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الفارس: حريصون على التعاون مع املجلس البلدي

بداح العنزي

أكدت وزيرة االشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس 
علــى اســتمرار التعاون مــع أعضاء 
املجلس البلدي بهدف استكمال إجناز 
املشاريع التنموية وحتقيق تطلعات 

الشعب الكويتي. 
جاء ذلك خالل زيارتها إلى رئيس 
العتيبــي  البلــدي أســامة  املجلــس 
وبحضور أعضاء املجلس، حيث تبادل 
الطرفان املوضوعات اخلاصة بالشأن 
البلدي، والتأكيد على مواصلة التعاون 
مــع املجلس. كما مت خــالل االجتماع 
مناقشــة أهــم املواضيــع ذات الصلة 

باملجلس البلدي والبلدية.
 من جهته، قال عضو املجلس البلدي 

حمــد املدلــج، إن االجتماع مع وزيرة 
البلدية د.رنا الفارس إيجابي وشمل 
النقاش أكثر من موضوع أهمها ملف 
 «جنوب سعد العبداهللا»وتأخر الئحة 
البناء وكيفية تســخير كل املقومات 
خلدمــة أصحاب املشــاريع الصغيرة 
وغيرها،  مؤكدا أن النوايا الصادقة ال 
تبني وطنا إذا لم ترتبط بعمل جدي 
وعادل، قائال: سنعمل ونتابع ونراقب.

مــن جانبــه، أوضــح العضــو م. 
عبدالســالم الرندي، أن االجتماع كان 
موفقا بكل املقاييس، معربا عن شكره 
للوزيرة على زيارتها املجلس بعد يوم 
من القســم، وهذا يبني الــدور الكبير 
للمجلس البلدي حيث إنه بوابة لكل 
املشاريع، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي 
كنوع من التقدير والدعم وإعطاء املزيد 

من التعاون وما ساعد في جناح اللقاء 
معرفة الوزيرة باجلوانب الفنية.

وأشــار الرنــدي إلى أنــه مت طرح 
بعض املواضيع منهــا تأخر اللوائح 
خاصة الئحة البناء وردود اجلهاز على 
اقتراحات وأســئلة االعضاء، مضيفا: 
لم ينس األعضاء تأخر استالم املبنى 
اجلديد للمجلس البلدي، الفتا إلى أنه 
في نهايــة االجتماع وعــدت الوزيرة 
مبزيد من التعاون وأنها ستنظر إلى 

كل ما مت طرحه في االجتماع.
من جانب آخر، اجتمعت الوزيرة 
د. رنا الفارس، صباح أمس مبدير عام 
البلدية م. أحمــد املنفوحي وقياديي 
البلدية، حيث استمعت إلى شرح من 
عدد من رؤســاء القطاعات حول عمل 

تلك القطاعات.

زارت رئيس املجلس بحضور األعضاء وناقش الطرفان أهم املوضوعات ذات الصلة بالشأن البلدي والبلدية

وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس مع أسامة العتيبي وأعضاء املجلس البلدي ونقاش بشأن القضايا البلدية

الوزيرة اجتمعت مع املنفوحي وقياديي البلدية واستمعت إلى شرح عن عمل قطاعاتها

العنزي يسأل عن أداء القياديني 
وخطة تطوير القطاعات

قــدم عضــو املجلــس 
البلــدي م. حمود العنزي 
سؤاال حول أداء القياديني 

في البلدية.
وقــال م. العنــزي في 
ســؤاله: وراء بذل اجلهود 
لتطوير االعمال املكلفة من 
القياديني في بلدية الكويت 
وتقييم األداء السنوي لهم 
حلثهم على تطوير االعمال 
املوكلــة لهم، ولــذا نرجو 
اإلجابة عن السؤال التالي:

هــل هنــاك مؤشــرات 
ومعايير معتمدة لدى بلدية الكويت لتقييم 
أداء القياديني من الوكالء املســاعدين في 

جميع قطاعات البلدية؟
٭ أرجــو تزويدي بنســخة مــن معايير 
وشــروط تقييــم أداء القياديني وطريقة 

التقييم ومواقيتها.
من جهة اخرى قدم العنزي سؤاال آخر 
بشــأن منجزات تطوير قطاعات البلدية 
وخطة التطوير واإلصالح. وقال العنزي 
في ســؤاله: حرصــا على حتســني األداء 

والتطوير املستمر لقطاعات 
البلدية املتمثلة في قطاع 
املاليــة واإلداريــة وقطاع 
التنظيم وقطاع املســاحة 
وقطاع املشــاريع لتوفير 
كافة اخلدمات للمواطنني 

بسهولة ويسر.
ولذا نرجو اإلجابة عن 
األسئلة التالية لكل قطاع 

على حدة:
٭ ما منجزات تطوير قطاع 
البلدية ومشاريع التطوير 
التــي مت إجنازها منذ عام 

٢٠١٦م وحتى عام ٢٠٢٠م؟
٭ ما برامج التدريب في كل قطاع والتي 
أجنزت منذ عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٠م؟ 
ومــا عدد املوظفــني الكويتيــني الذين مت 

تدريبهم؟
٭ مــا خطة تطوير كل قطاع ومشــاريع 
اإلصــالح والتطويــر القائمــة والتــي مت 

تنفيذها؟
أرجو تزويدي باملستندات الالزمة في 

هذا الشأن.

م. حمود العنزي

كمال يقترح مواقف وجسر مشاة لطلبة «التربية» بالعارضية
قدم عضو املجلس البلدي د. حســن 
كمــال اقتراحــا لعمل مواقف ســطحية 
للسيارات وجسر مشاة واستراحة لطلبة 

كلية التربية األساسية في العارضية.
وقــال د. كمال في اقتراحه: يقع حرم 
كلية التربية األساســية التابعة للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
منطقــة العارضية ويحتوي على مباني 
منفصلة للطلبــة والطالبات. وحترص 

كلية التربية األساسية على تقدمي خدمات 
تربوية وتعليمية متميــزة، عبر كوادر 
رائدة ومؤهلة علميا ومهنيا، إلعداد معلم 
ذي كفاءة. ويعاني أغلب الطالب والطالبات 
من نقص في مواقف السيارات باإلضافة 
إلى ازدحام للحركة املرورية عند البوابات 

الرئيسية للكلية، لذا أقترح:
١ ـ إنشــاء مواقف سيارات سطحية على 
طريق ١٠٣ (شــارع غريب اجلســار) في 

اجلهة املقابلة للبوابة الرئيسية حلرم كلية 
التربية األساسية في منطقة العارضية.

٢ـ  إنشاء جسر مشاة مظلل للطلبة يربط 
املواقف السطحية مع مباني الكلية.

٣ـ  تخصيص موقع لغرفة انتظار الطلبة 
في جهة مواقف السيارات السطحية.

مــع ضــرورة التنســيق مــع وزارة 
الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب واجلهات احلكومية ذات العالقة.

د.حسن كمال

حترير ١٣١ مخالفة والكشف على ٥٥٨٠ محًال باجلهراء
أكد مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء 
م. ثامــر املطيري أن اجلــوالت امليدانية 
التــي نفذتهــا الفرق الرقابيــة مبختلف 
اإلدارات بفرع بلدية احملافظة خالل شهر 
نوفمبر املاضي أسفرت عن اإلشراف على 
االشتراطات الصحية لـ ١٩٢٠ من البقاالت 
بالسكن االستثماري واألسواق املوازية 
واملطاعــم واحملالت، توجيــه ٨١٤ إنذارا 
وتنبيهــا فضال عن حتريــر ١٣١ مخالفة 
بعد الكشــف على ٥٥٨٠ محال إلى جانب 
حترير ١٢٥ كشف استفسار محالت. وقال 
املطيــري في تصريح صحافي إن الفرق 

الرقابية مبختلــف اإلدارات بفرع بلدية 
احملافظة كثفت من جوالتها امليدانية على 
كل األنشطة التجارية باملجمعات والبقاالت 
واملقاهــي واملطاعــم للتأكــد مــن التزام 
العاملني بتعليمات الســلطات الصحية 
باتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الوقائية 
واالحترازية بارتداء القفازات والكمامات 
والتباعد اجلسدي لتجنب انتشار ڤيروس 
كورونا فضــال عن التأكد مــن التزامهم 
بلوائــح وأنظمة البلدية. وأشــار إلى أن 
املفتشني بالفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق يقومون مبتابعة 

أعمال الشركات املتعاقدة مع البلدية للتأكد 
من مستوى النظافة باحملافظة فضال عن 
غســيل وتعقيم احلاويات، مشــيرا إلى 
غســيل وتعقيم ٨٢٠٥٠ حاوية وســالل 
متحركــة إلى جانب تنظيف ٤٩٥ منطقة 
آليا ورفــع ونقل ٨٢٧١٠ م٣ من املخلفات 
مجهولة املصدر فضال عن رفع ١٦ سيارة 
مهملة وسكراب وإزالة ٧٩ مخيما. ولفت إلى 
إصدار٨٧ شهادة أوصاف، ٢٠ شهادة إنهاء 
إشراف فضال عن توجيه ٣٧ كتابا لوزارة 
الكهرباء واملاء إليصال التيار الكهربائي 

م. ثامر املطيريإلى جانب الكشف على ١٠عقارات.

تساءل  عن وجود معايير معتمدة لتقييمهم من الوكالء املساعدين بكل القطاعات


