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عبدالرحمن العصفور أمينًا عامًا ملنظمة املدن العربية
استحداث مدخل ومخرج ملوقع «حلبة جابر األحمد»

تدعيم «أمانة البلدي» باملستشارين القانونيني والهندسيني

أعلنت البلدية عن تولي 
م.عبدالرحمــن العصفــور 
منصب األمني العام ملنظمة 
املــدن العربية خلفا ألحمد 
الصبيح، وذلك بعد موافقة 
ممثلي املدن العربية املشاركة 
في االجتمــاع الطارئ غير 
العادي للمنظمة الذي عقد 

في الكويت أمس.
وبارك املدير العام لبلدية 
الكويت ورئيــس املجلس 
التنفيذي ورئيس االجتماع 
م.أحمد املنفوحي في كلمة 
بافتتاح االجتماع للمهندس 
العصفــور، متقدما بجزيل 
الشكر للصبيح على ما قدمه 
من إسهامات حقيقية ظهر 
أثرها مبختلف املستويات.

وقال املنفوحي إن البلدية 
لم تأل جهدا في دعم منظمة 
العربية واملؤسسات  املدن 
التابعــة لهــا لتمكينها من 
السعي نحو أهدافها وتعزيز 
بــني أعضائهــا،  التعــاون 
موضحا أن املنظمة عملت 
على توفير أسباب االزدهار 
والنماء في شــتى املجاالت 
املــدن  املرتبطــة بتنميــة 
العربية، مؤكدا استمرارها 
في السعي لتحقيق أهدافها 
التنموية واالســتراتيجية 

للمدن األعضاء.

بداح العنزي

أوصت جلنــة محافظــة الفروانية 
خــالل اجتماعهــا امس برئاســة خالد 
املطيــري باملوافقة على طلــب الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري استحداث 
مدخل ومخرج ملوقع حلبة جابر األحمد 
مبنطقة الضجيج مــن طريق الدائري 
٦٫٥، شريطة االلتزام بشروط ومعايير 
السالمة املرورية عند املدخل واملخرج.
وقــال املطيري إن اللجنــة أحالت 
اقتراح توســعة شــارع ســالم املزين 
مبنطقة خيطان إلى اجلهاز التنفيذي 
لتحديــث الرد، كما أبقــت على جدول 
أعمالها االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلدي خالد املطيري، بشــأن 

تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق 
حمود اجلابر الصباح، وطلب «اإلطفاء» 
تخصيــص موقــع وقايــة الفروانية 
ومواقــف ســيارات ضمــن منطقــة 
العارضية اســتعماالت حكومية على 

جدول أعمالها.
وأضاف أن اللجنة أحالت إلى اجلهاز 
التنفيــذي العديــد مــن الكتــب إلعداد 
تقارير بشأنها وتتضمن كتاب مختار 
منطقة العارضية بشأن حتويل اإلشارة 
الضوئيــة من تقاطع ثالثي إلى تقاطع 
رباعي على امتداد طريق محمد بن القاسم 
الفاصل بني منطقة العارضية الصناعية 
الرحاب الرابية مع شارع األردن، وآخر 
بشأن استحداث مواقف سيارات خلف 
مدرسة الشيماء بنت احلارث املتوسطة 

بنات مبنطقة العارضية السكنية، إضافة 
إلى طلب اســتحداث مواقف ســيارات 
تنظيمية لصالة مناسبات مبارك الهيفي 
وآخر بشأن استحداث دوار ثالثي جديد 
في تقاطع طريق ٥٢ مع طريق ٤٠ الفاصل 
بني منطقتني العارضية السكنية، وكذلك 
طلب حتويل اإلشارة الضوئية إلى تقاطع 

رباعي مبنطقة العارضية السكنية.
ووافقــت اللجنة على طلب صاحب 
العالقة إضافة مساحة مالصقة لقسيمته 
في قطعــة ٨ مبنطقة خيطان، وأحالت 
طلب إنشــاء جســر مشــاه علوي بني 
املدرسة املتوسطة بنات اجلديدة وبني 
ساحة مواقف السيارات بضاحية صباح 
الناصر إلــى اجلهاز التنفيــذي إلعداد 

تقرير مفصل بشأنها.
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أكــد مدير عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي ان الرأي 
القانوني انتهى الى تدعيم 
األمانــة العامــة للمجلــس 
باالستشــاريني  البلــدي 

القانونيني والهندسيني.
وأحــال م.املنفوحي رد 
اإلدارة القانونية على اقتراح 
الدعي  العضو عبداللطيف 
بشأن عمل جلنة استشارية 
مشكلة من مختلف اجلهات 

احلكومية.
البلدي  ميارس املجلس 
عدة اختصاصات تشريعية 
ورقابية وتقريرية نظمتها 
املــادة ٢١ مــن القانون رقم 
٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويت، وللمجلس في سبيل 
ممارسته لتلك االختصاصات 
تشكيل جلان دائمة ومؤقتة 
من بــني أعضائه يحيل لها 
املوضوعات املعروضة عليه 
لبحثها ونظرها، وقد حددت 
املادتان ٢٦ و٢٧ من القانون 
ذاته اللجان التي يشــكلها 
املجلــس البلدي بقرار منه 
وهي «جلنــة فرعيــة لكل 
محافظة من احملافظات الست 
إضافة الــى اللجنة الفنية 
واللجنة القانونية، وجلنة 
اإلصالح والتطوير، وجلنة 
الهندســية،  املهن  مزاولــة 
وجلنة شؤون البيئة، وجلنة 

االعتراضات والشكاوى».
وحتدد الالئحة الداخلية 
للمجلس البلدي اختصاص 
كل جلنة وقواعد وضوابط 
ومواعيد اجتماعاتها وإصدار 

قراراتها.
كمــا أجــازت املــادة ٢٨
من القانون ٣٣ لسنة ٢٠١٦

املشار إليه أن يؤلف املجلس 
جلانا أخرى حســب حاجة 
العمل وأن يضع لكل جلنة 
ما يتطلبه عملها من أحكام 

خاصة.
ايضــا منحــت املادة ٢٤
مــن القانــون ذاته املجلس 
البلــدي او جلانه دعوة اي 
من املختصني او اخلبراء من 
موظفي البلدية او اجلهات 

مشــاركة وتوحيد اجلهود 
والعمل بني املدن األعضاء 

واملنظمات التابعة.
تركيــز  علــى  وأكــد 
اجلهــود فــي دعــم إعــداد 
الدراسات والبحوث الالزمة 
واالســتفادة مــن التجارب 
الناجحــة فــي مشــاريع 
ضمان االســتدامة البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية 
للمــدن والعمل في املرحلة 
املقبلة على تفعيل البرامج 
العمليــة التي تســاهم في 
أهــداف املنظمة،  حتقيــق 
مشددا على أهمية التكاتف 
والتضامن وتضافر اجلهود 
ملواجهة التحديات وحتقيق 
التطلعات التي تسعى لها 

املدن العربية.
مــن جانبه، قــال م.أحمد 
الصبيــح فــي كلمــة مماثلة 
إنه منــذ أن حملني املجلس 
األمانــة عاهــدت بــأن أبــذل 
قصارى اجلهد خلدمة املنظمة 
بشــتى املســتويات اإلدارية 
والثقافيــة  واالقتصاديــة 
والعلمية، مشيرا إلى أنه آن 
الوقت لتجديد الطاقات والدماء 

لتحقق املنظمة أهدافها.
من جانبه، هنأ محافظ 
اللواء محمد  االســكندرية 
فــي تصريــح  الشــريف 

- املادة ٥٧ من الالئحة 
ذاتها وتنص على ان «للجان 
أن تطلب بواسطة رئيس 
املجلس من وزارات الدولة 
وهيئاتهــا العامة وغيرها 
ما تشــاء من املعلومات أو 
البيانات أو األوراق بشأن 
املســائل احلالة إليها، كما 
يجوز لها أن تطلب بواسطة 
رئيس املجلس االستعانة 
بواحــد أو اكثر من خبراء 
احلكومــة أو موظفيها أو 
غيرهــم وال يجــوز ألي 
من هؤالء أن يشــترك في 
التصويت». تأسيسا على 
ما سبق يتبني أن القانون 
رقم ٣٣ والالئحة الداخلية 
البلــدي أجــاز  للمجلــس 
املجلــس البلدي تشــكيل 
أو مؤقتــة  جلــان دائمــة 
مــن بني أعضائه فقط ولم 
يجز تشكيلها من غيرهم، 
كمــا لم يجــز تطعيم تلك 
اللجان بأعضاء من خارج 
املجلــس البلــدي، إال انــه 
املجلــس  حاجــة  راعــى 
وهــذه اللجان إلى ســماع 
وجهة نظــر ذوي اخلبرة 
واالختصاص من موظفي 
البلديــة أو خبراء اجلهات 
احلكومية األخرى وغيرهم 
لالسترشاد بآرائهم، فسمح 
لهم باســتدعاء من يرونه 
مــن اخلبــراء حلضــور 
اجتماعاتهم وسماع آرائهم 
وتقدمي ما حتت أيديهم من 
أوراق أو مستندات خاصة 
باملواضيع املعروضة عليهم 
دون ان يكون لهم احلق في 

التصويت.

للصحافيــني األمــني العام 
الــى ان  للمنظمــة، الفتــا 
املنظمــة تعمــل علــى دفع 
التنميــة والتطوير  عجلة 
العربية والتنسيق  للمدن 
فيما بني رؤســاء البلديات 
او احملافظــني لعقد لقاءات 
مســتمرة لتنمية األهداف 
احلقيقية للمنظمة وتوطني 

العالقات فيما بينها.
أن  الشــريف  وأوضــح 
منظمة املدن العربية تواجه 
اليوم حتديات كبيرة على 
املســتويات االقتصاديــة 
والبيئيــة  واالجتماعيــة 
بســبب التغير املناخي ما 
يتطلب فتح آفــاق جديدة 
من العمل اجلماعي لتفعيل 
الشراكة مبفهومها الشامل 
وحتقيق التنمية املستدامة 

على مختلف املستويات.
يذكــر أن منظمــة املدن 
العربيــة منظمــة إقليمية 
عربية غير ربحية وحكومية 
متخصصة في شؤون املدن 
والبلديات مت تأسيسها في 
الكويــت عــام ١٩٦٧ ومــن 
أهدافها احلفاظ على هوية 
العربيــة وتراثهــا  املــدن 
وتنمية وحتديث املؤسسات 
البلديــة واحمللية في املدن 

العربية.

الهــدف من  وحيــث ان 
اقتــراح العضــو الفاضــل 
تشــكيل جلنة استشــارية 
يتحدد دورها بتقدمي الدعم 
الفنــي ألعضــاء املجلــس 
البلــدي فتكــون مبثابــة 
فريقهــم االستشــاري وإذ 
يتعذر تشــكيل مثــل هذه 
اللجنــة من املستشــارين 
القانونيــني والهندســيني 
للجهــات احلكومية وقصر 
االستعانة بهم عند احلاجة 
لسماع آرائهم على دعوتهم 
حلضور اجتماعات املجلس 
البلدي وجلانه وفقا للشرح 
السابق، فنحن نرى حتقيقا 
لهذا األمر تفعيل نص املادة 
٣٠ مــن القانــون رقــم ٣٣
لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية 
الكويــت بتدعيــم األمانــة 
البلدي  العامــة للمجلــس 
القانونيني  باالستشــاريني 
والهندسيني باعتبارها اجلهة 
املختصة بتقدمي الدعم الفني 
البلدي  واإلداري للمجلس 
مــع عــدم اإلخــالل بأحكام 
املــواد ٢٢ و٣٢ من القانون 
٣٣ لســنة ٢٠١٦ التي تؤكد 
علــى اختصــاص اجلهــاز 
التنفيذي بإعداد الدراسات 
في املواضيع املعروضة على 
املجلس البلدي قبل إصدار 
قراراته أو توصياته بشأنها 
وأحكام املادة ٣٦ من القانون 
ذاتــه التي تبــني أن اإلدارة 
القانونية للبلدية هي جهة 
اإلفتاء وإبداء الرأي للبلدية 
بجناحيها املمثلني باملجلس 
البلدي واجلهاز التنفيذي، 
وهذا األمر يلقى صداه أيضا 
في حكم الفقرة الثانية من 
املادة ٢٤ التــي تنص على 
«...ويحضــر اجتماعــات 
املجلس البلدي مدير اإلدارة 
القانونيــة او مــن يفوضه 
مــن نوابــه، وكذلــك ممثل 
اجلهــاز التنفيذي، ويكون 
متثيل اجلهاز التنفيذي في 
البلدي  اجتماعات املجلس 
ملدير عــام البلديــة او من 
يفوضه من نوابه ولهما ان 
يصطحبا من يرونه مناسبا 

من اخلبراء واملختصني».

املنفوحي: «البلدية» لم تأل جهداً في دعم املنظمة واملؤسسات التابعة لها

رداً على اقتراح العضو عبداللطيف الدعي بشأن تشكيل جلنة استشارية

عبدالرحمن العصفور

خالد املطيري مترئساً اجتماع جلنة الفروانية

م.عبداللطيف الدعيم.أحمد املنفوحي

بدوره، قال األمني العام 
للمنظمــة م.عبدالرحمــن 
العصفور في كلمة مماثلة 
إن الكويت التي حتتضن مقر 
منظمة املــدن العربية منذ 
تأسيســها عام ١٩٦٧ لطاملا 
تفتخر وتعتز مبساهمتها 
بهــذه املنظمــة وتســعى 
دائما إلى تذليل الصعوبات 
والعقبات لتتمكن من أداء 
دورها املنشود، مشيرا إلى 
أنه لــن يدخر جهــدا نحو 
العمل على حتقيق أهداف 
املنظمة ومواجهة التحديات 
التــي تواجهها مدننا، الفتا 
إلى أن األولويات ســتكون 
التركيز على تعزيز برنامج 

الذيــن يــرون  احلكوميــة 
الــى حضورهــم  احلاجــة 
في اجتماعاتهم ملناقشتهم 
واالسترشــاد بآرائهــم في 
شــأن موضــوع معروض 
عليهــم دون ان يكــون لهم 

حق التصويت.
وتنــص املــادة ٣٠ مــن 
القانون ذاته على انه «تكون 
للمجلس البلدي أمانة عامة 
تختص بتقدمي الدعم الفني 

واإلداري له،....».
وتناولت املــواد من ٣٩

الى ٥٩ من الالئحة الداخلية 
تنظيم جلان املجلس البلدي، 
ونورد منها على سبيل املثال 

املواد التالية:
- املادة ٤٣ من الالئحة 
الداخليــة للمجلس البلدي 
التي تنص على ان «للمجلس 
ان يؤلف جلانا أخرى دائمة 
او مؤقتة مــن بني أعضائه 
حسب حاجة العمل ويضع 
لــكل جلنة ما قــد يراه من 

أحكام خاصة في شأنها».
- املادة ٤٤ من الالئحة 
ذاتهــا التي تنــص على ان 
«تكــون جلســات اللجــان 
سرية، وللجان ان تستدعي 
بواســطة رئيــس املجلس 
بكتــاب يوجه الــى الوزير 
البلدية  املختص لشــؤون 
حضور من ترى من موظفي 
البلديــة املختصني لتقدمي 
املعلومات الالزمة او لإلدالء 
بآرائهم، ولها االستعانة مبن 
تراه من ذوي االختصاص 
وال يكــون لغيــر أعضــاء 
املجلــس ان يشــتركوا في 

التصويت».

منيرة األمير تسأل عن املخطط الهيكلي الرابع
قدمت عضــو املجلس البلدي م.منيرة 
األمير العديد من االسئلة االيضاحية حول 

املخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وقالت م. منيرة األمير: نظرا لألهمية 
القصــوى للمخطط الهيكلي الرابع للدولة 
لدينــا العديد من األســئلة احملورية التي 
نحتاج اإلجابة عنها بشكل توضيحي أكثر 
وبشكل رسمي للوقوف على بعض التفاصيل 
اجلوهرية التي ســوف تقودنا نحو فهم 
دقيق لنتائج اعتماد املخطط اجلديد، لذلك 
نرجو توجيه أســئلتنا هذه عبر القنوات 

الرسمية كاآلتي:
٭ يرجى تزويدنا بنســخة من اإلطار 
الهيكلي  القانوني والتشــريعي للمخطط 
الثالث للمراجعــة ومقارنته مبا مت طرحه 

في املخطط الرابع محل التدقيق.
٭ يرجــى توفير اعتمادات اجلهــات احلكومية املعنية 
وتأكيدها لتضمني أهدافها جميعا في املخطط الهيكلي الرابع.
٭ يرجى شــرح آليات التعديل علــى املخطط الهيكلي 
حال اعتماده في حال تغيرت املعطيات أو التوجيهات العليا 
للدولة، ومبعنى آخر ما آليات التعديل على املخطط الهيكلي 

أثناء العمل به وبعد اعتماده؟
٭ خالل العمل مبعطيات املخطط الهيكلي الثالث وحسب 
إفادة إدارة املخطــط الهيكلي بوجود انحرافات كثيرة عن 

توجيهــات املخطط الهيكلــي الثالث، فما 
اإلجراءات التي قمتم بعملها للسعي نحو 
تصحيح القرارات املتخذة باملخالفة للمخطط 
املعتمد؟ وما الدراسات التي مت تقدميها إلقناع 
اجلهات املختصــة بالعدول عن قراراتها؟ 

يرجى تزويدنا باألدلة كاملة ومكتوبة.
٭ حدثــت الكثير مــن التغيرات على 
توجيهات املخطط الهيكلي الثالث حيث لم 
يحتو على تفصيالت مهمة، منها على سبيل 
املثال شروط وتفاصيل سكن العمال ومت 
عمل سكن للعمال فعال رغم ذلك، أو حتى 
تغير استعماالت االراضي، فكيف تتم معاجلة 
هذه املواقف وتوفيق أوضاعها إذا خالفت 
التوجيهات في املخطط الرابع ما هو موجود 

على األرض؟
٭ حال اعتماد املخطط الهيكلي الرابع ما مساحة املرونة 
في جتاوز توجيهاته وهل مت وضع آلية لذلك بالفعل في هذا 

اإلصدار لتحقيق فاعلية اثناء التنفيذ؟
٭ ماذا يحدث إذا خالفت التوجيهات العليا أحد توجهات 
املخطــط الهيكلي بعد اعتماده لتغيــر التوجه العام للدولة 
وأهدافها، هل يصبح املخطط الهيكلي في هذه احلالة معطال؟

٭ ما املعطيات التي جتعل اعتماد املخطط الهيكلي للدولة 
أمرا حيويا وفق التجارب الســابقة؟ يرجى اإلجابة بضرب 

أمثلة حقيقية متت بالفعل.

م. منيرة األمير


