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اوضح مدير ادارة نزع امللكية فهد الشعلة ان 
اجمالي املبالغ املالية لالستمالكات 147 مليون 

دينار و731 الف دينار شملت 366 معاملة.
وقال الشعلة في البيان االحصائي الجنازات 
الع���ام 2009 ان عدد معامالت نزع امللكية بلغ 
خ���الل العام 15 معامل���ة و254 معاملة تثمني 
باالضاف���ة الى 366 معاملة اعتراض، كما ذكر 

ان احصائية اجراءات مكتب الشؤون القانونية 
بلغ���ت من قضايا وفت���وى 158 وبلغ حضور 

جلسات اخلبرة للمكتب 126 جلسة.
وبني ان عدد الش���هادات الصادرة لألفراد 
واملؤسسات خالل عام 2009 بلغ 12.654 شهادة 
واجمالي جميع املعامالت الواردة والصادرة قد 

بلغت 15171 معاملة.

أكثر من 147 مليون دينار مبالغ االستمالكات في 2009

»البلدي« يبحث إحالة مخالفات البناء في السكن الخاص للنيابة العامة

التوصي����ات  احلكومي����ة وكذل����ك 
واملعاجل����ات التي تضمن عدم تراكم 
املبالغ املستحقة للوزارات واالدارات 
احلكومية مس����تقبال الى جانب آلية 
متابعة مديونيات الوزارات واالدارات 
احلكومية، واص����در املجلس قراره 
التالي: احيط  رقم )1116/أوال/ب، ج( 
املجل����س علما بالتقري����ر املقدم من 
جلنة دراس����ة وتفعيل آلية حتصيل 
مستحقات الوزارات غير احملصلة لدى 
املستفيدين من خدماتها، والتأكيد على 
التوصيات واملعاجلات املوضحة أدناه 
والتي انتهت إليها اللجنة املذكورة، 
وتكليف جهاز متابعة االداء احلكومي 

مبتابعتها:
التوصيات واملعاجلات التي تضمن 
عدم تراكم املبالغ املستحقة للوزارات 

لدى كل جهة حكومية تختص مبتابعة 
اج����راءات التنفيذ مبوجب االقرارات 
املوثقة او االحكام النهائية الصادرة 
ملصلحة اجلهات احلكومية مبا يضمن 

سرعة حتصيل الديون احلكومية.
12 � تخويل ال����وزارات واالدارات 
احلكومية ببعض الصالحيات واملهام 
املناط����ة بادارة الفتوى والتش����ريع 
وتفعيل التعاون فيما بينهما بهدف 
القانونية  اتخاذ االجراءات  س����رعة 

والقضائية لتحصيل الدين العام.
13 � عند تقدمي املستفيد من خدمات 
اي وزارة او ادارة حكومي����ة بطلب 
املديونية املستحقة عليه  تقس����يط 
يتم عمل اقرار موثق مذيل بالصيغة 
التنفيذية لتوثيق الدين مبا يضمن 
عدم املنازعة به مس����تقبال وذلك من 
خالل التنسيق بني كل من وزارة العدل 

واجلهات احلكومية.

آلية متابعة مديونيات الوزارات 
واالدارات الحكومية

ال����وزارات واالدارات  عل����ى كل 
احلكومية رفع تقرير دوري كل 6 اشهر 
ملجلس الوزراء تبني فيه اخلطوات التي 
اتخذتها في سبيل تسوية مديونيتها 
املتراكمة متضمنا املبالغ واالحصاءات 

املتعلقة بتلك املديونية.
وناقش املجلس توصية باملوافقة 
على انشاء جسر مشاة لربط منطقتي 
غرناطة والنهضة اضافة الى اطالق 
اس����ماء عدد من الش����خصيات على 

الشوارع.

� نقاط الدفع.
� البنوك احمللية.

6 � الس����ماح للوزارات واالدارات 
احلكومية باعتماد نظام الدفع املسبق 

عند تقدمي خدماتها للمستفيدين.
7 � ادراج شرط في جميع املناقصات 
احلكومية بض����رورة الزام املناقص 
عند تقدمي العطاء ارفاق شهادة براءة 
ذمة تصدر عن جه����ة مركزية تفيد 
بعدم وجود دين ألي جهة حكومية 
واستبعاد العطاء في حال عدم االلتزام 
بالش����رط، كذلك ارفاق شهادة براءة 
ذمة قبل ص����رف الدفعة االخيرة من 
العقد على ان يتم تطبيق هذا االجراء 
لدى كل جهة حكومية على حدة فيما 
يخص مناقصاتها حلني تخصيص جهة 

مركزية ملنح براءة ذمة عامة.
8 � االستعانة بالوسائل االعالمية 
املختلفة في توعية املستفيدين من 
خدمات اجله����ات احلكومية لاللتزام 
بسداد املبالغ املستحقة عليها اوال فأول 
لضمان استمرار تقدمي هذه اخلدمة 

وعدم قطعها.
9 � تفعيل االج����راءات القانونية 
واالدارية بحق موظفي الدولة الذين 
يتس����ببون في نشأة ديون حكومية 

او التهاون في حتصيلها.
10 � على اجلهات احلكومية تفعيل 
صالحياتها مبا لها من سلطة مبوجب 
االدارية  الق����رارات  القانون باصدار 
املناس����بة لتنظيم تقدمي اخلدمة مبا 

يضمن حتصيل قيمتها.
11 � العمل على اس����تحداث وحدة 

جديد للكنيس����ة بحسب االمكانيات 
املتاحة«.

كما يناقش املجلس تقرير جلنة 
دراس����ة وتفصي����ل آلي����ة حتصيل 
واالدارات  ال����وزارات  مس����تحقات 
احلكومية غير احملصلة لدى املتنفعني 
التالي:  التقرير  بخدماتها، ويتضمن 
اطلع مجلس ال����وزراء في اجتماعه 
رق����م )68 � 2009/2( املنعقد بتاريخ 
2009/12/20 على التوصيات الواردة 
مبحضر االجتماع رقم )13 � 2009/2( 
للجنة الش����ؤون االقتصادية املنعقد 
بتاريخ 2009/11/23، وبناء على قرار 
مجلس الوزراء رقم )738/أوال( املتخذ 
في اجتماعه رقم )35 � 2008/2( املنعقد 
بتاريخ 2008/7/14 القاضي ب� »تكليف 
وزارة املالية بتشكيل جلنة برئاستها 
وعضوية كل من: وزارة املواصالت، 
وزارة الكهرباء واملاء، وزارة الصحة، 
وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة 
الداخلية، وزارة العدل، لتتولى دراسة 
وتفعيل كيفية حتصيل مس����تحقات 
الوزارات غير احملصلة لدى املنتفعني 
بخدماتها من تراكم تلك املستحقات«، 
كما اطل����ع املجلس على كتاب وزارة 
املالية املؤرخ 2009/4/9 واملرقم 333 
املرفق به تقرير جلنة دراسة وتفعيل 
آلية حتصيل مس����تحقات الوزارات 
غير احملصلة لدى املس����تفيدين من 
خدماتها املتضمن اخلطوات واالجراءات 
التي اتخذتها اللجن����ة لتفعيل قرار 
مجلس الوزراء والتوصيات اخلاصة 
باملديوني����ات املتراكمة لدى اجلهات 

واالدارات احلكومية مستقبال:
1 � الربط اآللي بني خدمات الوزارات 
واالدارات احلكومية )تكامل اخلدمات( 
لضمان عدم تقدمي اي خدمة من قبل 
اي وزارة او ادارة حكومية قبل سداد 
املبالغ املستحقة على طالب اخلدمة 

طرف اجلهة احلكومية االخرى.
2 � الرب����ط اآلل����ي الداخل����ي بني 
قطاع����ات اخلدم����ات املختلفة داخل 
اجلهة احلكومي����ة الواحدة للحد من 
تراكم الديون وضمان حتصيلها اوال 

فأول.
3 � تنظيم العالقة القانونية بني 
اجلهات احلكومي����ة وطالبي اخلدمة 
مبا يضمن حتصي����ل حقوق الدولة 
وتفعي����ل دور اجلهات احلكومية في 
وضع الضوابط واملعايير املناس����بة 
التي تضمن حتصيل مستحقاتها لدى 

املنتفعني من خدماتها.
4 � تفعيل التعاون بني الوزارات 
واالدارات احلكومية مع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية لتوفير كل البيانات 
واملعلومات اخلاصة باملستفيدين من 
خدمات هذه اجلهات لتمكنها من اتخاذ 
االج����راءات الالزمة لتحصيل املبالغ 

املستحقة.
5 � توسيع وتفعيل نطاق استخدام 
وس����ائل الدفع االلكترونية احلديثة 

عن طريق:
� شبكة االنترنت.

� الهاتف الثابت والنقال.
� البطاقات املسبقة الدفع.

� البطاقات االئتمانية.

املي����اه اجلوفية في منطق����ة الوفرة 
املتضمن التالي:

احيط املجلس علما باالجراءات التي 
اتخذتها وزارة الكهرباء واملاء ملعاجلة 
ظاهرة ارتفاع منسوب املياه اجلوفية 
في مزارع الوفرة، وقرر تكليف وزارة 
الكهرباء واملاء بالتنسيق مع الهيئة 
الزراع����ة والثروة  العامة لش����ؤون 
السمكية باتخاذ االجراءات الالزمة نحو 
انذار اصحاب احليازات الزراعية التي 
متتنع عن تنفيذ اعمال الردم لآلبار 
املخالفة بسحب تراخيص استخدام 
هذه احليازات في حالة جتاهل تعليمات 
اجلهات املعني����ة، ومت تكليف وزارة 
الكهرباء وامل����اء بالتعاون مع الهيئة 
الزراع����ة والثروة  العامة لش����ؤون 
السمكية لوضع اللوائح واالجراءات 
والتشريعات الكفيلة بضبط وتنظيم 
نشاطات احليازات الزراعية ومحاسبة 
كل االطراف املخالفة وتوقيع اجلزاءات 
الرادع����ة على كل منهم وهم »املالك � 
الشركة التي تنفذ اعمال حفر اآلبار 
املخالفة � املس����ؤولني املقصرين في 

اجلهات املعنية«.
كما يبح����ث املجلس البلدي طلب 
الكنيس����ة الكاثوليكي����ة اس����تئجار 
قطعة أرض بناء على كتاب مجلس 
الوزراء التالي: »احالة طلب الكنيسة 
الكاثوليكية بالكويت استئجار قطعة 
ارض للكنيسة الى اجلهاز الفني ببلدية 
الكويت لدراسته بالتنسيق مع األمانة 
العامة للمجل����س االعلى للتخطيط 
والتنمية للنظر بشأن حتديد موقع 

بحث املجلس البلدي خالل اجتماعه 
امس برئاسة زيد العازمي قرار مجلس 
الوزراء بشأن إحالة جميع املخالفات 
املتعلق����ة بنظام البناء ال����ى النيابة 

العامة.
واوض����ح كتاب مجل����س الوزراء 

التالي:
 تكليف بلدية الكويت بالتالي:

1 � اعداد مشروع قانون بأن تتولى 
النيابة العام����ة التحقيق والتصرف 
واالدعاء في جميع اجلرائم واملخالفات 
لنظم البناء املقررة قانونا واللوائح 
التنفيذية الصادرة تنفيذا له، ورفع 
املوضوع إلدارة الفتوى والتش����ريع 
ملراجعت����ه وإفراغ����ه ف����ي الصيغة 

القانونية املناسبة.
2 � دراس����ة وتعميم هذا االجراء 
على باقي اجلرائم واملخالفات املتعلقة 
الكويت،  باالعمال املنوط����ة ببلدية 
وموافاة مجلس الوزراء مبقترحاتها 

في هذا الشأن«.
كما يناقش املجلس الكتاب املتعلق 
بتوفير موقعني إلقامة صالة أفراح في 
اجلهراء، و»املوافقة على توفير موقعني 
إلقامة صالة أفراح مبنطقة اجلهراء 
يخصص املوق����ع األول )بالقرب من 
طريق اجلهراء( لصالة صاحب السمو 
األمير، حفظه اهلل ورعاه، ويخصص 
املوقع الثاني )منطقة العيون( للمتبرع 
)أسرة الصباح( على أن يتم تنفيذ ذلك 

حتت إشراف الديوان األميري«.
ويناقش املجلس كتابا آخر ملجلس 
الوزراء بشأن ظاهرة ارتفاع منسوب 

يناقش تخصيص وتوفير موقعين إلقامة صالة أفراح في الجهراء

زيد العازمي

متابعة من احلضورم.أحمد الصبيح متحدثا

ازالة املخلفات داخل البحر في »عشيرج«

الصبيح: تفعيل الجوانب الهندسية والخدمية واإلدارية خليجيًا

اكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح تفعيل اجلوانب 
الهندس����ية واخلدمية واالدارية خليجيا لتنمية العالقات 

البلدية في دول مجلس التعاون اخلليجية.
وقال خالل افتتاحه ورشة العمل املتخصصة في مجال 
التدريب التنفيذي والعمل الهندسي واخلدمي لدول املجلس 
اخلليجية ان البلدي اخلليجي يتطلع لتفعيل دوره ونشاطه، 
مش����ددا على اخلروج بتوصيات جادة تأخذ طريقها نحو 
التنفي����ذ مع ايجاد آليات قادرة عل����ى املتابعة بني بلديات 

دول املجلس.
وتابع: أنتهز الفرصة ألتقدم لكافة الدول االعضاء على 
مش����اركتهم الفعالة بهذه الورشة، كما انني اتقدم بالشكر 
والتقدير الى القائمني على التنظيم وان ارفع اسمى آيات 
الشكر والعرفان الى صاحب السمو األمير على توجيهاته 
الس����ديدة ودوره القيادي في دفع مسيرة العمل اخلليجي 

املشترك الى آفاق ارحب بالتعاون بني دول املجلس.
ومن جانبه، قال ممثل اململكة العربية الس����عودية في 
ورشة العمل سعيد كدسة ان من االخطار في مواقع العمل 
وورش البناء واالعمال انهيار املنش����آت لسوء االستخدام 

والتواجد في املنطقة اخلطرة، فضال عن احلرائق واالنفجارات 
والسرقات املتنوعة كسرقة مواد البناء وغيرها، مشيرا الى 
ان االحتياطات الواجب اتخاذها في موقع العمل س����المة 
الدخ����ول واخلروج فيها، كما عل����ى العامل جتنب التنقل 
مبنطقة العمل اال في وسائل النقل املؤمنة، اضافة الى انه 

يجب تهيئة منطقة العمل بسور من اخلشب والدعامات.
واضاف ان من وسائل األمن والسالمة الالزمة انه يجب 
على العاملني واملش����رفني والزوار عند التواجد في مواقع 
العم����ل ارتداء األجهزة واملالبس الواقعية الالزمة وتوفير 
االسعافات األولية وكيفية التعامل معها ووجوب تنظيف 
اماكن العمل وتنقية االجواء او على االقل ما يتنفسه العامل 
وعدم التع����رض للغبار وامللوثات واحلماية من التعرض 
لضربات الش����مس خالل فترة الصيف والبرد خالل فصل 

الشتاء ملا قد يسببه من اخطار.
وفيما يتعلق بأهمية ال����دور الرقابي على املباني قال 
كدسة يجب تفعيل الدور الرقابي باجلوالت االستطالعية 
على املباني واملنش����آت للحد من مخالف����ات البناء بكافة 
انواعها ورفع مستوى الوعي لدى املهندس اوال ثم العامل 

واجلميع املعني باملباني واملنشآت.
وحول انواع انشطة البناء التي تتم مراقبتها قال كدسة 
انها تتضمن انشاء مبان جديدة واعمال االضافات في املباني 
القائمة، مشيرا الى ان استخدام احلاسب اآللي اعمال الرقابة 
سهل كثيرا على العاملني املهندسني تخزين معلومات الرقابة 
في قاعدة بيانات وطباعة التقارير واملتابعة واملراقبة للتأكد 

من سير العمل في املواقع.
وقال ال ش����ك ان على املراقبني دور هام حيث يجب ان 
يكونوا مؤهل����ني وذوي مهارات وان يكونوا مختصني في 

مجال الرقابة وابرزها ما يجب عليهم من ادارة الوقت.
ومن جانبه اوضح ممثل الكويت د.حسني دشتي بشكل 
عام وفيما يتعلق بالرقابة الهندسية فإنها تفشل وتنجح 
باعتمادها على املكاتب الهندس����ية وان نس����بة كبيرة من 
املش����اريع البنيوية في اخلليج حتتاج للرقابة ملا بها من 
سلبيات مخيفة مشيرا الى ان اخلبرات واملعلومات البلدية 
الهندس����ية خليجيا لها جميل االثر ف����ي العمل في البناء 
واملنشآت، الفتا الى انه يجب ايجاد صندوق لدعم املهندسني 

الشباب.

البغيلي يقترح جسرًا على الدائري السادس خالل إقامة ورشة العمل المتخصصة في مجال التدريب والعمل الهندسي الخليجي
من صباح الناصر متجهًا إلى ضاحية عبداهلل المبارك

مجلس الوزراء كّلف هيئة الزراعة سرعة 
تحصيل المبالغ المستحقة من أصحاب الجواخير

قدم عضو املجلس البلدي احمد 
البغيلي اقتراحا بعمل جسر علوي 
على الدائري السادس من صباح 
الناصر متجه الى ضاحية عبداهلل 

املبارك.
واوضح االقتراح التالي: نظرا 
للكثافة السكانية العالية في الدائرة 
الرابعة واالزدح����ام الكثيف عند 
اشارة صباح الناصر املؤدي الى 
طريق كبد وعبداهلل املبارك وحرصا 
منا على سالمة وراحة املواطنني، 
ل����دى قطاعات  العاملون  وكذلك 
الدولة على اختالف مس����مياتها، 

وتفاديا لالزدحامات املرورية وخاصة املتجهني من 
صباح الناصر الى ضاحي����ة عبداهلل املبارك او من 
عبداهلل املبارك الى صباح الناصر، وكذلك املتجهون 

الى عب����داهلل املبارك من الدائري 
السادس وما يسببه هذا من تأخر 
للموظفني عن اعمالهم او الطالب عن 
مدارسهم، فضال عن كثرة احلوادث 
التي نسمع بها والتي اكتظت بها 
الصح����ف اليومية وما ينتج عن 
هذه احلوادث من خسائر فادحة في 
االموال واالرواح، وكذلك املشروع 
اجلامع القادم )جامعة الشدادية( 
والذي سيساهم في زيادة االقبال 
وزيادة الكثافة السكانية لذا يرجى 
عمل دّورات كافية وكذلك مداخل 
ومخ����ارج تتوافق م����ع املنطقة 
وطبيعتها املقبلة، لذا اقترح عمل جسر علوي على 
الدائري السادس من صباح الناصر ممتد ومتجه الى 

ضاحية عبداهلل املبارك.

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
بسرعة حتصيل مبالغ من اصحاب اجلواخير.

وأوضح كتاب املجلس التالي:
أحيط املجلس علما باخلطوات التي اتخذتها الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن فك 
احلظر املفروض على اجلواخير التي شاب اجراءات 
تخصيصها بعض املخالفات، وذلك تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء رقم 367/سادس����ا املتخذ ف����ي اجتماعه رقم 
2008/14 املنعقد بتاريخ 2008/3/31 واخلاص مبقترح 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن 
اجلواخير التي ش����اب اج����راءات تخصيصها بعض 

املخالفات. ول����ذا مت تكليف الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية العمل على سرعة حتصيل 
مبال����غ بدل االنتفاع من اصحاب اجلواخير الذين لم 
يلتزموا بتسديد التزاماتهم املالية، وموافاة مجلس 
الوزراء بتقرير دوري كل ثالثة ش����هور، موضحا به 
كل التطورات واملس����تجدات بشأن معاجلة االوضاع 
القائمة للجواخير املخالفة مدعما بكل البيانات ضمن 
جداول مقارنة موضحا بها اعداد اجلواخير املخالفة، 
وطريق����ة املعاجلة واملبالغ احملصل����ة لبدل االنتفاع 
وتالفي كل املالحظات الواردة بتقرير ديوان احملاسبة 

بهذا الشأن.

احمد البغيلي

الشمالي: 100 ألف متر مربع 
تعديات عشيرج من الجهتين

اك���د رئي���س فري���ق التعديات 
الواقعة على امالك الدولة في املناطق 
الصناعي���ة واحلرفي���ة واخلدمية 
والتجارية حيدر الشمالي ان منطقة 
عش���يرج مليئة باملخالفات املقامة 
على امالك الدولة ومنها ما يقع على 
الساحل ومنها ما هو داخل البحر، 
مشيرا الى ان اجمالي عدد التعديات 
في املنطقة تصل الى 100 ألف متر 

مربع من اجلهتني.
ازالت  اللجنة  ان  الشمالي  وقال 
31500 متر مربع تعديات ش���ملت 
ردم مواد ونفايات انش���ائية داخل 
البحر التي تصل الى الف درب من 
النفاي���ات أي ما يعادل 32 ألف متر 
مكعب ومناطق تشوين قام اصحابها 
بازالتها من املنطقة، مشيرا الى ان 
التعديات املتبقية في  اجمالي عدد 
املنطقة يصل الى اكثر من سبعني 

الف متر مربع اغلبها عبارة عن ردم 
نفايات انشائية داخل البحر وحتتاج 

الى مدة كافية الزالتها.
واضاف ان عمليات االزالة مستمرة 
في املنطقة ويتوقع االنتهاء من ازالة 
جميع التعديات املقامة على امالك 
الدولة خالل االشهر االربعة املقبلة 
لكي تعود البيئة الساحلية والبحرية 

خالية من امللوثات والشوائب.
وبني الشمالي ان فريق التعديات 
اكتش���ف مصنعا مخالفا قام بردم 
نفاياته االنش���ائية داخ���ل البحر، 
األمر الذي دعا اللجنة لتوجيه انذار 
لصاحب املصنع ومخالفته ومطالبته 
بازالة املصنع كونه مخالفا، مشيرا 
الى انه جتاوب م���ع اللجنة وازال 
جميع معداته واجهزته املوجودة في 
املكان وبعدها ازالت اللجنة الشبرات 
والورش القائمة على امالك الدولة 

وكذل���ك ازالة النفايات االنش���ائية 
الواقعة داخل البحر.

الش���مالي عن ش���كره  واعرب 
ألصحاب املصانع لتعاونهم مع اللجنة 
في ازالة جتاوزاتهم بانفسهم مؤكدا ان 
اللجنة تتجاوب في متديد مهلة االنذار 
الصحاب املصانع املتعاونة حفاظا 
منها على امالكهم اخلاصة وحتى ال 

يتعرضوا للخسائر املادية.
التعديات  اغل���ب  ان  واوض���ح 
الصناعية الواقعة في منطقة عشيرج 
متمثلة داخل جون الكويت، األمر الذي 
يسبب خطورة على البيئة الساحلية 
والبحرية ويلوث مياه البحر داعيا 
أصحاب املصانع لضرورة التعاون 
مع اللجن���ة في ازال���ة جتاوزاتهم 
والقض���اء على امللوثات التي تضر 
البيئ���ة البحرية وذلك حفاظا على 

الصالح العام.


