
 الثالثاء
  ١  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 أعلن نائب املدير العام لقطاع التطوير والتدريب م.أحمد املنفوحي ان  10 
البلدية ستعقد ورشة عمل متخصصة في العمل الهندسي من ٢٧ سبتمبر 
املقبل. وقال املنفوحي في كتابه: نحيطكم علما بأن بلدية الكويت بصدد 
عقد ورشة عمل متخصصة بالعمل الهندسي في الكويت بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٧ 
وذلك تنفيذا لقرارات وتوصيات االجتماع الثاني عشر للوزراء املعنيني 

بشؤون البلديات والذي عقد في ٣١ اكتوبر ٢٠٠٨ في الدوحة.
  علما بأن الهدف العام من عقد ورشة العمل املشار اليها اعاله هو «حتسني 

األداء ورفع كفاءة العاملني باملجال الهندسي ببلديات دول مجلس التعاون 
اخلليجي واالســــتفادة من خبرات املشاركني لالرتقاء بالعمل الهندسي». 
وأوضح ان محاور الورشــــة املزمع عقدها هي: ١ ـ التحديات التي تواجه 
اعمال الرقابة الهندســــية. ٢ ـ مجاالت االرتقاء مبهارات العاملني باملجال 
الهندســــي. لذا، يرجى التكرم بإثراء ورشة العمل املشار اليها أعاله من 
خالل مشاركتكم بإعداد وتقدمي أوراق عمل معنية بتلك احملاور في موعد 

أقصاه ٢٧ اجلاري. 

 ورشة متخصصة في العمل الهندسي ٢٧ سبتمبر

 م.يوسف المناور 

 د.فاضل صفر

 م.غسان الثاقب

عمراني يطرح.
  واضاف ان اإلدارة تشـــرف 
علـــى تســـجيل وتصنيـــف 
وتأهيل الشركات والمؤسسات 
الخاصة الراغبة في المشاركة 
فـــي المشـــاريع والمقترحات 
العمرانية المطروحة كما تعد 
ضوابط وأسس تقييم دراسات 
الجدوى االقتصادية والفنية 
القطاع  الخاصـــة بمشـــاريع 
الخاص وتشـــارك فـــي اعداد 
الشروط التعاقدية بين البلدية 

والقطاع الخاص.
  وقـــال م.المنـــاور ان مـــن 
االختصاصات ايضا اإلشراف 
والمتابعة على مراحل التصاميم 

األوليـــة للمشـــاريع الخاصة 
المقترحة والتعاون مع الجهات 
المختصـــة في مراحـــل إعداد 
التنفيذية إضافة  المخططات 
الى اإلشراف على جميع مراحل 

التنفيذ والبناء.
  وأشــــار إلى قـيـــــام إدارة 
بالــرقابة  المشـــاريع  تـنمية 
المســــتمرة بعـــد  الدوريـــة 
المــشاريع  االنتهاء من تنفيذ 
علـــى الجهـــات المســـتثمرة 
الزمــنية  المـــدة  الى نهايـــة 
الى قيامها  لالستـثمار إضافة 
بدراســـة وتقييم المشروعات 
والمقترحات العمرانية للقطاع 

الخاص.
  وقال المـناور ان إدارة تـنمـية 
المـشاريع تقوم بأعمالها عبر 
مراقبتيـــن: األولى هي مراقبة 
التخطيـــط التنمـــوي وهـــي 
معنيـــة بوضع خطط تنموية 
خمسية وأخرى متوسطة المدى 
لمشاريع القطاع الخاص فيما 
تقوم المراقبـــة األخرى وهي 
مراقبـــة اإلشـــراف والمتابعة 
بالمشاركة في تقييم دراسات 
الجدوى المقدمـــة من القطاع 
الخـاص وكل ما يتـعلق بتـكاليف 
اإلنشاء والمدة الزمنية الالزمة 

للتنفيذ. 

 أكد نائـــب مدير عام بلدية 
الكويت لشـــؤون المشـــاريع 
م.يوسف المناور أمس اهمية 
دور إدارة تنمية المشاريع في 
البلدية لتحقيق الشراكة بين 
الحكومة ومؤسســـات القطاع 
الخاص كونها تســـهل وتعزز 
إشـــراك هذه المؤسســـات في 

المشاريع الحكومية.
  وقال م.المناور في لقاء مع 
«كونا» ان ادارة تنمية المشاريع 
هـــي إحـــدى اإلدارات التابعة 
لقطاع المشـــاريع الذي يضم 
ايضا إدارة اإلنشـــاءات وإدارة 

شؤون البيئة.
إدارة تنميـــة    وعـــن دور 
المشـــاريع في الشـــراكة بين 
العام والخاص قال  القطاعين 
انها تعمل على تعزيز التوجه 
العام للدولة المتمثل في تشجيع 
القطاع الخاص على المشاركة 
في تطوير المشاريع الحكومية 

العمرانية.
  وذكـــر انهـــا تباشـــر عدة 
اختصاصـــات منهـــا برمجة 
الخـــاص  القطـــاع  مشـــاريع 
ضمـــن أولويات تكفل تحقيق 
األهداف العامة للخطط الهيكلية 
واإلنمائية كما تساهم في اعداد 
مواصفات التطوير لكل مشروع 

 المناور: إدارة المشاريع في «البلدية» تعزز إشراك 
مؤسسات القطاع الخاص في المشاريع الحكومية

 «البلدية» تدرس وضع الئحة لتنظيم مواقع مواقف الباصات

 إضافة دور ثانٍ وسرداب للقسائم شمال غرب الجهراء

 بحث اجتماع للجنة العليا للتخطيط 
في البلدية برئاسة وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية د.فاضل 
صفر امس مقترحا بشأن اسناد عملية رفع 
السيارات المهملة والسكراب والمعروضة 

للبيع الى شركة متخصصة.
  وقال مقرر اللجنة م.عبدالكريم الزيد 
في تصريح صحافي ان االجتماع اوصى 
باعادة دراسة المقترح نحو امكانية ادخال 
مثل هذه الخدمة الى عقود النظافة العامة 
كما تم مناقشـــة مذكرة بشـــأن تفويض 
وزارة الداخليـــة بحق الضبط والتحفظ 

على المخالفين.

  واضــــاف انــــه يـتـم دراســـــة هذه 
المقترحـــات لدعم تشــــريع تشــــكيل 
شـــرطة بلدية او زيـــادة الدوائر البلدية 

في المحكمة.
  وافاد بأن اللجنة ناقشت كذلك مقترح 
تطوير انظمة ولوائـــح االعالنات وآلية 
اجراءات اصدار تراخيصها وتطوير آلية 
تحصيل رســـومها، كما تم تكليف نائب 
المديـــر العام للبلدية لشـــؤون التنظيم 
بشـــأن ضم المناطق الجديدة والمناطق 
غير الموزعة حســـب المرسوم الخاص 

بالتوزيع االداري للمحافظات.
  وقال الزيد ان اللجنة تطرقت لموضوع 

منح الصفة الضبطية القضائية لقانون 
النظافة لرؤساء القطاعات ومديري االفرع 
وغيرهم، كمـــا بحث اقتراح وضع الئحة 
النقل  لتنظيم مواقـــع مواقف باصـــات 

العام.
  واضاف انه تم التوصية بوضع واقرار 
الئحة تختـــص بكيفية تحديـــد مواقع 
لمواقـــف باصـــات النقل العـــام وكيفية 
تجميلها وصيانتها وتحقيق متطلباتها 
في سبيل استخدامها االستخدام االمثل لما 
يتطلبه الوضع المناخي والبيئي وتوزيع 
المسافات وغيرها من المواصفات واعداد 

الئحة بذلك. 

 بداح العنزي
  طلبت البلدية إضافة دور ثان وسرداب جلميع القسائم، مبنطقة 
شمال غرب اجلهراء وقال نائب املدير العام لشؤون التنظيم م.غسان 
الثاقب في كتابه بشأن طلب الهيئة العامة لشؤون القصر استثناءها 
من شرط األدوار واالرتفاعات: باإلشارة إلى املوضوع املذكور أعاله الى 
كتاب الهيئة العامة لشؤون القصر رقم ٦٥٣٣ املؤرخ في ٢٠٠٩/٥/٢٧ 
واملتضمن استثناء الهيئة من شرط عدد األدوار واالرتفاعات مبنطقة 
شمال غرب اجلهراء، نفيدكم بأنه صدر قرار املجلس البلدي رقم (م 
ب/ف٢٠٠١/٩/٢٦٤/٢٨) املتخذ بتاريخ ٤ صفر ١٤٢٢ هجرية املوافق 
٢٠٠١/٥/٧ ميالديـــة يقضي مبا يلي: املوافقة على تخصيص املوقع 
الكائن مبنطقة شمال غرب اجلهراء لقسائم اخلدمات والبنوك والهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية والهيئة العامة لشؤون القصر ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وبنك اخلليج وشركات التأمني وذلك كما 

جاء بكتابنا رقم (أ ت/٤/١١/٣/١-٢١٥١) املؤرخ في ٢٠٠١/٤/١٥ املتضمن 
ان يكون نظام البناء لتلك القسائم على كامل مساحة القسيمة وان 
يتكـــون البناء من دور ارضي وأول وبارتفاع اجمالي ال يتجاوز ١١ 
مترا، كما نقترح ان يعمل ليوان بعرض ٣ أمتار بالدور األرضي امام 

القسائم وان يكون الدور األرضي فوق الليوان املذكور.
  وحيث تضمن كتاب الهيئة العامة لشؤون القصر طلب إضافة 
دور ثان وسرداب مبوقعها الكائن مبنطقة شمال غرب اجلهراء نظرا 
ألهمية وطبيعة عمل املركز الذي ســـيخدم قطاعا كبيرا من األرامل 

واأليتام الكويتيني مبحافظة اجلهراء.
  الرأي التنظيمي: بناء على طلب الهيئة العامة لشـــؤون القصر 
إضافـــة دور ثان وســـرداب مبوقعها الكائن مبنطقة شـــمال غرب 
اجلهـــراء نرى انه في حال املوافقة على هذا الطلب ان يتم تطبيقه 

على جميع القسائم باملنطقة (شمال غرب اجلهراء). 
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