارك الكبير باملجلس 
البلدي امس على مش���روع انشاء واجناز مارينا 
وكاسر لالمواج لنادي ضباط الشرطة التابع لوزارة 

الداخلية والواقع في منطقة ابو احلصانية.
واوضحت مقررة اللجنة م.جنان بوشهري ان 
اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل تخصيص مواقف سيارات لصالة افراح 
منطقة مبارك الكبير قطعة 1. وبينت ان اللجنة 
وافقت كذلك على طلب بيت التمويل الكويتي وذلك 
حسب الرأي التنظيمي اخلاص باجلهاز التنفيذي 
بتعديل شكل القسيمة رقم 359 قطعة8 في منطقة 

ابو فطيرة بنفس املساحة 400 متر مربع.

أعرب���ت عضو املجل���س البلدي 
م.اشواق املضف عن شكرها ملساعد 
مدير عام البلدية لشؤون محافظتي 
الفروانية واالحمدي فيصل اجلمعة 
على جهوده املخلصة واملثمرة التي 
امليدانية  القيام باجلولة  بذلها عقب 
مبنطقتي جليب الش���يوخ وخيطان 

والتي متثلت ف���ي حترير املخالفات 
للمحالت غير املرخصة واملقلقة للراحة. 
وكذلك ظاهرة الباعة املتجولني وظاهرة 
سكن العزاب في مناطق السكن اخلاص 
وتواجد موظف���ي البلدية املختصني 
ملكافحة هذه الظواهر السلبية، وقالت 
نتمنى املزيد واالستمرار في متابعة 

مثل هذه القضاي���ا التي تهم جميع 
املواطنني من س���كان ه���ذه املناطق 
ونتمنى لكم التواصل والتفاعل مع مثل 
هذه القضايا واملزيد من التقدم والعطاء 
للقضاء نهائيا على مثل هذه الظواهر 
الس���لبية من اجل النهوض مبسيرة 

التنمية في الكويت احلبيبة.

المضف تشيد بجهود الجمعة في متابعة القضايا


