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يرعى وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ورش���ة العمل حول »نظم املعلومات 
اجلغرافية.. الواقع العملي والطموح« 
التي س���تقام اخلمي���س املقبل بقاعة 

وارة.

ورشة عمل نظم المعلومات 
الجغرافية الخميس

م.جنان بوشهري شايع الشايع

الشايع وبوشهري يسأالن عن استثناءات في السكن الخاص واالستثماري
قدم العضوان شايع الشايع وم.جنان بوشهري سؤالني االول يتعلق 
بوجود مخالفات في مقربة العضيلية مبنطقة جليب الشيوخ والثاني 
خاص باستثناءات في مباني السكن اخلاص واالستثماري، وقال العضوان 
في سؤالهما األول: ما مدى صحة ما مت نشره بخصوص مقبرة العضيلية 
مبنطقة جليب الشيوخ؟ وفي حالة صحة اخلبر املذكور يرجى افادتنا 
باآلتي: أ - اسباب ودواعي غياب االجهزة الرقابية للبلدية عن املخالفات 

التي تعج بها البالد من كل حدب وصوب؟
ب - هل االجهزة الرقابية املذكورة تعمل وفق خطة مدروسة متكنها 

من مالحقة املخالفات من كل مكان وما اهم االعتراضات واملعوقات التي 
تعوق هذه االجهزة عن القيام بدورها كما ينبغي ان يكون؟

ج - ما معايير وش����روط اختيار موظفي ه����ذه االجهزة؟ وهل يتم 
مجازاتهم على املخالفات التي يتم اكتش����افها عن طريق وسائل االعالم 
املختلفة؟ كما قدما سؤاال آخر بشأن استثناءات في مباني السكن اخلاص 
واالس����تثماري، وطالبا بالتالي: مبعرفة صحة ما مت نشره بخصوص 
منح االس����تثناءات رغم اصدار تعميم مبنعها؟ وف����ي حال صحة ذلك 

يرجى افادتنا  اآلتي:

أ - االسباب احلقيقية وراء مخالفات السكن اخلاص واالستثماري 
التي ال تخطئها العني في كل مكان والتي قطعت مبا ال يدع مجاال للشك 

ان القانون في اجازة وميكن جتاوزه والتحايل عليه؟
ب - االجراءات التي اتخذتها البلدية لوقف هذا العبث املتمثل في عدم 

االلتزام باشتراطات البناء بأنظمة البناء اخلاص واالستثماري؟
ج - اس����باب ودواعي الغياب الرهيب واملخي����ف لالجهزة الرقابية 
التابعة للبلدية مما جعل اصح����اب املخالفات في اطمئنان كامل بأنهم 

في مأمن عن العقوبة؟

أحمد املنفوحي

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للبيع حمل
في مجمع النقرة ال�سمالي
ميزانين - م�ساحة حوالي 80م تقريبا

اليجار 550 د.ك

66529820

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

توصيات بتعديل قانون البلدية وفك التشابك في االختصاصات بين الوزارات
الزمني إلنت���اج الحزمة األولى من 
المؤشرات وتقرير المرصد الحضري 

األول بالكويت.
2 � عقد ورش عمل برعاية معاليكم 
 تبدأ في ش���هر يناي���ر 2010 الهدف 
منه���ا تقدي���م أمثلة ع���ن المراصد 
العربية  المحلية بالدول  الحضرية 
ودورها في إنتاج المؤش���رات التي 
تس���اعد في خطة التنمية المحلية 
وتعريف المشاركين بأهمية المرصد 
الحضري السريع وأهميته في توثيق 
البلدية في عدة اتجاهات  أولويات 
)اإلدارة الحضارية، البيئية، أولويات 
البلدية، اإلسكان وتطوير المناطق 
واألراضي وإدارتها والمرأة والشباب 
والشباب ودورهم في المجتمع( على 
أن يقوم الحضور بمناقشة وطرح 
تطوراتهم بأس���لوب تشاركي فيما 
يخص العناصر الرئيسية لبرنامج 
التع���اون بهدف صياغ���ة برنامج 
للتع���اون يحظ���ى بموافقة جميع 
االط���راف المس���اهمة ف���ي تطوير 

الخدمات البلدية.
3 � ادراج انشاء المرصد الحضري 

في ميزانية البلدية 2011/2010.

على اولويات العمل ضمن المحاور 
التالية:

� مح�ور تطوير الرؤية االس�تراتيجية 
والمخططات المحلية:

الهدف منه تطوير آلية التخطيط 
باستخدام الحوار المجتمعي الموسع 
واش���راك جميع الفئات والقطاعات 
الحكومية وغير الحكومية في اعداد 

المخططات.
� محور تأهيل الك�وادر لرصد التنمية 

وتنفيذ المخططات وإدارة األراضي:
الهدف منه تأهيل الكوادر ضمن 
برام���ج تدريب وتأهي���ل بناء على 
دراس���ات لالحتياج���ات التدريبية 
والمؤسسية ووضع برنامج معتمد 
للحوار بي���ن الش���ركاء المعنيين 
بالتخطيط وتنمية األراضي وتوفير 

الخدمات.
ولتحقيق الهدف المنشود أوصى 
المشاركون باآلتي: 1 � مخاطبة المجلس 
األعلى للتخطيط لدعم برنامج انشاء 
 unpp المرصد الحضري عن طريق
والعمل على توفير الخبرة الدولية 
الفني���ة وإعداد  المش���ورة  لتقديم 
الجدول  التدري���ب ووضع  برنامج 

التجارة  التالي���ة: »وزارة  المعنية 
والصناع���ة � الصح���ة � التخطيط 
الش���ؤون االجتماعية   � الداخلية   �
والعمل« باإلضافة إلى إدارة الفتوى 
والتشريع وبلدية الكويت ممثلة في 
القانونية وقطاع التطوير  »اإلدارة 
والمعلومات« لعقد اجتماعات دورية 
فيما بينهم لمناقشة األمور التالية:

1 � فك التشابك في االختصاصات 
بين الوزارات المعنية وإعادة تفعيل 
قرارات مجلس الوزراء الموقر الصادر 
في هذا الشأن والتي سبق التنويه 

عنها.
2 � تعديل بعض مواد القانون رقم 
5 لس���نة 2005 والتي تعوق تنفيذ 
المشاريع التطويرية المستقبلية مثل 
»إصدار التراخيص عن طريق الدور 
االستش���ارية � خصخصة اعالنات 

المحالت � محكمة البلدية«.
3 � تعديل بع���ض مواد القانون 
رقم 5 لسنة 2005 المكانية تحقيق 
فص���ل المجلس البل���دي ماليا بعد 
نجاح تجربة فصله اداريا عن الجهاز 

التنفيذي سابقا.
واتفق المش���اركون في الورشة 

مركز مالي وتجاري.

التوصيات

أوصى المش���اركون في الورشة 
بضرورة العمل على مناقشة بعض 
م���واد قانون البلدية رقم 5 لس���نة 
2005 وتعديله���ا لموائم���ة الرؤية 
االستراتيجية للبلدية ولن يتحقق 
ذلك إال بدعوة ممثلين من الوزارات 

الكويت باالضافة الى ظهور بعض 
السلبيات عند تطبيق مواد القانون 

تمثلت في اآلتي:
� صدرت قرارات سابقة من قبل 
مجلس الوزراء تتعلق بموضوع فك 
التشابك ونخص بالذكر هنا كل من 
القرار الوزاري رقم 1193 المؤرخ في 
2004/10/17، القرار الوزاري رقم 16 
المؤرخ في 1988/10/30 الهدف منها فك 
التشابك في االختصاصات بين البلدية 
ووزارات الدولة الخدمية األخرى مثل 
التجارة والصناعة، وزارة  )وزارة 
الصح���ة، وزارة التخطيط( إال أنه 
منذ صدور القانون 2005/5 تم إعادة 
تلك االختصاصات الى البلدية مرة 
أخرى مما يعوق االداء وتحقيق أفضل 

للخدمات.
� أدى العم���ل بمواد القانون رقم 
2005/5 الى فصل المجلس البلدي 
عن الجهاز التنفيذي للبلدية إداريا 

وجعله جهة تشريعية فقط.
� اعادة تقييم اداء التطبيق العملي 
لنصوص القانون بعد مرور ما يقارب 
5 سنوات على إصداره وقياس مدى 
مالءمته لرؤية الدولة في التحول إلى 

بالخطوات العملية النشاء المرصد 
في اطار برنامج داعم من مكتب االمم 
المتحدة لبناء القدرات الالزمة لتطوير 
الخدم���ات ورفع مس���تويات االداء 
وصدرت بعض التوصيات لتحقيق 
البرنامج المس���تهدف اهمها العمل 
على بن���اء القدرات الالزمة لتطوير 
الخدمات البلدية ورفع مس���تويات 
االداء واتفق المشاركون على كون 
البلدية هي األقرب لتوفير احتياجات 
المدينة اآلنية والمستقبلية  سكان 
وانه من األولوية تطوير عمل البلدية 
حتى يصب ذلك في مصلحة المواطن 
ولن يتأتى ذلك اال بعد بناء قدراتها 
ورفع مستوى ادائها عن طريق العمل 

ضمن المحاور التالية:
محور التشريعات واللوائح والقوانين: 
بعرض بعض المقترحات التطويرية 
والمشاريع الخاصة الهادفة لتبسيط 
وتيسير اداء الخدمات وعلى سبيل 
المثال مقترح اصدار التراخيص عن 
طريق الدور االستشارية وخصخصة 
المحالت وتص���ادم تلك  اعالن���ات 
المقترحات مع نصوص مواد القانون 
رقم 5 لس���نة 2005 في شأن بلدية 

أوصى المشاركون في ورشة العمل 
المشتركة من البلدية ومكتب برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
بتعديل قانون البلدية وفك التشابك 

في االختصاصات بين الوزارات.
وقال نائب المدير العام لشؤون 
التطوير والتدريب .أحمد المنفوحي: 
 ف���ي اط���ار التوجيه���ات بضرورة 
التنمية  االهتمام بقياس مع���دالت 
البلدي من خالل  الحضرية واالداء 
مؤش���رات تنموية معتم���دة دوليا 
تم عقد ورش���ة عمل مشتركة بين 
بلدي���ة الكويت ممثلة ف���ي  قطاع 
التطوير والمعلومات ورئيس مكتب 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية بالكويت الهدف منها اعداد 
خطة عمل إلنش���اء مرصد التنمية 
الحضرية بالكوي���ت والذي يعتبر 
خط���وة عملي���ة وفعال���ة العتماد 
االسلوب العالمي الحديث والمعتمد 
دوليا الستكشاف ورصد احتياجات 
المدينة والعم���ل على توفيرها في 
 اط���ار خط���ة واقعي���ة تعتمد على 
االمكانيات المتاحة، وتضمنت الورشة 
اتفاق االطراف المشاركة على البدء 


