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9 أنهت وزارة املالية عقود تأجير السيارات اخلاصة 
بنواب املدير العام رؤساء القطاعات، وكذلك االمناء 
املساعدون بعد انتهاء فترة السنة. وأوضحت مصادر 
مطلعة ان عملية صرف الس����يارات تخضع لصدور 
مراس����يم تتضمن هؤالء النواب بوظائفهم من اجل 

التمتع باملميزات التي متنح للوكالء املساعدين.

سحب سيارات نواب المدير العام
 واألمناء المساعدين

إزالة  واصل���ت ف���رق 
التعديات على أمالك الدولة 
أعمالها أمس بعد أن متت إزالة 
419 تعديا في جميع املناطق 
السكنية واالس���تثمارية 

والصناعية.

إزالة 419 تعديًا بجميع 
المناطق السكنية

إعداد: بداح العنزي

م.نزار الصايغ

سعد اجلالويراشد احلشان

د. فاضل صفر

رفع شاحنات مخالفة

صفر أصدر قرارًا بتوزيع العمل بمراقبات اإلدارة القانونية وأقسامها
أصدر وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا بتوزيع العمل 
مبراقبات اإلدارة القانونية وأقسامها. وتضمن 
القرار التالي: مادة أولى: يشكل مكتب الدراسات 

القانونية والتفتيش الفني على النحو اآلتي:
أوال: الدراسات القانونية: يشكل فريق عمل 
القانونية برئاسة املستشار فتوح  للدراسات 

الصومالي.
ثانيا: جتميع املبادئ القانونية: يشكل فريق 
عمل لتجميع املبادئ القانونية برئاسة املستشار 

احمد العمران.
ثالثا: التفتيش الفني: تشكل 6 جلان للتفتيش 
الفني على احملامني اعض����اء االدارة القانونية 

وذلك على النحو اآلتي:
1 � اللجنة األولى: برئاسة املستشار فتوح 
الصومالي وتختص بالتفتيش الفني على اعمال 
احملامني مبراقبة القضايا لشؤون القضايا االدارية 

بكل درجاتها.
2 � اللجنة الثانية: برئاسة املستشار فوزية 
احلبيب وتختص بالتفتيش الفني على اعمال 
احملامني مبراقبة التحقيقات وفريق عمل جتميع 

املبادئ القانونية.
3 � اللجنة الثالثة: برئاسة املستشار وداد 
املخلد وتخت����ص بالتفتيش الفني على أعمال 
احملامني مبراقبة القضايا لشؤون القضايا املدنية 

والتجارية بجميع انواعها وكل درجاتها.
4 � اللجنة الرابعة: برئاسة املستشار فوزية 
السلمان وتختص بالتفتيش الفني على اعمال 
احملامني اعض����اء فرق العمل بف����روع البلدية 

باحملافظات.
5 � اللجنة اخلامسة: برئاسة املستشار احمد 
العمران وتختص بالتفتيش الفني على اعمال 
احملامني مبراقبة الفتوى وقسم الدعم االداري 

وقسم السكرتارية.
6 � اللجنة السادسة: برئاسة املستشار ليلى 
غريب وتخت����ص بالتفتيش الفني على اعمال 
احملامني مبراقبة املخالفات وفريق عمل الدراسات 
القانونية. وعلى جلان التفتيش الفني املنصوص 
عليها باملواد السابقة االنتهاء من اجراء التفتيش 
الفني على اعمال السادة احملامني واعداد تقرير 
لكل منهم خالل مدة ال تتجاوز 3 اشهر تبدأ من 
اول شهر اكتوبر وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر 
من كل عام وترفع هذه التقارير الى املستشار 
مدير االدارة القانونية العتمادها واعداد تقارير 

الكفاءة السنوية للمحامني.
م����ادة ثانية: مراقبة الفت����وى: أوال: تتولى 
املستش����ارة وضحة املذكور رئاس����ة مراقبة 
الفتوى بقسميها وكذا االشراف على قسم الدعم 

اإلداري.
ثانيا: تتولى املستشارة املساعدة هند زايد 

رئاسة قسم الفتوى.
ثالثا: تتولى املستش����ارة املس����اعدة نازك 

البلوشي رئاسة قسم العقود واملناقصات.
رابعا: يتولى املستشار املساعد عبداهلل الدويخ 

قسم الدعم اإلداري.
مادة ثالثة: مراقبة التحقيقات: أوال: تتولى 
املستش����ارة حصة الس����ليم رئاس����ة مراقبة 

التحقيقات.
ثانيا: تتولى املستشارة سوسن سفر رئاسة 

قسم حتقيقات اخلدمات البلدية.
ثالثا: تتولى املستشارة وفاء البحراني رئاسة 

قسم التحقيقات العامة.
رابعا: يتولى املستشار املساعد مشعل الشمري 

رئاسة قسم التحقيقات الهندسية.

مادة رابعة: مراقبة املخالفات: أوال: يتولى 
املستش����ار عب����داهلل الزاي����د رئاس����ة مراقبة 

املخالفات.
ثانيا: يتولى املستشار املساعد مشعل الشمري 

رئاسة قسم تنفيذ احكام املخالفات.

ثالثا: تتولى املستشارة شاهة الفقعان رئاسة 
قسم املخالفات الهندسية.

رابعا: تتولى املستش����ارة املساعدة عمشاء 
املطيري رئاس����ة قس����م مخالف����ات اخلدمات 

البلدية.
مادة خامسة: مراقبة القضايا: أوال: تتولى 
املستشارة فوزية السلمان رئاسة مراقبة القضايا 

لشؤون القضايا االدارية بكل درجاتها.
ثانيا: يتولى املستشار رجعان الغريب رئاسة 
مراقبة القضايا لشؤون القضايا املدنية والتجارية 

بجميع انواعها وكل درجاتها.
ثالثا: تتولى املستش����ارة ليلى احلس����ني 
رئاس����ة قس����م قضايا محكمة التمييز املدنية 

والتجارية.
رابعا: تتولى املستشارة نفيسة مكي رئاسة 
قسم قضايا احملكمة الكلية املدنية والتجارية.

خامسا: يتولى املستشار املساعد راشد الغريب 
رئاسة قسم قضايا محكمة االستئناف املدنية 

والتجارية.
سادس����ا: يتولى املستشار املساعد يعقوب 

العمار رئاسة قسم تنفيذ أحكام القضايا.
مادة سادس����ة قسم الس����كرتارية: يتولى 
املستشار املساعد يوسف الغيث رئاسة قسم 

السكرتارية.
مادة س����ابعة: فرق العمل القانونية بفروع 
البلدي����ة باحملافظ����ات: يكلف املستش����ارون 
واملستش����ارون املس����اعدون اآلتية أسماؤهم 
برئاس����ة فرق عم����ل اإلدارة القانونية بفروع 
البلدية باحملافظات املبينة قرين اسم كل منهم 

على النحو اآلتي:
أوال: املستشار محمد اجلاسر � رئاسة فرع 

بلدية محافظة حولي.
ثانيا: املستشار عبداهلل الهويدي � رئاسة 

فرع بلدية محافظة العاصمة.
ثالثا: املستشار املس����اعد مجبل العازمي � 

رئاسة فرع بلدية محافظة الفروانية.
رابعا: املستش����ار املساعد مرشد العازمي � 

رئاسة فرع بلدية محافظة اجلهراء.
مادة ثامنة: يكلف املستش����ار مدير االدارة 
القانونية بإصدار القرار اخلاص بتنظيم العمل في 
هذه الفرق واختصاصاتها وكذا توزيع احملامني 

على تلك الفرق بفروع البلدية.
مادة تاسعة: على رؤساء فرق العمل وأعضائها 
االنتقال الى مقار عملهم بفروع البلدية باحملافظات 
وتسليم ما لديهم من اعمال ومستندات وعهد 
الى قسم السكرتارية باالدارة القانونية، وذلك 
خالل م����دة ال تتجاوز 10 ايام من تاريخ تنفيذ 
قرار املستش����ار مدير االدارة القانونية املشار 

اليه باملادة السابقة.
مادة عاشرة: يكلف املستشار مدير االدارة 
القانونية باصدار الق����رارات اخلاصة بتوزيع 
املستشارين واملستشارين املساعدين على جلان 
التفتيش الفني وكذا توزيع احملامني على اقسام 
املراقبات املختلفة وعلى ف����رق العمل بفروع 

البلدية باحملافظات.
مادة حادية عشرة: يفوض املستشار مدير 
االدارة القانونية في اجراء التغييرات الالزمة 
لكل رؤساء املراقبات واالقسام والفرق واللجان 
واجراء التدوي����ر الالزم فيما بينها بحس����ب 
مقتضيات وظروف العم����ل كلما تطلب األمر 

ذلك.
مادة ثانية عشرة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات 

سابقة وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

4 مستشارين لرئاسة فرق العمل في بلديات المحافظات

العازمي: توقيع اتفاقية التعاون والتآخي بين بلديتي الكويت وباريس قريبًا
أكد رئي���س املجل���س البلدي زيد 
العازمي ان اتفاقية التعاون والتآخي 
بني مدينتي الكويت وباريس س���يتم 
التوقيع عليها قريبا. وذكر العازمي في 
تصريح ل� »كونا« انه مت االتفاق على 
االتفاقية بصورة مبدئية خالل زيارة 
عمدة باري���س برتراند دو النوي الى 

الكويت في نوفمبر املاضي.
وقال العازمي الذي تعد زيارته الى 
باريس االولى م���ن نوعها منذ توليه 
رئاسة املجلس البلدي انه سيتم توجيه 
دعوة لعمدة باري���س لزيارة الكويت 
التعاون  اتفاقية  الستكمال مناقش���ة 
والتآخي بني املدينتني. واضاف انه في 
هذا االطار سيتم تطوير ما مت االتفاق 

عليه بني رئيس املجلس البلدي السابق 
وعمدة باريس للتوصل الى االتفاقية، 
مشيرا الى انه مت قطع نصف الشوط 

لتوقيع االتفاقية.
وأوضح ان زي���ارة الوفد تأتي في 
ضوء زيارة رئي���س مجلس الوزراء 
سمو الشيخ ناصر احملمد الى فرنسا 
والتي تبعتها زيارة الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي الى الكويت في نوفمبر 

املاضي.
وحول مشاركة وفد املجلس البلدي 
مبؤمت���ر اجلمعية الدولية لرؤس���اء 
البلديات الفرنكفونية الذي يعقد حتت 
ش���عار »املدن واحلوار بني الثقافات« 
مبناس���بة االحتفال بالذك���رى ال� 30 

للجمعية، اكد العازمي ان املشاركة أدت 
الى استفادة الوفد من التوجه بتوثيق 
التعاون بني املدن الفرنكفونية واملدن 
العربية. وأوضح انه خالل املؤمتر الذي 
يش���ارك فيه اكثر من 200 من اعضاء 
مجالس املدن مت ذكر اسم الكويت اكثر 
من ثالث مرات وهو م���ا يدل على ما 

تتمتع به الدولة من أهمية.
واشار الى ان املؤمتر الذي شارك فيه 
الوفد بناء على دعوة من عمدة باريس 
اكد ضرورة احلوار بني الثقافات وناقش 
موضوعات تتعلق بخدمات سكان املدن 
والتركيز على ادارة التنمية والتنوع 
الثقافي للمواطنني حلفزهم على االبداع 

واالبتكار.

الصايغ: التعاقد مع مكاتب استشارية
إلعداد دراسة لمشروع النقل الجماعي

رفع 17 سيارة مهملة في منطقة الفردوس

قال����ت بلدية الكوي����ت انها تعاق����دت مع املكتب 
االستشاري العاملي باالشتراك مع املكتب احمللي دار 
مستش����اري اخلليج واملكتب العاملي إلجراء دراسة 
شاملة رئيسية للنقل اجلماعي في املنطقة احلضرية 

واملدن اجلديدة.
وقال مس����ؤول في ادارة املخطط الهيكلي بالنقل 
واخلدمات العامة في البلدية م.نزار الصايغ ل� )كونا( 
ان البلدية تهدف ال����ى جذب املواطنني واملقيمني من 
مختلف املستويات االجتماعية واالقتصادية الستخدام 

وسائل النقل اجلماعي.
واضاف الصايغ ان وسائل النقل اجلماعي تتوافر 
فيها جميع املعايير العاملية من دقة في املواعيد وراحة 

وسهولة الوصول منها واليها طوال اليوم.
وأوضح ان برنامج الدراسة يتضمن أربع مراحل 
جلم����ع وحتليل البيانات التي تنط����وي على اجراء 
الدراسات امليدانية عن املستخدمني احلاليني واحملتملني 

لوسائل النقل اجلماعي في الكويت.
وقال انه س����يتم إجراء عمليات مس����ح واحصاء 
ميدانية وس����يتم البدء فيها خالل الشهرين املقبلني، 
كما سيتم اجراء املسح امليداني عن طريق مستبينني 
مدربني لعمل مقابالت مع املواطنني واملقيمني، وذلك 
بطرح اسئلة مفصلة عن رحالتهم اليومية واعدادها 
وخط سيرها، إضافة الى أفضل وسيلة نقل جماعي 

ميكن ان يتم استخدامها باملستقبل.

قال مدير إدارة العالقات العامة 
راشد احلشان انه في ظل االهتمامات 
التي توليها البلدية لتأدية خدماتها 
على الوجه األكم����ل في مختلف 
اجلوان����ب املتعلق����ة بعملها في 
مجاالت النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق او األغذي����ة او االعالنات 
والتصدي للمتجاوزين واتخاذ كافة 
االجراءات القانونية بحقهم، فان 
االجهزة الرقابية تواصل حمالتها 
التفتيشية من خالل تفعيل الدور 
الرقابي على مختلف األصعدة في 
اطار يهدف ملنع كل التجاوزات التي 
تقع حتت مسؤولية البلدية، وفي 
هذا السياق شنت بلدية محافظة 
الفرواني����ة بالتعاون م����ع ادارة 
العالقات العام����ة بالبلدية حملة 
املهملة  الس����يارات  شاملة لرفع 
من الس����احات العام����ة مبنطقة 
ادارة  الفردوس وترأس����ها مدير 
النظافة العامة واشغاالت الطرق 

سعد اجلالوي.
وقال اجل����الوي في تصريح 
صحافي: ان احلملة التي انطلقت 
مبس����اندة امنية من مديرية امن 
محافظة الفروانية مدعمة بقافلة 
من املعدات واآلليات قوامها 12 تريال 
و6 اوناشن سحب و3 كرين بوم 
و25 عامال واستمرت ملدة 4 ساعات 
أسفرت في يومها االول عن رفع 
8 هاف لوري و2 رأس تريال و3 
تناكر مياه و3 نساف كبير وسيارة 
مهملة واحدة من الساحات الواقعة 

مبنطقة الفردوس.
وأضاف: ان احلملة ستتواصل 
في مناطق عدة وان جميع السيارات 

والشاحنات املهملة سيتم رفعها 
وإيداعها مبوقع احلجز مبنطقة 
أمغرة وال يتم اإلفراج عنها إال بعد 
دفع الرسوم املقررة طبقا للقوانني 
واألنظمة، مشيرا الى ان الهدف من 
ه����ذه احلمالت هو احملافظة على 

النظافة العامة في مختلف املناطق 
التي تقع حتت مس����ؤولية بلدية 
البلدية  احملافظة في اطار سعي 
لفرض هيبة القانون على اجلميع 
دون استثناء، كما ان احلملة ليست 
االولى ولن تكون االخيرة، مشيرا 

الى تعاون املواطنني الذين تفاعلوا 
مع حملة البلدية. من جهته، قال 
رئيس النوبة »أ« هزاع املطيري 
الذي أشرف على احلملة ان االجهزة 
الرقابية تقوم مبراقبة الشاحنات 
في نطاق احملافظات بهدف احملافظة 
على امالك الدولة من االنتهاكات 
غي����ر القانونية من قبل اصحاب 
الشاحنات وما تصاحبه من جوانب 
سلبية عديدة، مؤكدا جدية البلدية 
ف����ي التصدي لظاهرة اس����تيالء 
الشاحنات واملعدات الثقيلة جلميع 
الساحات العامة وخاصة القريبة 
املواطنني  امل����دارس، داعي����ا  من 
اتباع االرش����ادات  الى  واملقيمني 
واللوائح وعدم ترك س����ياراتهم 
مهملة او معروضة للبيع جتنبا 
لرفعه����ا واتخ����اذ كل االجراءات 

القانونية.

تشكيل اللجنة 
القانونية باإلدارة 
القانونية برئاسة 

المستشار خالد العبيد
الوزي��ر د.فاضل  أص��در 
صفر ق��رارا بإعادة تش��كيل 
ب��االدارة  القانوني��ة  اللجن��ة 
القانونية برئاس��ة املستشار 

خالد العبيد.
وأوضح الق��رار ان اللجنة 
تضم ف��ي عضويتها كال من: 
املستش��ار خالد جاسم العبيد 
مدير االدارة القانونية رئيسا، 
واملستش��ار فتوح الصومالي 
للرئي��س، وعضوية كل  نائبا 
من: املستش��ار رئيس مراقبة 
الفتوى، املستشار رئيس مراقبة 
التحقيقات، املستش��ار رئيس 
املخالفات، املستش��ار  مراقبة 
رئيس مراقبة القضايا لشؤون 
القضايا االدارية، املستشار رئيس 
مراقبة القضايا لشؤون القضايا 
املدنية والتجارية، املستش��ار 
محمد عبدالرحمن اجلاس��ر، 
املستش��ار فوزي��ة احلبيب، 
املستشار وداد املخلد، املستشار 
أحمد العمران، املستشار محمد 
اخلولي، املستش��ار مصطفى 
احل��ارون، املستش��ار جمعة 
مختار، املستش��ار عبدالرازق 
احمد، املستش��ار محمد بكر، 

املستشار جابر ابراهيم.


