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اعداد: بداح العنزي

أوضح مدي���ر عام البلدية م.أحم���د الصبيح خالل رده 
على سؤال م.جسار اجلسار بشأن حتويل االشارة املرورية 
ملستشفى الفروانية الى دوار، ان هناك اتفاقية الستحداث 
تقاطع جديد لربط املستشفى بالطريق القادم من الدائري 
السادس وان تنفيذ التقاطع سيعمل على حل مشكلة الدخول 

واخلروج من والى املستشفى.

تقاطع لربط مستشفى الفروانية مع الدائري السادس 

المشاريع الكبرى التي عرضت على اللجنة الفنية
البيانم
االتفاقية االستشارية رقم )أ ه� / ط / 117( تطوير الدائري الثاني والدائري الثالث وشارعي دمشق والقاهرة.1
طلب اإلدارة العامة للطيران املدني ضم منطقة الى مطار الكويت الدولي.2
طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع جنوب البالد ضمن منطقة عريفجان.3

طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء واملاء اعتماد مواقع محطات التحويل الثانوية ضمن مدينة جابر 4
.)B – A5( األحمد االسكانية بالقطاعني

5
طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص عدد )38( موقعا مقترحا آلبار مراقبة مناسيب املياه اجلوفية ونوعيتها ابعاد كل 
منها )1م × 1م( مع تخصيص منهول تصريف خاص بكل بئر بأبعاد )1م × 1م( في املناطق اجلنوبية بالكويت وحتى 

منطقة جنوب السرة شماال.

6
طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص عدد )4( مواقع مقترحة آلبار مياه ضحلة خلفض منسوب املياه اجلوفية ابعاد كل 
منها )4م × 4م( وتخصيص عدد )3( مواقع مقترحة آلبار مراقبة ابعاد كل منها )1م × 1م( مع تخصيص منهول تصريف 

بأبعاد )1م × 1م( في منطقة القيروان ضمن حرم طريق وصلة الدوحة السريعة.

طلب وزارة األشغال العامة التصريح بترخيص خالطة مركزية مؤقتة مبنطقة الدوحة للمقاول الذي سيوكل اليه تنفيذ 7
املناقصة رقم )أ ه� / ط / 75( حتسني أداء شارع جمال عبدالناصر وطريق اجلهراء السريع.

طلب وزارة الداخلية املوافقة على زيادة نسبة البناء ملشروع مبنى اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مبنطقة )ع( اإلدارية.8

طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية زيادة مساحة املوقع اإلسكاني N-5 – 156 هكتارا من الناحية اجلنوبية.9

طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد املخطط الهيكلي ملدينة »جابر األحمد السكنية« التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.10

اعتماد مواقع محطات التحويل الرئيسية وعددها )5( محطات ابعاد كل منها )50م × 60م( ضمن مدينة جابر األحمد 11
.)B – A5( اإلسكانية بالقطاعني

المشاريع الكبرى التي عرضت على اللجنة الفنية
البيانم
طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص مساحة اضافية ملشروع مدينة املطالع السكنية.12
تخصيص منطقة االستعماالت احلكومية مبنطقة الشدادية غرب الطريق الدائري السابع.13
طلب شركة البترول الكويتية تخصيص موقع إلنشاء مستودع للمحروقات مبنطقة شمال املطالع.14
طلب شركة عقارات الري ترخيص نشاط فنادق ومكاتب ومركز صحي مبنطقة الري )مشروع األڤنيوز( املرحلة األخيرة.15

الطلب املقدم من إدارة التنظيم في بلدية الكويت بشأن دراسة وتطوير طريق كبد احلالي ليصبح أربع حارات بدال من 16
حارتني في كال االجتاهني وبعرض كلي مقداره )50م(.

طلب شركة نفط الكويت تخصيص موقع إلنشاء مرفأ بحري خلدمة مرافق التصدير اجلديدة مبنطقة أبوحليفة.17
طلب وزارة الدفاع توسعة قاعدة محمد األحمد البحرية مبنطقة اجلليعة.18
اقتراح إنشاء منطقة خضراء منطقة الري )موقع دركال رمال سابقا(.19

طلب الهيئة العامة للصناعة تسلم موقع مصنع النفايات سابقا التابع للبلدية والكائن مبنطقة الصليبية الصناعية 20
األولى املطل على الدائري اخلامس.

طلب وزارة العدل تخصيص موقع إلنشاء مبنى احملكمة الدستورية مبنطقة غرناطة قطعة )3(.21

الطلب املقدم من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشأن تخصيص أرض إلنشاء مدينة طبية.22

طلب بعض املؤسسات واجلهات احلكومية ترخيص أكشاك ارشادية لألمن والسالمة.23

االتفاقية رقم )أ ه� ط / 164( دراسة وتصميم دوار البدع.24

تخصيص املواقع املقترحة إلقامة مشاريع تدوير ومعاجلة النفايات الصلبة السكانية فيما يخص املنطقة الشمالية 25
واجلنوبية.

الشايع: 550 مشروعاً بحثها المجلس البلدي 13% منها للقطاع الخاص
آرائه���م واقتراحاتهم  واخ���ذ 
وتفعيله���ا. وبني الش���ايع ان 
اللجان سعت وبخطى واضحة 
الى اتباع منهج شفافية واضح 
في ط���رح مواضيعها املناطة 
بها مبوج���ب القانون 2005/5 
والالئح���ة الداخلية للمجلس 
البلدي، وساهم هذا النهج في 
حتقي���ق االجنازات الس���ابقة 
وايضا حتقيق االهداف الكبرى 
ذات الصلة بالتنظيم والتطوير 
العام واحلرص على دراس���ة 
التي  الرائدة  وتأييد املشاريع 
ميكن ان يشار اليها بالبنان، وال 
يفوتني ان اشكر كل من ساهم 
في حتقيق ذلك كما ال يفوتني 
ان اش���كر الصحافة واالعالم 

واحلقيقة بكل ش���فافية او من 
حيث توفير املعلومات اخلاصة 
بذات املوضوع املعروض على 
اللجان، وايضا بإشراك الزمالء 
ف���ي أولويات جدول  االعضاء 
االعمال واالتفاق على املشاريع 
ذات النفع العام واقالل املواضيع 
اخلاصة التاحة املجال للبحث 

الفني التطويري.
كما تطلعت اللجان الى ان 
الى  العم���ل لديها  آلية  حتول 
آلي���ة منظمة تت���م من خالل 
اعمال الورش الع���داد العديد 
الدراسات والبحوث حول  من 
موضوع محوري هو »تطوير 
متناس���ق« من املدن واملناطق 
الكويتية بحيث يكون تطويرا 

1 - اعطاء االهمية واالولية 
ملناهج التطوير ووضع االسس 

املناسبة لها.

اوضح نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع ان املجلس 
اس���تطاع خ���الل دور انعقاده 
املاضي اجناز العديد من املشاريع 
من بداية اعماله يوليو املاضي 
حتى 28 يونيو املاضي نهاية دور 
انعقاده احلالي، مشيرا الى ان 
االعضاء تقدموا ب� 205 اقتراحات 
متت االجابة عن 87 اقتراحا من 
قب���ل االدارة كما بحث املجلس 
550 مشروعا 13% منها للقطاع 

اخلاص.
البلدي  واضاف ان املجلس 
اس���تطاع ان يح���دث بع���ض 
التط���ور والتغيي���ر امللحوظ 
الذي ينبغي ان يتم رصده من 
خالل ما يتم تقدميه سواء على 

بجميع املستويات كونهما الرافد 
االساسي لتقييم وابراز اي عمل 

جاد يسعى اليه االنسان.
واشار نائب رئيس املجلس 
البل���دي الى ان اعضاء املجلس 
قاموا بجوالت ميدانية شملت 
الكبير،  مناطق مشرف، مبارك 
القاعدة اجلوية، سوق الطيور، 
سوق الصفافير، ساحل عشيرج، 
منطقة اجلليب، تخزين العارضية 
الفروانية قطعة 66 كما مت عقد 
7 ورش عم���ل تضمنت الئحة 
الزراعة واشرافات البناء والئحة 
الساللم، الئحة ابراج االتصاالت، 
مواقف السيارات اآللي، تنظيم 
منطقة اجلليب، تعديل قانون 

البلدية 2005/5.

نوعيا منظما يح���دث تكامال 
للعديد م���ن العناصر ويراعي 
استمرارية االضافة اليه في اي 
مرحل���ة بحيث تكون االضافة 
مكملة ملنهج التطوير وال تأتي 
بأش���ياء مخالفة مل���ا مت البدء 
التطوير  فيه ويتجنب وجود 
العش���وائي غي���ر امل���دروس 
او  واملع���رض الع���ادة هدمه 
إلغائ���ه، وتابع الش���ايع رأت 
اللجان ان حتقيق ذلك يتطلب 
توجيه الدعوة جلميع اجلهات 
ان تتقدم مب���ا لديها من رؤى 
تنظيمية ومشاريع عامة تساهم 
في حتقيق هذا التطوير، وعلى 
ضوء ذل���ك يت���م العمل وفق 

احملاور التالية:

2 - فت���ح قن���وات اتصال 
املعني���ة بالتطوير  باجله���ات 
والتنظيم لوضع تصور شامل 
للتطوير يحدد االهداف وينظم 
الوسائل واالساليب التي حتقق 

ذلك.
التركيز على املشاريع   - 3
الكبرى العامة التي تبرز جانب 

التطوير والتحديث.
ال���رأي  4 - دع���وة ذوي 
واملختص���ني في هذا املجال كي 
الرؤية  يس���اهموا في وض���ع 
املس���تقبلية الح���داث نهضة 
عمراني���ة متجانس���ة تتجنب 
الهوى  النش���وز والبعد ع���ن 

واملصالح الفردية الضيقة.
5 - اشراك االعضاء بالتطوير 

مس���توى اجتماعات اللجان او 
على مس���توى ورش العمل او 
على مستوى الزيارات امليدانية 
التي قام بها االعضاء، ومت وضع 
ضوابط لتلك املواضيع وابراز 
جوانبها املختلفة كي تقدم الى 
السادة االعضاء جميع عناصر 
البحث والتقييم مما يساهم في 
اتخاذ قرار مالئم يراعي جميع 
اجلوانب ذات الصلة مبوضوع 

املشروع.
اللج���ان بنقلة  وزاد: قامت 
نوعية س���واء من حيث كيفية 
العرض حيث مت نقل االعضاء 
لواقعية املوقع عن طريق التصوير 
املرئي والصوتي للمشاريع مما 
جعل االعضاء يعاينون الواقع 

بدأ أعماله من يوليو 2009 واستمر حتى 28 يونيو الماضي

شايع الشايع

م.أحمد الصبيح

احصائية االقتراحات ألعضاء المجلس البلدي
غير مجابةمجابة االجماليالعضو م
27189فرز املطيري1
271215أحمد البغيلي2

20515شايع الشايع3

17710م.عبداهلل العنزي4
1596مانع العجمي5
1385م.محمد الهدية6
1239م.اشواق املضف7
1248م.جسار اجلسار8
1129مهلهل اخلالد9
11110م.جنان بوشهري10
844احمد املعوشرجي11
835د.م.عبدالكرمي سليم12
844زيد العازمي13
734محمد املفرج14
743م.منى بورسلي15
2�2م.موسى الصراف16

االقتراحات
غير مجابةمجابةاإلجمالي

20587118

إحصائية ورش عمل 
المجلس البلدي

1- الئحة نظام الزراعة 
في مناطق السكن الخاص 

والنموذجي
2- الئحة االشتراطات 

والمواصفات الخاصة 
بأبنية السكن الخاص 

والنموذجي
3- الئحة الساللم 

والرامبات واالدراج 
الخارجية والمسنات

4- الئحة االشتراطات 
والمواصفات الخاصة 

بترخيص واقامة ابراج 
االتصاالت التجارية 

بجميع مناطق الكويت
5- نظام مواقف 

السيارات اآللي )المواقف 
الذكية(

6- اعادة تنظيم منطقة 
جليب الشيوخ

7- تعديل قانون رقم )5( 
لسنة 2005 في شأن 

بلدية الكويت


