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اعداد: بداح العنزي

د.بدر الشريعان ود.فاضل صفر يتوسطان م.أحمد الصبيح ويوسف املناور وبعض احلضور

قدمت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
سؤاال بشأن املشروعات التي اقرها املجلس البلدي 

منذ عام 2005 للحكومة والقطاع اخلاص.
وقالت بوشهري في سؤالها: قامت البلدية بدراسة 
العديد من املش���روعات التي تقدمت بها الدوائر 
احلكومية والقطاع اخلاص واحالتها الى املجلس 
البلدي الذي بدوره أجاز العديد منها وقام بإقرارها 
اميانا منه بأن هذه املش���روعات في حال تنفيذها 
ستحدث طفرة في مجال التنمية واخلدمات وستؤدي 
الى االرتقاء بنوعي���ة املنتج الذي يقدم للمواطن 
ويتعلق بكل اهتماماته واحتياجاته سواء كانت 
احتياجات صحية او تعليمية او جتارية او غير 
ذلك من امور تدور في فلك هموم املواطن وشواغله 
غير انه ولالسف الشديد لوحظ ان العديد من هذه 

املشروعات ورغم اهميتها القصوى واحليوية لم 
يتم تنفيذها ولم تر النور حتى اآلن مما حدا بنا 

الى التقدم بالسؤال التالي لالفادة مما يلي:
1 � تزويدنا بكش���ف عن املش���روعات التي مت 
اقرارها من قبل املجلس البلدي للجهات احلكومية 
والقطاع اخلاص ومواقعها العمرانية من عام 2005 
واملشروعات التي لم يتم البدء بتنفيذها حتى اآلن 

واسباب ذلك؟
2 � بيان ما اذا كان املرسوم بالقانون رقم 105 
لسنة 1980 في شأن نظام امالك الدولة والقوانني 
املكملة له تضمن ما يجيز سحب االراضي املخصصة 
لهذه املش���روعات في حال ع���دم تنفيذها خالل 
مدة معينة لضمان وس���رعة البدء في تنفيذ هذه 

املشروعات؟

»البلدية« و»الكهرباء« دشنتا مشروع الربط اإللكتروني 

م. أشواق املضف

دشن وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ووزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الش���ريعان امس 
مشروع الربط االلكتروني وفك 
التشابك بني الوزارتني والقضاء 
على التالعب والتزوير وجتاوز 

القانون.
وق���ال د.صفر خالل احلفل 
الذي حضره مدير عام البلدية 
وعدد من القياديني في الوزارتني 
ان ه���ذا الرب���ط االلكترون���ي 
س���يقضي عل���ى التالعب في 
املعلومات ويدعم القرار االداري 
الوزارتني  والهندسي ويجنب 
ايصال التيار الكهربائي للمباني 

املخالفة.
واض���اف ان الرب���ط ب���ني 
ف���ي عملية ايصال  الوزارتني 
التيار الكهربائي ملناطق السكن 
اخلاص يهدف الى القضاء على 
الورقية  اس���تخدام املعامالت 
وتفعي���ل منظوم���ة احلكومة 
االلكترونية واصدار تراخيص 
التي���ار الكهربائ���ي بص���ورة 
س���ريعة للتقليل من معاناة 
الدورة  املراجعني وتقلي���ص 
الربط  ان  املستندية. واضاف 
اآلل���ي االولي ب���ني الوزارتني 
سيكون في اصدار التراخيص 
للسكن اخلاص يتبعه بعد ذلك 
املناطق االستثمارية والتجارية، 
مؤكدا جناح البلدية في اصدار 
الرخصة من خالل احلاسوب، 
باالضافة الى انه سيكون هناك 

ربط في تسليم احلدود.
واعرب عن شكره وتقديره 
جلميع املس���اهمني في اجناح 
هذا املشروع سواء في جامعة 
الكويت او وزارت���ي الكهرباء 

المضف تدعولعدم عرقلة المشاريع 

بوشهري تسأل عن المشروعات التي لم تنفذ
أقرها البلدي منذ عام 2005

العريقة في  لوجود اخلبرات 
التجارة والهندس���ة  مجاالت 
واالقتص���اد ورؤوس األموال 
التي تريد توظيف أموالها في 
إال  العمالقة  إقامة املش���اريع 
انها تصطدم بعراقيل ولوائح 
وقوان���ني متنعها من حتقيق 

أهدافها في تنمية البالد.
ودعت املضف الس���لطتني 
الى  التش���ريعية والتنفيذية 
اإلس���راع في إقرار خطة عمل 
التنموي���ة والتي  احلكوم���ة 
حتت���وي عل���ى العدي���د من 
الكبرى وستساهم  املشاريع 
البالد  العمل على تطوير  في 
وحتقيق رغبة صاحب السمو 
األمير في حتويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري.

التنموية  وعرقلة املش���اريع 
الت���ي تطرحه���ا احلكومة او 
القطاع اخلاص، مشيرة الى ان 
الفرصة مازالت سانحة للكويت 
لتعود كما كانت درة اخلليج 

هنأت عضو املجلس البلدي 
م.أشواق املضف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة ونائب 
رئيس اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد على اإلجناز العظيم 
الذي حتقق بافتتاح أعلى برج 

في العالم.
وأشادت املضف في تصريح 
صحافي بالتحف���ة املعمارية 
س���واء من حيث املس���توى 
او اإلنشائي وحتى  الهندسي 
موقع���ه، مؤكدة ان إقامة مثل 
هذه املش���اريع هي أكبر دليل 
على ان عملية التنمية ال تتوقف 

في هذه اإلمارة.
ومتنت من املسؤولني في 
الب���الد التوقف عن احلس���د 

اعترض وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
قرار املجلس البلدي بشأن ايقاف الئحة 
الزراعة. وتضمن كتاب الوزير التالي: 
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر 
اجتماع املجلس البل����دي رقم 2009/5 
لدور االنعقاد العاش����ر املنعقد بتاريخ 

2009/12/7 ونفيدك����م بالتصديق على 
جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات 
التالية فإنن����ا نعترض عليها: توصية 
املجلس البلدي بشأن »الطلب من االدارة 
عدم الترخيص ألبراج االتصاالت ضمن 
حدود مناطق السكن اخلاص حلني تزويد 
املجلس البلدي بتقرير بشأن املوضوع 

وبيان املواقع املرخصة واملخالفة«. ان 
االدارة ال تقوم بترخيص ابراج االتصاالت 
اال بعد صدور قرار من املجلس البلدي 
بذلك، كما ان موضوع التوصية لم يتم 
دراس����ته من اجلهاز التنفيذي وتكون 
التوصية صدرت باملخالفة ألحكام املادة 
12 من القانون رق����م 2005/5. توصية 

املجلس البلدي بشأن »الطلب املقدم من 
األعضاء م.محمد الهدية، فرز الديحاني، 
شايع الشايع، م.عبداهلل العنزي، أحمد 
الرشيدي، مانع العجمي، م.أشواق املضف 
وزيد العازمي، اخلاص بإيقاف تطبيق 
الئحة الزراعة حلني تعديلها من خالل 

املجلس البلدي«.

وزير البلدية يعترض على قرار »البلدي« إيقاف العمل بالئحة الزراعة
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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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـلت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

باإ�ســـــــــــــــم/ 

كمال حمفوظ واقيم ابراهيم

رقم اجلواز / 2155246

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

97614646

مفقود جواز �سفر م�سري
باإ�ســـــــــــــــم/ 

حممود حممد جا�سر اليا�سني

N003273308 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة  

ال�سورية اأو الت�سال على رقم

99977576 - 55756557

مفقود جواز �سفر �سوري

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

والبلدية. من جانبه وصف وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
مشروع الربط االلكتروني بأنه 
بداية لتسهيل اجناز معامالت 
املواطنني واحل���د من عمليات 
التزوي���ر والتالعب بالقانون، 
مؤكدا انه بع���د اعتماد عملية 
اص���دار التراخيص الكترونيا 
فإنه لن يستطيع احد جتاوز 
القانون حت���ى لو كانت هناك 
اط���راف متواطئ���ة فإنها لن 
تس���تطيع متري���ر املخالفات 
لوجود جهات اخرى مرتبطة 
بالبرنامج. وقال الشريعان ان 
فكرة الربط بدأت منذ 8 أشهر 
في وزارة الكهرباء، حيث كانت 
هن���اك صعوب���ات عديدة في 
إجراءات إيصال التيار الكهربائي 
للمباني وجزء منه كان مرتبطا 
بالبلدية وآخر بوزارة الكهرباء 

ولذلك ارتأينا تكامل الدور بني 
الوزارتني م���ن خالل التعاون 
بينهما وجامعة الكويت للخروج 

مبثل هذا الربط.
وأك���د ان مش���روع الربط 
االلكترون���ي س���يعود بالنفع 
إلى أن  على املستهلك، مشيرا 
الكهرباء ستقوم بربط  وزارة 
حتصيل رس���ومها بالوزارات 
األخ���رى بحي���ث ان من يقوم 
بتسديد أي رسوم عليه إلحدى 
الوزارات فإنه ملزم بتس���ديد 
الرسوم املسجلة عليه في وزارة 

الكهرباء.
العام  املدي���ر  وبني نائ���ب 
لش���ؤون التطوير في البلدية 
م. أحم���د املنفوحي ان الكثير 
من اجلهات تفعل أدوارها على 
حساب البلدية في قضية ايصال 
التيار الكهربائي ويصبح لدى 

املراجع احساس بأن التعطيل 
من البلدية رغم انه قد يكون من 
جهات أخرى ولذلك قمنا بعمل 
دراسة للربط. مؤكدا أن عملية 
الربط االلكتروني بني وزارتي 
البلدية والكهرباء س���تقلص 
الدورة املستندية حوالي %30 
ملناطق السكن اخلاص و%50 
للمباني االستثمارية والتجارية، 
مشيرا إلى أن هناك فوائد عديدة 
لهذا املشروع منها القضاء على 
التزوير وخصوصا اننا اكتشفنا 
وجود ش���بكات من املزورين 
يستغلون تضارب اإلجراءات 
بني ال���وزارات وهذا البرنامج 
التي  سيقضي على اإلشكالية 
كانت موجودة سابقا. وأعرب 
الوكي���ل املس���اعد لش���ؤون 
الكهرباء  التخطيط في وزارة 
واملاء د.مش���عان العتيبي عن 

سعادته بالبدء في هذا املشروع 
بخطواته األولى متمنيا تطبيقه 
فعلي���ا بالقريب العاجل. وأكد 
أن هذا املشروع سيعمل على 
توفي���ر الطاقة والتكامل الذي 
سيحصل بني وزارتي البلدية 
والكهرباء. وقدم د.عادل املال من 
جامعة الكويت شكره وتقديره 
لوزير الكهرباء د.بدر الشريعان 
على ثقته بالك���وادر الوطنية 
ف���ي جامع���ة الكوي���ت لعمل 
مثل ه���ذا البرنامج. مؤكدا ان 
اجلامعة تعمل على تنفيذ خطط 
واستراتيجيات الوزارات على 

أرض الواقع.
ويحدد د.عايد سلمان من كلية 
الهندسة والبترول في جامعة 
الكوي���ت الفوائ���د االجتماعية 
للمش���روع في توفير خدمات 
أكثر فعالية م���ن خالل تقليل 
جهد املواطنني وسرعة استرجاع 
املعامالت والوقوف على حاالتها 
وفك التشابك في اإلجراءات واحلد 
من الضياع والتغيير في االوراق 
الرس���مية ودعم القرار لالدارة 
االداء املؤسسي  العليا وقياس 

الفردي.
من جهته قال مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبي���ح إن اخلدمات 
اإللكترونية تساهم بنسبة %100 

في القضاء على الفساد.
وقال الصبيح ان املش���روع 
يعتمد على كودار حفظ االستهالك 
للوقاية من الضغط على احلمل 

الكهربائي.
واضاف ان هناك اس���تعدادا 
لدى البلدية للتعاون مع جميع 
الوزارات واملؤسسات من أجل 
تطوير العمل والتس���هيل على 

املراجعني.


