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بلدي

الزيد« :الردود» أنجزت ً ٪90من أسئلة أعضاء البلدي صفر يوقع مشروع تطوير شبكة وسائل النقل العام
ً
توقيع ثالثة مشاريع تنموية قريبا

ناقش الخطة الزمنية ألرشفة البلدية «إلكترونيا»
علي حسن

ناقش االجتماع التنسيقي
األسبوعي الذي جمع وزير الدولة
لشؤون البلدية مع قيادات البلدية،
مجموعة من األمور المهمة
والمطروحة على جدول أعمال
البلدية.

أعلن رئيس قطاع المتابعة لمكتب وزير الدولة لشؤون
البلدية عبدالكريم الزيد ،ان االجتماع التنسيقي الخامس
عشر ،الذي عقد صباح امس ،ناقش العديد من المواضيع
التي كان من ابرزها تقرير لجنة الردود على اسئلة اعضاء
المجلس البلدي واقتراحاتهم ،مبينا ارتفاع نسبة االنجاز
الخاصة ب��ال��ردود ال��ى م��ا ي��ق��ارب ال���ـ 90ف��ي المئة ،م��ن عدد
االسئلة واالقتراحات التي وردت الى االدارة.
واضاف الزيد ان اللجنة ناقشت مشروع أرشفة البلدية،
م��ن خ�لال اط�لاع��ه��ا على ال��ع��رض ال��م��رئ��ي للفريق المكلف
باعداد دراسة ومراجعة ورفع المقترحات الخاصة بأرشفة
ملفات البلدية ،كما ناقشت اللجنة الخطوات الواردة ضمن
التقرير وفترة العمل المطلوبة إلنجاز تلك الخطوات في
العمل لتحقيق ال��ه��دف النهائي للمشروع ،مشيرا ال��ى ان
ال��ل��ج��ن��ة اس��ت��ع��رض��ت م���ش���روع ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ال��ب��ص��م��ة في
البلدية ،واستمعت الى شرح موجز من قبل اعضاء الفريق
ّ
المنفذ ل��ل��م��ش��روع ،وال���ذي ب ّ��ي��ن ان��ه ت��م االن��ت��ه��اء م��ن اتخاذ
االج���راء ات ال�لازم��ة للبدء بتطبيق المشروع على موظفي
َ
فرعي بلديتي محافظتي الفروانية ومبارك الكبير ،والبدء
باستكمال االجراءات الالزمة لبقية المحافظات.
وذك��ر الزيد ان قطاع تطوير المعلومات ضمن دراسته
لتحديد واعتماد الدراسات التدريبية والتحويلية لموظفي
البلدية ،عمل على دراس��ة مقترح دم��ج ع��دد من الدراسات
ذات الطابع المتشابه ،ليكون لها طابع الشمولية ،مبينا

ان اللجنة استعرضت اهم النتائج التي توصلت اليها فرق
العمل ال��خ��اص��ة ب��ال��م��ش��روع ،إلق���رار تحديد وتسمية عدد
م��ن المحامين تحت اش���راف قانونيين ذوي خ��ب��رة ،ليتم
توزيعهم على افرع البلديات في المحافظات الست ،بعد ان
ُ
تمت مراجعة انجازات هذا المقترح واعتمدت اختصاصات
المحامين والمهام المنوطة بهم ،بعد التنسيق مع قطاع
التطوير والمعلومات إلخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة.
وق��ال الزيد ان البلدية وضعت خطة شاملة تهدف الى
تنظيم العمل والحفاظ على البيئة ،وفق معايير مختلفة
ً
يتم تطبيقها ب���دء ا م��ن م��وس��م االج����ازة الربيعية المقبلة
للمخيمات الربيعية ،من خالل وضع مخططات تفصيلية
ل��ت��ح��دي��د م���واق���ع ال��م��خ��ي��م��ات ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��م��ع��ي��ن��ة وفقا
الشتراطات خاصة ،مضيفا ان اللجنة ناقشت مشروع تطوير
شارع سالم المبارك والمراحل التي وصل اليها ،حيث تم
اعداد المواصفات المرجعية للمشروع ،وهو حاليا بصدد
مراجعته من قبل البلدية للتنسيق مع القطاع الخاص.
واكد الزيد ان اللجنة ناقشت اهمية الحفاظ على المواقع
االثرية والتاريخية في جزيرة فيلكا ،لمتابعة كل االنشطة
التي تتم من قبل المواطنين في المنطقة ،واهمية االستعجال
في تطبيق القوانين الخاصة بذلك ،حفاظا على خصوصية
المنطقة واهمية اآلثار الموجودة بها.

يوقع وزير البلدية لشؤون البلدية
عقد تطوير وسائل النقل العام،
ويعلن أن الكويت بحاجة إلى مدن
جديدة ،حتى تتفادى االزدحامات
المرورية.

اإلبل تقطن المناطق السكنية!

التعامل
مع مخالفات
المرشحين وفق
الضوابط والنظم
الصورة توضح مدى انتهاك بعض المواطنين ألمالك الدولة حتى
وصلت الجرأة بهم إلى أن يضعوا إبلهم في الساحات الترابية ،الواقعة
أمام منازلهم وبجانب محوالت الكهرباء ،وهنا البد من القول إن ما
تقوم به لجنة إزالة التعديات والمظاهر غير الحضارية ما هو إال عمل
يستحق اإلشادة ،حيث تعمل ألجل ان تكون الكويت "جميلة".

العتيبي :استمرار حظر استيراد الدجاج
من  40دولة بينها مصر وإيران وفرنسا
أعلن رئيس لجنة سالمة االغذية
ف�����ي ب����ل����دي����ة ال����ك����وي����ت م���ح���م���د غ�����زاي
العتيبي ،ان اللجنة ا ت��خ��ذت العديد
م��ن التوصيات ف��ي اجتماعها الرابع
خ�ل�ال ال��ع��ام ال��ح��ال��ي ،م��ش��ي��را ال���ى انه
اس���ت���ك���م���اال ل��ب��ح��ث ال����وض����ع الصحي
وم���راج���ع���ت���ه ب����ش����أن ق���������رارات الحظر

المفروضة على بعض ال���دول بسبب
انفلونزا الطيور ،وب��ن ً
��اء على تكليف
ممثلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية بذلك ،وعلى تقارير
م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال���ح���ي���وان���ي���ة ()OIE
التي اوض��ح��ت اس��ت��م��رار الحظر على
الدول (الصين وإندونيسيا والفلبين
وكمبوديا والوس ومنغوليا وفيتنام
وسنغافورة وتيمور الشرقية وتايالند
وب���رون���اي وج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا والعراق
ون��ي��ج��ي��ري��ا وال��ه��ن��د وم��ص��ر والنيجر
وباكستان وافغانستان والكاميرون
وبوركينا فاسو وجيبوتي والتشيك
وروم���ان���ي���ا وف���رن���س���ا وك���ن���دا وتركيا
واي�������ران ودول ج���ن���وب ش����رق آسيا)،
يستمر الحظر على استيراد الطيور
من الدول المذكورة.
ُ
كما اقترح رفع الحظر عن الدجاج
المذبوح ومنتجاته وبيض المائدة
من دول روسيا وبلغاريا وسلوفينيا
وال�����دن�����م�����ارك وال���ب���وس���ن���ة والهرسك
و ص����ر ب����ي����ا وا ل�����س�����و ي�����د وسلوفاكيا
وس��وي��س��را وك��ازاخ��س��ت��ان وجورجيا
والمملكة المتحدة.
وا ض������اف ُ"د رس و ن���و ق���ش مقترح
القرار الوزاري ُ
المقدم من ممثلة الهيئة
العامة للصناعة قبل عرضه على وزير
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ب��ش��أن الحليب
ومنتجاته واالغ��ذي��ة ال��ت��ي ي��دخ��ل في
ت��رك��ي��ب��ه��ا ال��ح��ل��ي��ب ال��ص��ي��ن��ي الملوث
بمادة الميالمين ،حيث تم ابداء بعض
التغيرات من قبل السادة االعضاء على
مواد المقترح ،على ان تقوم المهندسة
ممثلة الهيئة العامة للصناعة بارساله
ً
وبناء عليه ُ
سيعرض في
إلى اللجنة،
االجتماع القادم للجنة إلقراره ورفعه
الى وزير التجارة والصناعة التخاذ
الالزم واصداره بعد موافقته".
وق��ال "ام��ا بشأن الحظر المفروض
على جمهورية النمسا بسبب انفلونزا
ال��ط��ي��ور ،فقد نوقش ب��ن ً
��اء على كتاب
وزارة ال��ص��ح��ة ب���االف���ادة ع���ن الوضع
ال��ص��ح��ي لجمهورية ال��ن��م��س��ا ،ف��ي ما
ً
وبناء عليه
يتعلق بانفلونزا الطيور،
تم رفع كتاب إلى وكيل وزارة التجارة
وال��ص��ن��اع��ة الص�����دار ال���ق���رار القاضي
ب��رف��ع ال��ح��ظ��ر ع��ن ج��م��ه��وري��ة النمسا
بشأن استيراد لحوم الطيور المصنعة
(ال���ط���ازج���ة ،ال��م��ب��ردة ،ال��م��ج��م��دة) بكل
ا ن���وا ع���ه���ا و م��ش��ت��ق��ا ت��ه��ا ومنتجاتها
وب����ي����ض ال����م����ائ����دة ،وك�������ذا المعالجة
حراريا على درجة 70م من جمهورية
النمسا.
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علي حسن

أك���د وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية
وزير األشغال العامة الدكتور فاضل
صفر ،أن فكرة النقل الجماعي والمدن
ال����ج����دي����دة ،ه���م���ا ال���ح���ل ال��ع��ل��م��ي لكل
ً
مشاكل االختناقات المرورية ،موضحا
أن استحداث مدن جديدة في الكويت
يخفف من االزدحامات على المناطق
األخرى المأهولة بالسكان.
وك���ش���ف ص���ف���ر خ��ل��ال ت���وق���ي���ع عقد
مشروع تطوير شبكة ووسائل النقل
ال��ع��ام ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ص��ب��اح أمس
ف��ي بلدية ال��ك��وي��ت ،ان م��دة المشروع
 15ش���ه���را ب��ق��ي��م��ة (م���ل���ي���ون وستمئة
وت��س��ع��ة وس��ت��ي��ن وخ��م��س��م��ئ��ة وستة
وستين د ي��ن��ارا كويتيا فقط ال غير)
( .)1.669.566وب ّ��ي��ن صفر ان مشروع
النقل العام يحتاج إلى توعية بأهمية
النقل الجماعي في الكويت وهي نافعة
للكويتيين وغير الكويتيين ،موضحا
أن الكويتيين يسافرون ال��ى الخارج
ويستخدمون ه��ذا النقل ال��ع��ام ،وهو
أمر مقبول تماما لديهم.
وأشار صفر الى أن البلدية ستوقع
ث�لاث��ة م��ش��اري��ع ج��دي��دة ف��ي العاصمة
ً
ف��ي القريب ال��ع��اج��ل ،مشيرا إل��ى أننا
مع تنمية البلد ورفعتها.
ونبه الوزير صفر على المسؤولين
في البلدية والمخطط الهيكلي بإبالغه
بأي تطورات أو عراقيل تواجههم في
مثل هذه المشاريع لنتفادها .وألمح
إلى أن بعض الكويتيين ال يمانعون
من ركوب النقل الجماعي ،خصوصا
إذا ك������ان ي���س���ه���ل ل���ه���م ا ل���ت���ن���ق���ل وقلة
االزدحامات المرورية التي يواجهونها
عند ركوبهم في سياراتهم الخاصة.
وأض��اف أن برنامج التوعية وتنفيذ
ال���ت���وس���ع���ات ف���ي ال���ط���رق وتطويرها
سيجري في وقت واحد.
وص����رح ص��ف��ر ب��ع��د ان��ت��ه��اء توقيع
العقد حول سير العملية االنتخابية
وخطة عمل بلدية الكويت قائال" :ان
ال��ب��ل��دي��ة ت��ش��ارك وزارة ال��داخ��ل��ي��ة في
لجنة االنتخابات ،وهناك لجان فرعية
لكل المحافظات ،وقد عقدنا مجموعة
اجتماعات قبل ان يفتتح باب الترشيح
ونظمنا جميع االمور المتعلقة".
وأك�������د أن ال���ب���ل���دي���ة أزال���������ت جميع
ا ل����م����خ����ا ل����ف����ات م����ث����ل ح����ج����ز المقرات
االن��ت��خ��اب��ي��ة ح��ت��ى ص�����دور المرسوم
ً
بالدعوة الى االنتخابات ،مشيرا إلى
انه بعد هذا المرسوم سمحنا بمقرين

صفر والصبيح أثناء توقيع العقد

لكل مرشح واحد للرجال وآخر للنساء،
ويحقق للمرشح وض��ع اع�ل�ان واحد
فقط على كل مقر.
ّ
وبين صفر ان البلدية تعاملت مع
جميع المخالفات التي رص��دت وفق
النظم واللوائح ،مؤكدا أن هناك جوالت
حالية ميدانية لموظفي البلدية على
ك��ل ال��م��ق��رات االن��ت��خ��اب��ي��ة الموجودة،
لضمان عدم انتهاك الئحة المقرات.
وأشار إلى أن هناك مهمة من اليوم
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة االن��ت��خ��اب��ات وه���و يوم
االقتراع ،وبعد انتخابات مجلس االمة
ستأتي انتخابات المجلس البلدي،
ً
ش���اك���را ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة على
جهودهم الواضحة .وحث صفر جميع
موظفي البلدية على تطبيق القانون
على جميع المخالفين من دون تمييز
او محسوبية .ومن جانبه ،قال مدير
عام بلدية الكويت أحمد الصبيح انه
سيعرف خالل المرحلة االولى الوضع
ال��ق��ائ��م ف��ي م��ا يتعلق ب��ن��واح��ي النقل
ف��ي منطقة ال���دراس���ة ،وسيتم تحديد
وتجميع البيانات ،كما سيتم التعريف
ب����أه����داف ال����دراس����ة ووض���ع���ه���ا ضمن
إطار العمل ومعرفة المشاكل القائمة.
وأضاف :أما في المرحلة الثانية فإنه
ستتم الدراسة الفنية لعمل النموذج
الذي سيستخدم خاللها ،إذ سيشمل
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات س��ن��وي��ة ومستقبلية،
كما ستحدد المخرجات وانجاز كتب
التشغيل والمستخدمين.
وأشار الى انه خالل المرحلة الثالثة
سينظر إلى حلول مشاكل النقل حتى
عام  ،2030وسيشمل تطوير المرجع،
و ت����ع����ر ي����ف ا ل���م���ش���ا ك���ل المستقبلية،
وت�����ح�����دي�����د س�����ي�����اس�����ة ال�����ن�����ق�����ل وعمل
االختيارات ،في حين تشمل المرحلة

ال��راب��ع��ة ال��ب��دائ��ل المختلفة ،إذ سيتم
خ�ل�ال ه���ذه ال��م��رح��ل��ة اع����داد وتوصية
استراتيجية واضحة للكويت ،حيث
ستتضمن ت��ط��وي��ر ال��ب��دائ��ل ودراسة
ممرات النقل العام ،استشارات عامة
وتحديد المخطط الهيكلي للنقل العام
م��ع االرش�����ادات التصميمية لمواقف
ح���اف�ل�ات ال����رك����اب وال���ت���ق���اط���ع���ات ،الى
ج��ان��ب اع����داد ال��خ��ط��ة االستراتيجية
لتطوير شبكة ووس��ائ��ل النقل العام
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت ،إذ تتضمن االعمال
وضع وتطوير بدائل دراسات الجدوى
لممرات النقل العام ،استشارات عامة،
ت��ح��دي��د وت��ط��وي��ر ال��م��خ��ط��ط الهيكلي
للنقل العام ،وضع الهيكل التنظيمي
لهيئة النقل العام ،باالضافة الى وضع
دليل تصميم مواقف حافالت الركاب
والتقاطعات وغيرها.
أ م�������ا ف������ي م������ا ي���ت���ع���ل���ق بالمرحلة
ال��خ��ام��س��ة وال���ت���ي ت��ش��م��ل مستندات
الدراسة فقال م .الصبيح" :عند االنتهاء
م��ن المرحلة االول���ى وح��ت��ى المرحلة
ال��راب��ع��ة س��ي��ت��م ع��م��ل ت��ق��ري��ر ملخص،
إذ ستشمل البنود الرئيسية لسهولة
القراءة والفهم ويمكن نشرها بسهولة،
وهذا المستند سيتم اعداده باللغتين
ال���ع���رب���ي���ة واالن����ك����ل����ي����زي����ة ،أم������ا باقي
ُ
المستندات فستعد باللغة االنكليزية
م��ع م��ل��خ��ص ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،بينما
تشمل ال��م��رح��ل��ة ال��س��ادس��ة استكمال
م��ش��روع اع��م��ال ن��م��وذج وس��ائ��ل النقل
العام ،حيث سيقوم االستشاري بعد
استكمال المشروع بتحديث النموذج
ال���م���روري ل��وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال���ع���ام أوال
ب������أول ،وذل�����ك ب���ن���اء ع��ل��ى المعلومات
التخطيطية (المتغيرة أو الجديدة)،
والتي سيتم تزويده بها.

