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اعداد: بداح العنزي

بدأ العد التنازلي لعقد جلس���ة املجلس البلدي بعد 
انته���اء االجازة الصيفية واملقررة االثنني املقبل، وقال 
العضو احمد البغيل���ي: ان هذه االجتماعات بدأت بني 
االعضاء لتنسيق ومتابعة املواضيع التي ستدرج في 
جدول اعمال اولى جلسات املجلس البلدي. واشار البغيلي 
الى التعاون والتفاهم فيما بني االعضاء ما سيكون من 
شأنه الدفع باملشاريع التنموية للصالح العام واجناز 

شؤون املواطنني على قدر كبير من السرعة.
ومتنى البغيلي ان يدوم هذا التعاون الذي بدأه االعضاء 
وذلك للصالح الع���ام، داعيا املولى عز وجل ان يوفق 
اجلميع الى كل خير حتى ينعم املجلس البلدي باكبر 
عدد من االجنازات خالل مدة انعقاده احلالي خصوصا 
انه يضم اصحاب كفاءات وخبرات من ش���أنها حتقيق 

ما يطمح له اهل الكويت حكومة وشعبا.

البغيلي: تعاون ملحوظ بين أعضاء »البلدي« إلنجاز المشاريع التنموية

متابعة صالحية إحدى املواد الغذائية

م.محمد الهدية خالل ترؤسه االجتماع

أحمد املعوشرجيم.جنان بوشهريجسار اجلسار

أقرت توسعة مخفر الشرطة في منطقة الشعب

لجنة حولي رفضت السماح بالبناء دون ارتداد للقسائم التجارية بحولي
رفض���ت جلن���ة جولي في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس طلب بعض مالك العقارات 
البن���اء من دون ارتداد جلميع 
القسائم التجارية الواقعة على 
ابن خلدون وشارع  ش���ارعي 

العثمان.
وقال رئيس اللجنة م.محمد 
اللجنة وافقت على  ان  الهدية 
الطلبات التالية توسعة مسجد 
الستالن مبنطقة الشهداء قطعة 
4، وطلب وزارة الداخلية توسعة 
مخفر الشرطة مبنطقة الشعب 
قطعة 3، وطلب وزارة الكهرباء 
واملاء تخصيص موقعي محطتي 
كهرباء في حولي وطلب وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
البنش���ر وكهرباء  ف���رع  نقل 

املوضوع، وطلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع إلقامة فرع غاز مبنطقة 
الزهراء وجنوب السرة قطعة 
الش���ؤون  7، وطل���ب وزارة 
االجتماعية والعمل تخصيص 
صالة افراح مبنطقة بيان قطعة 
4، كما متت احالة اقتراح العضو 
محمد الهدية بشأن عمل دوارين 
بشارع سلوى إلى املجلس. كما 
مت رفض طلب صاحب العالقة 
ترخيص مطعم ومقهى مبنطقة 
الساملية قطعة 28، اضافة الى 
رف���ض صاح���ب العالقة نقل 
ترخيص رياض اطفال مبنطقة 
س���لوى وحفظ شكوى اهالي 
الزهراء قطعة 3 بانش���اء فرع 

جلمعية الزهراء.
الواقع ضمن مركز  السيارات 
ضاحية سلوى قطعة 5، وطلب 

تخصيص محطة كهرباء منطقة 
سلوى قطعة 4، وطلب جمعية 

الساملية توسعة السوق املركزي 
وربطه مع مجمع الدكاكني ضمن 

مركز الضاحية الشمالي، كذلك 
توسعة ؟مسجد مبنطقة مشرف 

قطعة 4. وقال إن اللجنة احالت 
طلبا بشأن فصل محول مبنطقة 

اإلدارة  إلى  الساحلي  الشريط 
لعمل مخطط تفصيلي ودراسة 

اقتراح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الشكاوى واالقتراحات في »البلدي«
قدم اربعة اعضاء في املجلس 
البلدي اقتراحا بتش���كيل جلنة 
الش���كاوى  ملتابع���ة  دائم���ة 

واالقتراحات.
االعض���اء جس���ار  وق���ال 
اجلسار، م.أشواق املضف، أحمد 
املعوشرجي وم.جنان بوشهري 

في اقتراحهم:
انطالقا من الدور املهم واحليوي 
املنوط باملجلس البلدي في رسم 
السياسات ووضع اخلطط وتقرير 
املشروعات في كل ما يتعلق مبهام 
ومجاالت نشاط البلدية العمراني 

والبيئي والصحي وغيرها.
أناط  القان���ون  ان  وحي���ث 
باملجلس البلدي وجلان احملافظات 
املشكلة منه النظر في االقتراحات 
التي تقدم من احلكومة او املواطنني 
او اعضاء املجلس البلدي في شأن 
من شؤون البلدية وكذا املتعلقة 
التي تدخل في اختصاص املجلس 

البلدي.

تس���مى جلنة متابعة الشكاوى 
واالقتراح���ات تتألف من ثالثة 

اعضاء وتختص مبا يلي:
1 � النظر في االقتراحات التي 
تقدم من احلكومة او املواطنني 
او اعضاء املجل���س البلدي في 
شأن من شؤون البلدية واصدار 

توصية للمجلس بشأنها.
2 � النظر في جميع الشكاوى 
التي ترد من املواطنني والهيئات 
العامة واخلاصة املتعلقة باألعمال 
التي تدخل في اختصاص املجلس 

البلدي.
3 � متابعة ال���ردود من قبل 
اجلهاز التنفيذي للبلدية وجميع 
االدارات املعنية على ما تضمنته 
الش���كاوى  او  هذه االقتراحات 
والعمل على س���رعة البت فيها 
وتقليص الدور املستندية اخلاص 

بها.
4 � ما يحيله اليها املجلس او 

رئيسه من موضوعات.

ونظ���را لألهمي���ة القصوى 
لالقتراحات والشكاوى املذكورة 
ملا حتمله من افكار بناءه تدعم 
مسيرة العمل البلدي او الشكاوى 
من قصور معني يتعني معاجلته 
وتالفيه على وجه االستعجال.

وحرصا من���ا على ان تصب 
هذه االقتراحات والشكاوى في 

جلنة بعينها يكون اختصاصها 
األصيل والوحيد هو متابعة هذه 
االقتراحات والشكاوى وتفعيلها 
وال���رد عليها لتحقي���ق الفائدة 

املرجوة منها.
ترتيبا عل���ى ما تقدم وعمال 
الالئحة  امل���ادة 43 م���ن  بنص 
التي  البلدي  الداخلية للمجلس 

قضت ب���أن للمجلس ان يؤلف 
جلانا اخرى دائمة او مؤقتة من 
بني اعضائه حسب حاجة العمل 
ويضع لكل جلنة ما قد يراه من 
احكام خاصة في شأنها نقترح 

ما يلي:
يؤلف املجلس من بني اعضائه 
بالتصويت السري ملثل مدته جلنة 

فيصل اجلمعة

تدرس البلدية حتديد ساعات 
العمل ف���ي املقاه���ي واملطاعم 
البلياردو واإلنترنت  وصاالت 
لتكون على النحو التالي: العمل 
حتى الواحدة صباحا في األيام 
العادية والثاني���ة صباحا في 

العطل الرسمية.
وقال نائب املدير العام لشؤون 
الفروانية  بلديتي محافظت���ي 
واألحمدي فيص���ل اجلمعة ان 
البلدية بحثت امس مع املسؤولني 
ف���ي الداخلية حتديد س���اعات 
العمل لألنشطة التجارية نظرا 

للمخالفات وآثارها السلبية.
وأشار الى ان الداخلية رأت 
تنظيم س���اعات العمل من أجل 
مراقبتها مباشرة على ان تقوم 
العمل  البلدية بتحديد ساعات 
وإبالغ أصحاب األنشطة التجارية 
عن طريق مفتشيها، مشيرا الى 
ان البلدية س���تعلن قريبا هذه 

املواعيد اجلديدة.
البلدية ستقوم  ان  وأضاف 
بالكش���ف بصورة دورية على 
ه���ذه احمل���الت ف���ي مختلف 
احملافظات للتأكد من ش���روط 

اجلمعة انه سبق ملجلس الوزراء 
ان أصدر قرارا لتحديد ساعات 
العمل وأخطر البلدية بذلك، حيث 
حدد س���اعات العمل خصوصا 
لألنشطة التي تكون في السكن 
اخلاص لتكون حتى ال� 12 ليال 
حيث كانت تلك املرحلة األولى، 
اما املرحلة الثانية فتشمل جميع 
املناطق واألنشطة في مختلف 
احملافظ���ات ومتهي���دا إلصدار 
الق���رارات واألنظمة للمحافظة 
على املجتمع من اي خلل يصدر 
نتيجة استغالل البعض للمحالت 
واألنشطة التجارية هادفني الى 
حماية املجتمع من جميع الظواهر 
التجربة  أثبتت  الس���يئة، كما 
الس���ابقة جناحها في تخفيف 
املشاكل األمنية والظواهر السيئة 
في مناطق السكن اخلاص وكذلك 
س���نعمل خالل الفترة احلالية 
لتحقيق األهداف املرجوة. وشكر 
وزارة الداخلية على مساندتها 
للبلدية على إمتام الدور املناط 
بها، اضافة الى ان البلدية جاهزة 
للتعاون مع جميع وزارات الدولة 

لتحقيق املصلحة العامة.

السالمة والتراخيص الصحية 
واإلعالنية اضافة الى استغالل 
املس���احات، وذل���ك كما تنص 
امل���ادة 14 من الئحة احملالت اال 
يستغل احملل في غير األوقات 
التي حتددها البلدية، اضافة الى 
انه اذا كان احملل يسبب ازعاجا 
للجمهور عن طريق اس���تخدام 
مكبرات الصوت وما شابه كما 
انه ال يجوز امت���داد احملل في 
غير املساحة احملددة له او فيما 
يتنافى مع اآلداب العامة. وبني 

حتى الساعة الواحدة صباحاً في األيام العادية والثانية في العطل واإلجازات

تحديد ساعات العمل في المطاعم 
والمقاهي وصاالت البلياردو واإلنترنت

حملة تفتيشية على المقاصف المدرسية

كشف مدير إدارة العالقات العامة في البلدية 
راشد احلش���ان عن انطالق احلمالت التفتيشية 
على املقاصف املدرس���ية والشركات املوردة لها 
والتي ستشمل جميع املناطق مبحافظات الكويت 
بهدف التأكد من استيفائها للضوابط واالشتراطات 
الصحية ومن التزامها بنوعي���ة املواد الغذائية 
املسموح ببيعها في تلك املقاصف الى جانب اقامة 
الن���دوات التوعوية للطلب���ة مبختلف مراحلهم 

الدراسية.

االنطالقة بحولي

وقال احلشان في تصريح صحافي: لقد كانت 
األولى في إحدى املدارس التابعة بوزارة التربية 
وأخرى تابعة للتعليم اخلاص في منطقة حولي 
مش���يرا الى ان احلملة أس���فرت في بدايتها عن 
حترير تعهدين لتنفيذ االشتراطات الصحية التي 

مت مالحظتها من قبل فريق املفتشني.
وكانت حملة البلدية انطلقت برئاسة مدير إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات بفرع بلدية محافظة 
حولي صالح الكندري وضم فريقها مراقبة األغذية 
واألسواق ضيدان العدواني ومساعده محمد الصبر 
واملفت���ش ميثم أحمد ومن إدارة العالقات العامة 
بالبلدية متوز املنادي وأنور حميد مت الكش���ف 

خاللها على املقاصف املدرس���ية حيث لوحظ أن 
كمية من املواد الغذائية غير مستوفية االشتراطات 
الصحية ومت وضعها على األرض الى جانب بيع 
مواد غذائية غير مدونة باالشتراطات وعدم صالحية 

التكييف واالضاءة.
وقال مدي���ر إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
صالح الكندري ان فريق املفتش���ني سيعود من 
جديد الستطالع مدى االلتزام بتنفيذ االشتراطات 
الت���ي مت حتريرها معربا عن امله في ان يتعاون 
اجلميع مع بلدية احملافظة بهدف احملافظة على 
صحة وس���المة ابنائنا  الطلبة، مش���يرا الى ان 
احلملة س���تتواصل في عدة مدارس وفي جميع 
املناطق التي تتبع بلدية احملافظة وذلك حتقيقا 

للمصلحة العامة للجميع.
واضاف الكندري: ان هدفنا في ان تكون جميع 
املواد الغذائية تخضع لرقابة املفتشني الصحيني أيا 
كان مكانها والتحقق من مدى صالحيتها لالستهالك 
االدمي باالضافة الى أخذ العينات من مختلف املواد 
الغذائية دوريا وحتويلها الى مختبرات الصحة 
العامة في اطار يهدف الى ان تكون جميع هذه املواد 
حتت س���يطرة اجلهاز الرقابي الذي يتبع اإلدارة 
داعيا اجلميع الى االلتزام بالضوابط  والقوانني 

التي شرعتها بلدية الكويت.

»البلدية« خاطبت »المالية« إلدراجها ضمن مشاريع 2011/2010

المنفوحي: المراصد الحضرية تحقق تطورًا في إعداد المخططات

أحمد املنفوحي

ذكر نائب املدير العام لشؤون 
قطاع التطوير والتدريب م.احمد 
املنفوحي أنه متت مخاطبة وزارة 
املالية الدراج مش����روع املراصد 
احلضرية في العمل البلدي ضمن 
مش����اريع البلدية للس����نة املالية 
2011/2010. وق����ال املنفوح����ي في 
مذكرة عن اهمية املراصد بالكويت: 
تتعاظم اهمية دور املعلومات في 
عمليات اتخاذ القرار يوما بعد يوم، 
سواء كانت طبيعة هذه القرارات 
فنية، اقتصادية أو سياسية حيث 
تتأسس على نسق معلوماتي يجعل 
القرارات املتخذة مش����روعة  من 
وذات ج����دوى عملي����ة في خضم 
تعقد املش����كالت وتشابكاتها في. 
واوضح ان املرصد احلضري هو 
جهاز معلوماتي متخصص يقوم 
بالتعامل مع املؤشرات وتطويرها 
لقياس التنمية والتطور املتحققني 
من اخلطط والبرامج وكذلك لدراسة 
ورصد مجموعة الظواهر والتوجهات 
واملشكالت والتحوالت في االوضاع 
االقتصادية واالجتماعية وتأثرها 
واآلثار املترتبة عنها، مع تكريس 
بناء قواعد املعلومات وتنظيمها 
وتصنيفها لتكون مرجعا متكامال 
تفيد املستخدم وصانع القرار على 
السواء في اعداد االستراتيجيات، 
السياسات، اخلطط، برامج العمل، 
متابعة تنفيذها، تقييمها، واعادة 
تغذية عملية اعداد السياس����ات 
واخلط����ط لتطويره����ا بش����كل 

مستدام.
وت����زداد اهمي����ة احلاجة الى 
املراصد مع تنامي زيادة  خدمات 
مع����دالت النمو والتحضر وتعقد 
املش����كالت املترتبة على آثارهم، 
وتزداد اهميتها مع دخولنا مرحلة 
العوملة، واملصادقة على االتفاقيات 
الدولي����ة املرتبطة  والتعه����دات 
بحقوق االنسان والبيئة وحترير 
التجارة وغيرها، وتنامي املشاريع 
االستثمارية مع الرغبة في جذب 
املستثمر االجنبي لالستثمار في 
البني����ة التحتية، وتزداد اهميتها 
كذلك مع تبني توجهات اخلصخصة 
وتط����ور االوض����اع االقتصادية، 
االجتماعي����ة والثقافي����ة وتعقد 

مشكالتها.

في كل هذا ما يس����وغ احلاجة 
الى انشاء املراصد احلضرية لتضع 
املعلومات والبيانات واملؤشرات 
لتخدم بشكل فاعل متخذي القرار 
والفنيني املختصني والباحثني سواء 
في القطاع احلكوم����ي او البلدي 
القطاع اخلاص ومؤسس����ات  او 
املجتمع املدني، حيث يقوم املرصد 
بدور يخدم جميع هذه املؤسسات 
املختلفة واملتنوعة فيما يلي: حتديد 
السياس����ات واخلط����ط وتوجيه 
مس����اراتها وأولوياته����ا، وتقييم 
عمليات تنفي����ذ اخلطط وقياس 
مدى التق����دم في حتقيق االهداف 

املنشودة.
وعن أه����داف املرصد فهي: 1- 
تأسيس وتنمية قواعد املعلومات 
اخلاصة واملرتبطة بتفعيل استخدام 
املؤشرات احلضرية في عمليات 
اتخاذ القرارات وتعزيز تيس����ير 
السياسات  اعداد  وسهولة عملية 
واخلطط والبرامج وتقييمها ضمن 
العمرانية  التنمي����ة  اطار عملية 

املستدامة.
2- رصد االوضاع، التوجهات، 
الظواهر واملش����كالت احلضرية 
والبيئي����ة، وتغذية صناع القرار 
واملعنيني بشكل دوري منتظم عن 
واقع وتطور هذه القضايا من خالل 

التنمية احلضرية.
3- تساعد على تنظيم العمل مع 
جميع املؤسسات من اجهزة حكومية 
وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع 
مدني اليجاد قواعد معلومات يتم 
حتديثها تلقائيا مع اجراءات العمل 
وترتبط معلوماتها باملرصد، وحتى 
يتم حتقيق هذا الهدف الطموح يتم 
االتفاق على آلية لتبادل املعلومات 

بشكل منتظم ومقنن.
4- يعم����ل املرص����د كمرجع 
استش����اري في اعداد سياس����ات 
التنمية احلضري����ة والعمرانية 

وتطوير اخلدمات البلدية.
امله����ام األساس����ية للمراصد 

احلضرية
اوال، البد م����ن التأكيد على ان 
طبيعة عمل املراصد احلضرية امنا 
هي: نهج امنائي وسياسة حضرية 
تهدف الى بناء القدرات البشرية 
النتاج واستخدام املؤشرات وهي 

وسيلة لتمكني الشركاء اصحاب 
املصلحة ف����ي التنمية احلضرية 
من مواطنني ومؤسسات رسمية 
ومجتمع مدني ومنظمات دولية 
واكادمييني من قياس بلوغ االهداف 
والغايات االقتصادية واالجتماعية 
من خالل عملية التنمية احلضرية 
والعمرانية واخلدمات البلدية، أي 
انها ليست عملية جمع معلومات 
س����اكنة وامنا عملية مستدامة ال 

تقتصر على فترة محدودة.
ويناط باملراص����د احلضرية 
الوطنية املؤهلة  الكف����اءات  بناء 
القطاعية  بتحوي����ل املعلوم����ات 
الى مؤش����رات، واتخاذ اخلطوات 
الكفيلة بتدفق املعلومات لضمان 
الرصد والتقييم  القيام بعمليات 
العمرانية  للخطط والسياس����ات 
ليتم حتديث املخططات والبرامج 
السياس����ات في ضوء  ومراجعة 
نتائ����ج التقييم لضم����ان مواكبة 
العمرانية واخلدمات  السياسات 
البلدية للمستجدات واملتغيرات 
وضمان االستغالل االمثل للموارد. 
ومن خالل ممارسة املرصد ألعماله 
اليومية تتركز رؤيته في تشخيص 
الوضع الراهن وحتديد املش����اكل 
التي تواجه املخططات العمرانية 
ونق����اط الضعف فيه����ا، ويلعب 
املرص����د دورا استش����اريا هام����ا 
في اس����تنباط اولوي����ات التنمية 
احلضري����ة املطلوب����ة، وصياغة 
االهداف احلقيقية التي على اخلطط 
والبرامج اس����تهدافها في الدولة، 
وبذلك يعزز من االستغالل االمثل 
للموارد والطاقات في اس����تهداف 

التنمية احلضرية بكفاءة عالية. 
وتصب منتجات ومخرجات املراصد 
احلضرية في العديد من املجاالت 

الهامة مثل ما يلي:
� خدمة صناعة القرار من خالل 
اصدار التقارير والدراس����ات عن 
االوض����اع والقضايا التي تثيرها 
عمليات ادارة التنمية املستدامة.

� تقييم نتائج اخلطط العمرانية 
واملخططات الهيكلية مبستوياتها 
املتعددة، وتقييم وتطوير اخلدمات 

البلدية.
� رصد التوجهات في التغيير 
والنم����و، وحتدي����د االحتياجات 
واملشكالت والفرص وأولوياتها.

� االسهام في دعم بنية املعلومات 
وتراكم البن����اء املعرفي عبر دعم 
اعداد الدراسات والبحوث وخدمة 
الباحثني في توفير التس����هيالت 
لهم لالستفادة من قواعد البيانات 
واملعلومات مبا ينعكس على حركة 

االنتاج العلمي واملعرفي.
وتأت����ي اه����م مه����ام املراصد 

احلضرية كما يلي:
1� اجراء املشاورات مع الشركاء 
التنمي����ة احلضرية ملراجعة  في 
واعداد اخلطط والسياس����ات في 
اطار الرؤية واالهداف االستراتيجية 

للدولة.
2� ط����رح اطار عام لسياس����ة 
التنمي����ة احلضرية للمس����اعدة 
في اعداد خط����ط العمل الوطنية 

والبلدية.
3� وض����ع خيارات لتنس����يق 
االه����داف القطاعي����ة يعتمد على 
دراسات حتليل املؤشرات احلضرية 

وافضل املمارسات.
4� اعداد اطار تنس����يقي جلمع 
وحتليل واعداد املؤش����رات على 
الوطني وعلى مستوى  املستوى 

احملافظات.
5� حتضير برامج مؤش����رات 
حضرية ملتابعة اجندة خطة العمل 

الوطنية.
املمارس����ات  6� تعميم افضل 
والتج����ارب الناجحة وتش����جيع 
احملليات املختلفة على املنافسة فيما 

بينها في استخدام املؤشرات.
7� اعداد وحساب املؤشرات على 

املستوى الوطني.

8� االشراف واملس����اعدة على 
انشاء املراصد احمللية في احملافظات 
ودعمه����ا فني����ا للقي����ام مبهامها 

بنجاح.
9� اختيار مجموعة املؤشرات 
التي تعكس اخلصوصية الوطنية 
واحمللي����ة باالضافة الى مجموعة 
املؤشرات التي تضمنتها التعهدات 

الدولية.
10� اعداد تقرير وطني دوري 
حول الوضع احلضري والعمراني 
والتقدم في اجناز االهداف باالستناد 

إلى املؤشرات.
11� اعداد تصور عام للسياسات 
البلدية  العمراني����ة واخلدم����ات 
على مس����توى املدن واحملافظات 

املختلفة.
12� عقد ورش العمل والتدريب 
في مجال املؤش����رات لفرق العمل 
ول����كل املهتمني بش����ؤون تنمية 
العم����ران والتحضر مبا يش����مل 
ممثلي القطاع اخلاص ومنظمات 

املجتمع املدني.
13� املش����اركة ف����ي املؤمترات 
وامللتقي����ات احمللي����ة، االقليمية 
العالقة مبؤشرات  والعاملية ذات 

الرصد احلضري.
14� التعاون مع املرصد الدولي 
التاب����ع لألمم املتح����دة بنيروبي 
واالستفادة من خدماته في تقدمي 
الدع����م الفني وتب����ادل اخلبرات 

واملشاريع املشتركة.
15� اعداد املقارنات لتتبع املوقف 
التنم����وي للدولة بني دول العالم 
والعمل على حتقيق مس����تويات 

افضل.
خامس����ا: اهمية انشاء مراصد 

حضرية في الكويت
إن خطوة إنشاء مرصد حضري 
في الكويت تتماشى مع متطلبات 
الدولية،  التعهدات  مراعاة تنفيذ 
وه����ي كذل����ك خط����وة ضرورية 
مطلوبة لالرتقاء بدور املعلومات 
في مجتمعنا الكويتي وتعزز من 
حتقيق تطوير نوع����ي في اعداد 
املخطط����ات الهيكلية والعمرانية 
التي تعكس  بكفاءة رؤية الدولة 
واهدافها االستراتيجية والتوجهات 
والسياسات العامة التي تستشرف 

املستقبل وتشكله.

)فريال حماد(جانب من املشاركني في االجتماع

أحمد البغيلي


