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اعداد: بداح العنزي

د.فاضل صفر متوسطا قياديي البلدية خالل ورشة العمل

يعمل على متابعة الشاحنات خالل عملية ردم النفايات 38% في »البلدية« و68% في كل من »األشغال« و»الزراعة«

وزير البلدية: نظام  G.P.Sلمتابعة ومراقبة 
سيارات المسؤولين والمراقبين والمندوبين

صفر: نسبة إنجاز مشاريع »الخطة« معقولة
أوضح وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
للشؤون البلدية د.فاضل صفر أن نسبة إجناز 
املش���اريع في خطة التنمية خالل الربع األول 
من السنة املالية 2010 – 2011 في جميع اجلهات 
التابع���ة له قد بلغت 38% في البلدية، 68% في 
األشغال، و63% في الزراعة، مشيرا الى أن تلك 
النسب معقولة خاصة أن أهم املعوقات متعلق 

بطول االجراءات والدورة املستندية.
وقال صفر: بعد االجتماع الذي بحث خالله 
اخلطة التنموية انه اجتمع مع اجلهات التابعة 
له )البلدية، األش���غال، الزراعة( كل على حدة 
وذلك ملراجعة التقارير الواردة من املجلس األعلى 
للتخطي���ط والتنمية حول تقييم أداء اجلهات 
التابعة للوزير وفق الربع األول للسنة املالية 

2010 – 2011. وأشار الى ان االجتماعات عقدت بحضور العضو 
املنت���دب محمد نوفل من املجلس األعل���ى للتخطيط والتنمية 
والذي حث احلضور على التنظيم املطلوب في اخلطط لتحقيق 

اإلجنازات وفق اجلدول الزمني احملدد لذلك.

من جانبه أوضح نائب املدير العام لشؤون 
التدريب والتطوير م.أحمد املنفوحي أن الوزير قد 
دعا خالل اجتماعه مع رؤساء النقابات ومسؤولي 
البلدية املعنيني باخلطة التنموية الى مواصلة 
االجنازات خالل السنة املالية 2010 – 2011 مشيرا 
الى انه مت استعراض 36 مشروعا لدى البلدية 
اضافة الى بيان مراحل التنفيذ ومدى تطابقها 
مع املعتمد باجلدول، مؤكدا ان البلدية حققت 
إجنازا يستحق اإلش���ادة من خالل تخصيص 
األراضي ملشاريع اخلطة التنموية وان اقتراحا 

من البلدية وضع لهذا اخلصوص.
وبني املنفوحي أن مسؤولي املجلس األعلى 
للتخطيط أبدوا رضاهم حول آلية املتابعة وقدموا 
الشكر للوزير صفر واملدير العام على جهودهما 
في تنفيذ اخلطة التنموية مشيرا الى أن البلدية عرضت املعوقات 
والعقب���ات اخلارجة ع���ن االرادة االدارة م���ن اجلهاز التنفيذي 

لبعض املشاريع.
وفيما يلي تفاصيل ال� 36 مشروعا املوجودة لدى البلدية:

اكد وزير االش����غال العامة ووزير البلدية 
د.فاضل صفر ان البلدية س����تعمل على وضع 
جميع سيارات البلدية التي بعهدة املسؤولني 
واملراقبني واملندوبني حتت نظام املراقبة وفق 
نظام G.P.S كحال العديد من الشركات واجلهات 
احلكومية االخرى في الدولة. مبينا ان البلدية 
س����بق وان طبقت هذا النظام ملتابعة ومراقبة 
كيفية نقل بقايا الذبائح ملس����لخ العاصمة الى 
مرادم النفايات الذي سيتم جتديد عقده متهيدا 
الس����تكمال هذا النوع م����ن اخلدمة من خالل 

التقنيات والطرق احلديثة.
وقال صفر عقب انتهاء ورش����ة عمل نظام 
تشغيل G.P.S لردم النفايات التي اقيمت صباح 
امس ان البلدي����ة وضعت نظام G.P.S ملراقبة 
الشاحنات التي تعمل على ردم النفايات للتعرف 
على حركة تلك الش����احنات بصورة طبيعية 

وفاعله.
مبينا ان لذلك النظام العديد من املزايا التي 
يتم خاللها تطوير العمل الرقابي من خالل متابعة 
املراقب خط سير الشاحنات دون احلاجة للنزول 
واالنتشار امليداني للمتابعة، خاصة ان هناك 
ثالثة مواقع ل����ردم النفايات في كل من ميناء 

عبداهلل وجنوب الدائري السابع واجلهراء.
واضاف صفر ان نظام G.P.S للمراقبة عبر 
االنترنت يجعل املوظفني املعنيني يعملون على 
اداء مهامهم الرقابية وهم في مواقعهم االدارية 
الفت����ا الى ان هذا النظام يخضع لبنود خاصة 
ابرمت في العقد اخلاص بالبلدية والتي من خاللها 
ميكننا محاسبة وفرض الغرامات على الشركات 
املنفذة التي ستخضع آلياتها لتزود بذلك النظام، 

االمر الذي يوفر لنا الكثير من املعلومات عن 
حركة الشاحنات لفترات زمنية طويلة والتي 
متكننا من الرجوع للتعرف على  حركة تتبع 

تلك اآلليات ملا يزيد على شهرين.
وم����ن جانبه، ق����ال رئيس قط����اع الرقابة 
والتفتي����ش ف����ي البلدية م.وليد اجلاس����م ان 
التكنولوجيا احلديثة اصبحت اآلن مع قس����م 
نظم املعلومات وشيئا ضروريا وحتميا ملتابعة 
اجراءات العمل وان هذه االنظمة تعتبر جزءا 
اساسيا في عمل قطاع الرقابة والتفتيش ملتابعة 
االعمال واالجنازات واالجراءات التي يقوم بها 
سواء كان املقاول او اي جهة من اجلهات التي 
تتعامل معها البلدية كم����ا ان نظم املعلومات 
اجلغرافية تعد احد االنظمة واالدوات التي اصبح 
التعامل معها شبه يومي سواء كانت عبر اجهزة 
املوبايل او الكمبيوتر او اي من انواع االجهزة 
االخرى التي من املمكن ان تصل الى الساحة، 
مبينا ان البلدية س����تعمل على تطبيق نظام 
G.P.S من خالل وضع االشتراطات واالنظمة 
ضمن العقود التي تتعاقد بها البلدية مع اجلهات 
اخلارجية، وذلك لهدف املس����اهمة في تطبيق 
وتكثيف الرقابة واملساعدة في متابعة االعمال. 
واضاف اجلاس����م ان قطاع الرقابة والتفتيش 
يتطلع لتطوير انظمة الرقابة كونها ستكون 
في العديد من االعمال شبه اليومية في اعمال 
البلدية التي س����تتم مراقبتها عبر شاش����ات 
الكمبيوتر للتع����رف على صحة االعمال التي 
ينفذها املتعاقدون واملق����اول، مبينا ان قطاع 
الرقابة والتفتيش سيعمل ضمن هذه املنظومة 
واالطار العام الذي سيعمل على مراقبة تطبيق 

تلك االنظمة باالضافة الى تطبيقها على اجلهات 
ذاتها للتعرف على بعض املالحظات اخلارجة 
عن االطار العام، كما بني ان هناك بعض االنظمة 
احلديثة التي ميكن استخدامها كوضع الكاميرات 
وغيرها حملاول����ة تطوير العمل وزيادة معدل 

االنتاجية.
واشار الى ان البلدية حتاول ان تواكب كل ما 
هو جديد على ساحة التكنولوجيا لتتمكن من 
تطوير اعمالها وزيادة االنتاجية اخلاصة بها، 
الفتا الى ان تطوير االنظمة الرقابية مستقبال 
يعمل على تسهيل العمل واالجراءات التي تخدم 

املواطن.
ومن جهته اوضح ممثل الش����ركة املنفذة 
لنظام G.P.S ان لهذا النظام العديد من املزايا 
التي من ش����أنها تطوير العم����ل الرقابي على 
مواقع العمل امليدانية ومتابعة حركة السيارات 
والشاحنات واآلليات املنفذة للعقود من خالل 
مراقبتها الكترونيا عبر االنترنت مع امكانية 
التعرف على حركة تلك املعدات ونقاط حركتها 
ومواق����ع العمل التابعة له����ا، اضافة الى نوع 
ورقم لوحة الس����يارة او اآللية وتزويد جهات 
املراقبة بتعليمات تعريفية س����واء كانت في 
االجتاه او العنوان او حالة تشغيل اآللية من 
عدمه وس����رعة حركتها، مشيرا الى ان لنظام 
املراقبة امكانية تبيان حركة املعدة على مدى 
24 ساعة كما ميكن العودة الى حركتها خالل 
تواريخ واوقات سابقة من خالل ارسال تقرير 
شامل ميكن تخزينه، وامكانية ارساله في وقت 
الحق في حال عدم وجود سيرفس يخدم تتبع 

حركة اآلليات مباشرة عبر النت.

رندى مرعي
ي����زور الرجل الش����رقي 
املكاتب الهندسية واملقاولني 
ويشتري االسمنت وادوات 
البناء ملنزله اجلديد مبفرده 
وذلك ألن الثقافة الش����رقية 
الس����ائدة تعطيه احلق في 
زي����ارة املقاولني وحس����م 
اخلي����ارات املتعلق����ة ببناء 
منزل االسرة وان ابدى بعض 
التحرر فقد يصطحب زوجته 
الختي����ار ال����وان املطبخ او 
اشراكها في بعض التفاصيل 
الصغيرة. في حني ان املرأة 
الشرقية تعيش في هذا املنزل 
اكثر من الرجل بنسبة %70 

وعليه يرى املستشار باملكتب الفني لرئيس املجلس البلدي عبداللطيف 
االستاذ انه من الضروري اشراك املرأة في اتخاذ كل القرارات املتعلقة ببناء 
املنزل االسري، السيما انها دخلت اليوم جميع املجاالت وتخوض مختلف 
النقاشات والسجاالت. كالم االستاذ جاء خالل القائه محاضرة بعنوان »دور 
املرأة في البناء« في ملتقى جنالء النقي مساء اول من امس، حيث اكد ان 
التوافق في اآلراء بني الزوجني يحل الكثير من املشاكل في مسألة البناء 
لذلك فإن دور املرأة يجب ان يبدأ منذ البدء بالتخطيط االولي واملبدئي 
قبل زيارة املكتب الهندسي وان تبدي رأيها في جميع التفاصيل املتعلقة 
بالبناء حتى في اختيار مواد البناء وبذلك تكتسب املرأة خبرة في هذا 
املجال وتكون ملمة بأساسات منزلها بالكامل. وشدد االستاذ على اهمية 

التوعية لدى اجلميع  نشر 
عن كيفية اختي����ار املقاول 
اجليد وعدم الوقوع في فخ 
بعض املقاولني ويدخلون في 
اقام االستاذ  دواماتهم، وقد 
ب����دوره العديد من الدورات 
التوعوية الرشاد الزوجني الى 
الطريق الصحيح في مجال 
البناء والتعرف على جميع 
مراحل����ه وعليه وبنصيحة 
من رئي����س املجلس البلدي 
يستقبل االستاذ املواطنني في 
مكتبه يومي االحد والثالثاء 
ألي استش����ارات او نصائح 
هندسية ومن هنا جاءت فكرة 
كتاب »بناء بيت االسرة« الذي 
يؤكد فيه على ضرورة ان يكون البناء حتت اشراف مهندس متخصص 
بالبناء، ويتناول كل التفاصيل املتعلقة بالبناء املثالي واجليد بدءا من 
م����واد البناء مرورا بالرخص القانونية للبناء وكيفية اختيار املقاولني 
وصوال الى التشطيبات النهائية. واصدر االستاذ كتابا بعنوان »مواصفات 
البن����اء حلركة املعاق« تناول فيه تفاصيل انش����اء منزل يتالءم وحياة 
ذوي االحتياجات اخلاصة لتس����هيل امورهم وطريقة عيشهم، مشيرا 
الى انه س����بق واقترح على بعض املجمعات افكارا تتناسب مع حاجات 
ه����ذه الفئة من الناس، ودعا املعاقني او كل من يعرف معاقا لزيارته في 
املجلس البلدي للحصول على نس����خة من ا لكتاب الذي قد يفيدهم في 

مراحل البناء للحصول على منزل يلبي كل احتياجاتهم.

أوال: مشاريع إدارة المخطط الهيكلي

متابعة تنفيذ اخلطة العمرانية ملدينة الكويت 2030

تطوير شبكة وسائل النقل واملواصالت

متابعة وتنسيق مشروع بنك املعلومات املرورية

)GIS( متابعة حتديث وتطوير نظم املعلومات اجلغرافية

وضع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء

متابعة وضع دليل الرحالت املرورية

متابعة مشروع حتديث وتطوير منطقة 
الشويخ اخلدمية واحلرفية

متابعة مشروع تطوير االدارة املرورية ملنطقة حولي

متابعة مشروع تطوير االدارة املرورية ملنطقة الساملية

املخطط احمللي للمنطقة اجلنوبية )املنطقة االقليمية األولى(

املخطط احمللي للمنطقة الشمالية )املنطقة االقليمية الثانية(

املخطط احمللي ملنطقة شمال املطالع )املنطقة االقليمية الثالثة(

املخطط احمللي للمنطقة الغربية
النعاييم )املنطقة االقليمية اخلامسة(

انشاء املرصد احلضري للكويت

مشروع تطوير الدراكيل

ثانيا: مشاريع إدارة اإلنشاءات

اجناز وصيانة مختبرات االغذية الكيميائي والبكترولوجي

تصميم وتنفيذ واالشراف على مواقف سيارات
 متعددة االدوار داخل مدينة الكويت

تصميم وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية االحمدي

أحمد البغيلي

وافقت جلنة الفروانية خالل اجتماعها أمس على 
استمالك جزء من عقار في منطقة جليب الشيوخ. 
وقال رئيس اللجنة أحمد البغيلي ان اللجنة وافقت 
على اقتراحه املتعلق بإنشاء مدخل ومخرج على طريق 
املطار قبل الدوار املؤدي الى طريق املطار بالقرب من 
س����جن طلحة يؤدي الى اشارة سوق اجلليب كذلك 
متت املوافقة على اقتراح األعضاء فرز املطيري، أحمد 
البغيلي. كما أقرت اللجنة إيجاد موقع بديل إلنشاء 
مستشفى الشرطة ضمن منطقة األندلس قطعة 2، 
وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية. واضاف أن 
اللجنة أجلت اقتراح العضو جس����ار اجلسار بشأن 
حتويل االشارة املقابلة ملستشفى الفروانية الى دوار 
للحد من االزدحام واحلوادث، وبشأن عمل فتحة على 
الدائري الس����ابع بجوار مسجد اجلعفري الى غرب 

اجلليب للحد من االزدحام املروري، اقتراح العضو 
أحمد البغيلي بشأن استخدام دوارين بشارع سعود 
بن عبدالعزيز وعمل مجسم جتميلي كذلك املوافقة على 
اقتراح العضو أحمد البغيلي بشأن استحداث مدخل 
ومخرج الى القطعة 2 على الشارع بني القطعتني 2، 
3 مبنطقة الرحاب، كما متت املوافقة على الغاء قرار 
املجلس البلدي بش����أن طلب صاحب العالقة اضافة 
مساحة 123م لعقارين في منطقة ابرق خيطان، وكذلك 
املوافقة على طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ترحيل موقع املسجد الواقع مبنطقة العارضية منطقة 
7 الى منطقة العارضية اتص����االت حكومية، طلب 
وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات سطحية 
بإجمالي مس����احة 1600 متر خلدمة مس����جد فوزية 

الوقيان بضاحية مبارك العبداهلل قطعة 1.

ترأس وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
البلدية د.فاضل صفر االجتماع  لش���ؤون 

التنسيقي لقيادات البلدية.
وقال مدير ادارة مكتب الوزير م.حسن 
عبدالكرمي ان االجتماع بحث ارشفة ملفات 
البلدية بعد احلصول على موافقات مبدئية 
ومت اعتماد امليزانية متهيدا للتطبيق حيث 

مت التوصية بتش���كيل جلنة لتحقيق مبدأ 
الشفافية ملتابعة هذا املشروع احليوي.

واضاف ان مساعد املدير العام لشؤون 
التطوي���ر م.احمد املنفوح���ي عرض خالل 
االجتماع االجراءات املتعلقة بعملية الربط 
اآللي بني البلدية وبعض اجلهات خاصة في 
ظل التنس���يق مع وزارات الدولة املختلفة 

لتسهيل عملية الربط.
وبني ان اللجنة ناقش���ت عملية توزيع 
املوظفني وتكليف رؤس���اء القطاعات عمل 
بيان حول عملية توزيع القوى العاملة في 
احملافظ���ات متهيدا لتطوير هذه اآللية، كما 
مت االطالع على ما مت اجنازه من الردود على 

اسئلة االعضاء.

البغيلي: لجنة الفروانية أقرت استمالك 
جزء من عقار في منطقة الجليب

لجنة لتحقيق الشفافية في مشروع أرشيف البلدية

خالل محاضرة ألقاها في ملتقى نجالء النقي

األستاذ: توافق اآلراء بين الزوجين
 يحل الكثير من المشاكل في مسألة البناء

عبداللطيف األستاذ وجنالء النقي خالل اللقاء

تعتزم اللجنة الفنية عقد ورش عمل ملناقشة 
العديد من املشاريع احليوية وذلك لدراستها واعداد 

تقارير بشأنها لرفعها الى املجلس البلدي.
وتتضمن ورش العمل التالي: مشروع تنظيم 
منطقة بنيد القار اضافة الى مشروع تنظيم خيطان 

وكذلك فيلكا.

ورش عمل لتنظيم 
بنيد القار وخيطان وفيلكا

)أنور الكندري(صالح املسباح وسليم الشيخلي ومنصور الهاجري ومنصور املنصور وأحمد بودستور خالل اللقاء

د.فاضل صفر

تسوية وجتهيز الشواطئ العامة – املرحلة الثالثة

تصميم وتنفيذ واالشراف على مبنى اداري للمجلس البلدي

جتميل وتطوير ساحات واسواق 
مدينة الكويت واحملافظات االخرى

تصميم وتنفيذ واالشراف على مبنى اداري بشارع الشهداء

تصميم وتنفيذ واالشراف وتنفيذ وصيانة 
الواجهة البحرية حملافظة اجلهراء

تصميم وتنفيذ واالشراف على تطوير شاطئ 
الواجهة البحرية للصليبخات

تصميم واشراف وتنفيذ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير

وثالثا: مشاريع إدارة تنمية المشاريع

اقامة مشروعات سياحية ترفيهية مبنطقة بنيدر

مشروع املركز اخلدمي والترفيهي في الفنطاس

اقامة املخيمات الربيعية مبناطق الساملي والعبدلي

مشروع املركز الترفيهي والثقافي والتعليمي بشارع عبداهلل األحمد

مشروع االستراحات على الطرق السريعة – 17 موقعا

مشروع املدن العمالية ـ 6 مواقع

اقامة املنتزه الترفيهي في كل من الوفرة والعبدلي

استراحة شاليهات الدوحة

ورابعا: مشاريع إدارة شؤون البيئة
اعمال تطوير وتأهيل موقع ردم صحي في مواقع ردم النفايات 

)جنوب الدائري السابع ـ اجلهراء ميناء عبداهلل(

تصميم وتنفيذ عدد 3 مبان متماثلة وعمل سياج زراعي في مواقع ردم 
النفايات )جنوب الدائري السابع ـ اجلهراء ـ ميناء عبداهلل(

مشروع معاجلة النفايات البلدية الصلبة 
واالستفادة منها عدد 3 مواقع


