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وافق���ت جلنة مب���ارك الكبير خالل 
اجتماعها امس برئاسة م.أشواق املضف 
على طل���ب وزارة الداخلية ضم املوقع 
املخصص ملستشفى الشرطة الى قطاع 
الشؤون املالية واالدارية شمال منطقة 

صبحان.

ضم موقع مخصص لمستشفى 
الشرطة للشؤون المالية بـ»الداخلية«

االقتراح أنهى البلدية كهيئة مستقلة ووزع اختصاصاتها
عرض الشايع املخالفات املتعلقة بهذا 
املقترح حيث اوضح التالي: جاء االقتراح 
مخالفا لنص املادة 133 من الدستور، التي 
تنص على: »ينظم القانون املؤسسات 
العامة وهيئات االدارة البلدية مبا يكفل 
لها االس����تقالل في ظل توجيه الدولة 

ورقابتها(.
لذلك يتأكد اآلتي:

1 � تأكيد الدستور على مفهوم هيئات 
االدارة البلدية، والذي مت الغاؤه مبوجب 
املقترح واحالل مفهوم االدارة احمللية.

2 � فرض الدس����تور على القوانني 
التي تنظم هيئ����ات االدارة البلدية ان 
متنحها االستقالل في ظل توجيه الدولة 
ورقابتها وهو استقالل مفروض بنص 
الدستور وال يجوز ان يأتي قانون بالغاء 
البلدية وتوزيع اختصاصاتها  االدارة 

على الوزارات األخرى.
3 � اكد الدستور على تسمية الهيئات 

املنش����أة والتي له����ا اختصاص اعمال 
البلديات بأن تكون هيئات االدارة البلدية 
وهذا يؤكد ان األخذ بأس����لوب االدارة 
احمللية وتفكيك البلدية كهيئة مستقلة 
مخالف متاما حتى في اطالق التسمية 
خاصة ان املقترح قد ألغى متاما مسمى 

البلدية أخذا بنظام االدارة احمللية.
4 � ال يعب����ر ع����ن وج����ود بلديات 
كهيئة مس����تقلة لكل محافظة ومن ثم 
يكون هناك مجلس بلدي أعلى لتصبح 
جميعها مستقلة في اطار العمل البلدي، 
بل جاء لينهي البلدية كهيئة مس����تقلة 
ويرك����ن عملها على احملافظة من خالل 

احملافظ.
5 � آلية اتخاذ القرار اصبحت خارجة 
عن نطاق اي هيئة مستقلة باسم البلدية 
اضافة الى عدم وضوح آلية اتخاذ القرار 

املقترح.
6 � ان املجلس األعلى للمحافظات ال 

يتصور اجتماعه من اجل اتخاذ قرارات 
فنية متخصصة وهو مشكل من وزراء 
يرأسهم رئيس مجلس الوزراء وهو أمر 
يشكل عبئا عليهم جميعا في اطار العمل 

السياسي واملهام الوزارية.
االيضاحي����ة  باملذك����رة  ورد   �  7
للمقترح انه من املف����روض ان بعض 
اختصاصات البلدية تدخل في اختصاص 
بع����ض اختصاصات البلدية تدخل في 
اختصاص بعض الوزارات وساق مثاال 
نعتقد انه خطأ شكال وموضوعا حيث 
ورد )ان االهتم����ام بالص����رف الصحي 
يكون ل����وزارة الصحة( وهذا يؤكد ان 
االقتراح بني على مفهوم شابه اخلطأ 

املادي واملوضوعي.
8 � االقتراح يوزع اختصاصات البلدية 
بحجة وجود تشابك في حني ال يوجد 
اختصاص واحد ضم����ن اختصاصات 
القانون 2005/5 متارسه وزارة أخرى 

من قريب او بعيد.
9 � ان كان هناك تطوير يكون بتنشيط 
جلان املجلس البلدي اخلاصة باحملافظات 
في اطار وجود هيئ����ة البلدية في ظل 
استقاللها املؤكد بنص الدستور ويكون 

املرجع املجلس البلدي.
10 � االقتراح بانشاء كيانات ادارية 
جديدة من خالل االدارة احمللية لتحل 
محل املجلس البلدي لكنها كيانات هزيلة 
غير واضح آلية العمل بها التي مبوجبها 
ميكنها اتخاذ التوصيات التي ستؤول 
الى املجلس األعلى وتشكل عبئا عليه 

بحكم تشكيله.
11 � اننا نرى تعديال بسيطا يجري 
على بعض مواد القانون 2005/5 ومن 
ثم يت����م العمل مبوجب����ه كونه يضع 
في االعتبار ان البلدية هيئة مس����تقلة 
ذات ش����خصية اعتبارية اخذا مبا اكده 

الدستور.

دعا إلى تعديل القانون 2005/5

الشايع:  المادة 91 من الدستور أكدت استقاللية البلدية

اجلانب وينص على االستقاللية في املقابل جند توجها 
لتفكيك البلدية واملجلس البلدي.

وردا على سؤال بشأن هدف االعضاء من هذا املقترح، 
أوضح الشايع انه من االولى سؤال مقدمي املقترح ومن 

االولى تعديل قانون البلدية احلالي 2005/5.
وذكر الشايع انه التقى اعضاء اللجنة التشريعية ومت 

تقدمي العديد من املقترحات املتعلقة بالتعديل.
وطالب اعض���اء مجلس االمة اجراء التعديالت على 
قانون البلدية 2005/5 وت���رك املقترح اجلديد املتعلق 

مبجالس احملافظات.
وأشار الى ان املجلس طلب متديد املدة املتعلقة بعرض 
املوضوع على مجلس الوزراء بعد رفض الوزير ومتسك 

املجلس بقراره، حيث أصبحت 90 يوما.
وردا على سؤال قال الشايع: أنا رجل مدافع عن اعضاء 
املجلس البلدي، وحتى اآلن ليس لدينا أي معاملة تأخرت 

ولم يصلنا من اجلهاز اي موضوع.
وقال لقد هاجمت مدير اح���د فروع البلدية لوجود 
جتاوزات ومخالفات كما س���أقدم خالل جلسة املجلس 

اليوم جتاوزات اخرى ملدير البلدية.
وطالب الشايع وزير الدولة لشؤون البلدية بنفض 
الفساد في البلدية وإنهاء هذه املعاناة خاصة ان خسائر 

البلدية باملاليني فمن يتحملها؟
وأكد الش���ايع وجود ضعف ف���ي االدارة القانونية 
خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا ومن ذلك خسائر 
البلدية باملاليني، مؤيدا ان يتم ضم االدارة الى الفتوى 

والتشريع.
وردا على سؤال بشأن طبيعة املخالفات التي ستعرف 
خالل جلسة اليوم اكد ان املواضيع تتعلق باستثناءات 
بن���اء اضافة الى تكليفات خط���أ وكذلك مخاطبة مدير 
فرع بلدية وكيل وزارة التجارة دون الرجوع الى املدير 

العام والوزير.
واك���د ان اجلميع يعملون في قارب واحد وال يوجد 
معني وال منتخب، مشيرا الى ان اللجان سيتم توزيعها 

بالتزكية بعد انتهاء فترة السنتني.
وتوقع ان يتم اجراء تغييرات خالل املرحلة املقبلة 
مؤكدا على ضرورة تثبيت االمناء العامني في املجلس 
البلدي للوصول الى االس���تقرار الوظيفي واحملاسبة 

عند االخطاء.
وذكر الش���ايع أن وزير البلدية بني له أنه مت ارسال 
عدد من االسماء املرش���حة لتولي منصب نائب املدير 

العام واألمناء املساعدين الى مجلس اخلدمة.

أكد نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع عدم 
دس���تورية املقترح اخلاص بإنشاء مجالس محافظات 

بدال من املجلس البلدي.
وقال الشايع في مؤمتر صحافي امس ان مقترح عدد 
من اعضاء مجلس االمة لالسف ولد غير دستوري وفيه 

العديد من العيوب التي غابت عن ذهن املستشارين.
وأضاف ان املقترح املق���دم من اعضاء مجلس االمة 
بشأن حتويل املجلس الى مجالس محافظات فقد تقدم 
به اخوة نعتز بهم، ولكن باملقابل البد من توضيح االمور 
بعد كثرة السؤال حول هذا املقترح من قبل املواطنني.

وب���ني انه لم تتم ق���راءة هذا املقت���رح ولم يعرض 
على املستش���ارين لوجود عيوب كثي���رة، خاصة انه 
غير دستوري، حيث بني املستشارون باملجلس البلدي 
ذلك، خاصة ان املادة 91 بالدس���تور أكدت اس���تقاللية 
بلدية الكويت، والقانون 72/15 ينص على ذلك، وكذلك 
احلال في القانون احلالي 2005/5 ينص على استقاللية 

البلدية ايضا.
وعرض الشايع العيوب، حيث أوضح انه مع عملية 
نقل اش���راف الصرف الصحي الى وزارة الصحة كذلك 
تعيني وزراء في املجلس االعلى للمحافظات، لوحظ عدم 
إش���راك الوزراء املختصني في كل من وزارات الكهرباء 

والنفط والبلدية.
وبني ان احد العيوب يتمثل في أن املقترح اشار الى 
وجود مدير عام بترشيح من احملافظ واستغرب ان يتم 

تدشينه وتعيينه مبرسوم.
وقال ان اعضاء املجل���س البلدي لديهم عتب كبير، 
اضافة الى انه لم يسأل مدير عام البلدية عن هذا املقترح 
ول���م يقف ض���د املجلس، لذلك جند ان هن���اك 16 مادة 
باملقترح فيها اخطاء خاصة ان الدس���تور واضح بهذا 

شدد على ضرورة تعديل القانون 2005/5

شايع الشايع خالل املؤمتر الصحافي  )سعود سالم(

د. فاضل صفر يستمع إلى شرح عن عملية إرسال العينات لـ»الصحة«

صفر: لن نتساهل مع أي تجاوز لعمليات فحص 
األغذية بكل المنافذ الخاضعة لرقابة البلدية

ش���دد وزير األش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على أهمية الربط 
اإللكتروني الذي مت تدشينه بني البلدية ووزارة 
الصحة العامة للتأكد من سالمة املواد الغذائية 
التصالها املباش���ر مع صحة وسالمة املواطنني 
واملقيمني وتقرير مدى صالحيتها لالس���تهالك 

اآلدمي.
جاء ذل���ك خالل اجلولة التي قام بها د.صفر 
إلدارة األغذية املستوردة بحضور نائب املدير 
العام لشؤون قطاع اخلدمات البلدية محمد غزاي 
العتيبي ونائب املدير العام لش���ؤون التطوير 

واملعلومات م.أحمد املنفوحي.
وأش���ار الوزير د.صفر الى ان عملية الربط 
اإللكتروني قلصت الدورة املس���تندية لعملية 
فحص األغذية ال���ى جانب عدم تزاحم مندوبي 

الشركات.
 مشددا على أهمية فحص املواد الغذائية في 
مختلف املنافذ التي تخضع لرقابة البلدية وعدم 
التساهل مع املتجاوزين ل لنظم واللوائح، خاصة 
ان اإلدارة تعتبر البوابة الرئيسية لدخول األطعمة 
للكويت ثم الى املستهلكني الذين نحرص على 

صحتهم وسالمتهم.
وق���ال ان هدفن���ا ربط كل املناف���ذ اخلاصة 
بدخ���ول املواد الغذائية إلكترونيا وسرعة عملية 
فحصه���ا، باالضافة الى الربط اإللكتروني مع 
وزارة الش���ؤون واجلمارك، بحيث تكون حلقة 
متكاملة من خالل النظام اإللكتروني، مشيرا الى 
ان النظ���ام يتم من خالله رفض اي مواد او اي 
جهة عليها حظر فيما يتعلق باملواد الغذائي���ة، 

مستدرك���ا بالق���ول ان ادارة األغذي���ة املست���وردة 
تعتب���ر خ��ط الدف���اع األول لس���المة األغذية 

في الكوي���ت.
واستمع د.صفر لشرح مفصل من مدير ادارة 
األغذية املستوردة خال الزهمول ومراقب قسم 
واردات ميناء الش���ويخ جابر القطان عن عمل 
اإلدارة وعملية إرسال العينات الغذائية ملختبرات 

وزارة الصحة العامة.
ومن جانبه، قال نائب املدير العام لش���ؤون 
التطوير واملعلومات م.أحمد املنفوحي ان عملية 
ربط معامالت ادارة األغذية املستوردة ووزارة 
الصحة العامة ما هو إال خطوة على صعيد حتقيق 
نقل نوعية نقض���ي من خاللها على التداخالت 
بني البلدية والكثير من الوزارات وعلى العديد 
من السلبيات، مشيرا الى انه يتم إدخال األغذية 
الى ذاكرة البرنامج وحفظها الكترونيا ومبجرد 
االنتهاء من عملية اإلدخال يكون متاحا معرفة 

نتائج الفحوصات في اليوم التالي.
باالضافة الى إمكانية معرفة اس���م املوظف 
الذي أجنز املعاملة، مش���يرا الى خط���ة الربط 
اإللكتروني مع مختلف وزارات الدولة يتم تنفيذها 
وفق أسس وجدول زمني وأصبح تنفيذ العديد 
منه���ا على ارض الواقع، وق���ال ان هناك بعض 
السلبيات وس���يتم تالفيها من خالل االجتماع 
الذي س���يعقده وزير األش���غال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر مع وزير الصحة العامة 
لتذليل بعض السلبيات التي قد تظهر وتطوير 
اإليجابيات أسوة باالجتماعات التي عقدها مع 

وزراء التجارة والكهرباء.

»البلدي« يبحث توصية تسليم 696 قسيمة 
بالجهراء إلى »السكنية« بداًل من البيع بالمزاد

يستعرض مشروع ميزانية البلدية 2011/2010

رفع 20 نقلة مخلفات 
و4 سيارات مهملة في األحمدي

يبح���ث املجل���س البل���دي خالل 
اجتماعه اليوم برئاسة زيد العازمي 
توصية اللجنة الفنية تس���ليم 696 
قسيمة باجلهراء الى املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية بدال من توزيعها 

في املزاد.
ويتضمن ج���دول االعمال التالي: 
مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة 
املالية 2011/2010، طلب وزارة الداخلية 
املوافقة على زيادة نسبة البناء ملشروع 
مبنى االدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر مبنطقة الشويخ )ع( االدارية، 
االقتراح املقدم من العضو م.عبداهلل 
العنزي بش���أن تعديل ق���رار تنظيم 
اجل���زء اجلنوب���ي الش���رقي ملنطقة 
اجلهراء وتخصيصها، طلب املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية زيادة مساحة 
املوقع االسكاني )N.S( 156 هكتارا من 
الناحية اجلنوبية، الكتاب املقدم من 
املجموعة العقارية بشأن طلب اعادة 
عرض موضوع العقار الواقع مبنطقة 
حولي قطعة 185 قسائم 19، 20 و21، 
الطلب املقدم من بلدية الكويت ووزارة 
االشغال العامة لتطوير شبكة الطرق 
مبنطقة االستعماالت احلكومية مبنطقة 
جنوب الس���رة »احمليطة مبستشفى 
الش���يخ جابر االحم���د«، تخصيص 
موقع بديل لفرع الغاز ضمن القطعة 
6 مبنطقة الرميثية، االقتراح املقدم من 
العضو م.منى بورسلي بشأن اقتراح 
املعايير العامة القامة االبراج الغراض 

االتصاالت.

كشف مدير فرع بلدية محافظة األحمدي م.فهد الفهد عن قيام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بتنفيذ حملة تنظيف شاملة في مناطق الوفرة واجلواخير وطريق 
الوفرة خالل الفترتني الصباحية واملسائية، وذلك إلزالة املخلفات واألنقاض الناجتة 

بسبب احلصاد الزراعي وتقليم األشجار والذي يكثر خالل هذه األيام.
وقال ان احلمالت مس����تمرة في جميع املناطق التي تقع حتت مس����ؤولية بلدية 
احملافظة الى جانب تفعيل الدور الرقابي والتوعوي واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 

بحق املتجاوزين للنظم واللوائح.
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة العالقات العامة بالبلدية حول ما أسفرت عنه 
احلملة التي ترأسها مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق ممدوح العنزي انه 
مت رفع 20 نقلة من املخلفات واألنقاض و4 سيارات مهملة والتي مت حجزها مبوقع 

حجز السيارات مبنطقة ميناء عبداهلل.
وقال: ان احلملة انطلقت مدعمة ب� 10 نس����افات و5 جرافات وستستمر حتى يتم 
االنتهاء من إزالة جميع املخلفات واألنقاض من هذه املناطق، داعيا أصحاب املزارع 
الى التعاون مع بلدية احملافظة بهدف احملافظة على النظافة العامة واتباع إرشادات 

البلدية املتعلقة في هذا اجلانب من اجل حتقيق املصلحة العامة.

اطلع خالل جولة على النظام اإللكتروني إلرسال العينات لـ »الصحة«

المضف تسأل عن أسباب السماح بوجود كراجات 
ومغاسل سيارات بالعمارات االستثمارية بالجليب

قدمت عضو املجلس البلدي م.اشواق 
املضف سؤاال حول التجاوزات واملخالفات 
ف���ي منطقة جليب الش���يوخ وخاصة 
العمارات االستثمارية. وقالت املضف 
في سؤالها: ادى غياب الرقابة واملتابعة 
من االجهزة املعنية في بلدية الفروانية 
الى كثرة التجاوزات واملخالفات القائمة 
ف���ي منطقة جليب الش���يوخ، وخالل 
جولة سريعة في شارع خالد األشهب 
باملنطقة تبني ان هناك جتاوزات خطيرة 
ال ميكن الس���كوت عنه���ا وخصوصا 
في قضية الس���ماح بوجود الكراجات 
ومحال امليكانيكا ومغاس���ل السيارات 
بني العمارات االستثمارية والتي تهدد 
صحة القاطنني بها وتؤدي الى ازعاجهم. 

ونظرا خلطورة وضع املنطقة وحتويل بعض استعماالتها 
من دون موافقة املجلس البلدي نتيجة تقاعس املوظفني عن 
اداء واجبهم الوظيفي ارجو من املسؤولني في جهاز البلدية 

الرد على االسئلة الواردة خالل املدة احملددة في الالئحة:
هل هن���اك تراخيص صادرة جلميع احمل���ال القائمة في 

العقارات االستثمارية؟
هل مت اس���تثناء عمارات لفتح اكثر من محل في العمارة 

الواحدة؟
هل جميع رخص احملال القائمة في العمارات االستثمارية 

لها ملفات في ارشيف البلدية؟
من املس���ؤول عن فقدان ملف���ات بعض احملال وهل متت 

محاسبة املسؤولني عن ذلك؟
كي���ف مت من���ح التراخيص الكثر من مح���ل في العمارة 

الواحدة؟
هل البلدية مازالت تقوم بتجديد تلك التراخيص؟

هل النظام يس���مح باصدار رخص ملغاسل السيارات في 
مناطق السكن اخلاص او االستثماري او التجاري؟

هل اصدرت البلدية رخصا ملغاسل سيارات في منطقة جليب 
الشيوخ؟ وكم عدد هذه الرخص اذا كان اجلواب بنعم؟

هل يج���وز فتح محال حدادة وميكاني���كا ضمن مناطق 
السكن اخلاص واالستثماري والتجاري؟

هل اصدرت البلدية رخص حملال احلدادة وامليكانيكا ضمن 
منطقة جليب الشيوخ؟

هل قامت البلدية بعمل احصائية بعدد احملال املخالفة في 
منطقة جليب الشيوخ؟

م���ا االجراءات التي اتخذتها البلدية جتاه احملال املخالفة 
في منطقة جليب الشيوخ؟

هل متت محاسبة املوظفني الذين قاموا 
باصدار تراخيص مخالفة لالنظمة؟

هل قامت البلدية بعمل حتقيق حول 
املخالفات املوجودة في منطقة جليب 
الشيوخ؟ فاذا كان اجلواب بنعم ارجو 
التحقيقات  تزويدي بنس���خ من هذه 

واالجراءات املتخذة بحقها؟
م���ا خط���ط البلدية للقض���اء على 
التجاوزات املوجودة في منطقة جليب 

الشيوخ؟
ه���ل قامت البلدية بعمل دراس���ات 
العادة تنظيم منطقة جليب الشيوخ؟ 
ف���اذا كان اجلواب بنعم ارجو تزويدنا 

بنسخ منها.
هل توجد أي دراسات لتثمني منطقة 

جليب الشيوخ؟
ماذا س���يكون وضع منطقة جليب الشيوخ في ضوء 
املخطط الهيكلي اجلديد للبالد؟ لذا ارجو تزويدي باحصائية 
عن االعمال التي قامت به���ا االدارات املختلفة في منطقة 
جليب الش���يوخ من حيث عدد اجلوالت التفتيشية على 
احملال؟ واملخالفات التي مت حتريرها لهذه احملال؟ وهل مت 
مصادرة مواد غذائية؟ وما كميتها؟ واسباب مصادرتها؟ 
واالج���راءات املتخذة بحقها؟ واالج���راءات التي اتخذتها 
البلدية جتاه هذه املخالفات؟ كما ارجو تزويدي بأس���ماء 
جميع مديري االدارات واملراقبني ورؤساء االقسام التابعني 
لبلدية محافظة الفروانية، وكم عدد السنوات التي امضاها 
كل منهم في موقعه؟ وهل تعاونت البلدية مع جلنة ازالة 
التعديات على امالك الدول���ة في مكافحة بعض الظواهر 
السلبية في منطقة جليب الشيوخ؟ فاذا كان اجلواب بنعم 
فما هو هذا التعاون وماذا اسفر عنه؟ وهل قامت البلدية 
مبنح مكافآت للعاملني في مجال الرقابة ببلدية محافظة 
الفروانية؟ فاذا كان اجلواب بنعم ارجو تزويدنا بكش���ف 
اسماء املوظفني الذين حصلوا على املكافآت وكم تبلغ قيمة 
املكافأة لكل موظف؟ كي���ف يتم تقييم املوظفني العاملني 
في مجال الرقابة؟ ه���ل تعاني فرق الرقابة من نقص في 
اعداد الكوادر الفنية باالضافة الى نقص في السيارات مما 
يعطل العمل؟ ما اجن���ازات فريق طوارئ بلدية محافظة 
الفروانية في منطقة جليب الش���يوخ؟ وهل قامت بلدية 
محافظة الفروانية بتحرير مخالفات على الشركة املسؤولة 
عن نظافة منطقة جليب الشيوخ؟ فاذا كان اجلواب بنعم 
ارجو تزويدي باحصائية ع���ن عدد املخالفات التي متت 

خالل العام 2009 وقيمتها ونوعيتها.

م.اشواق املضف

اللجنة العليا للتخطيط ُتوصي 
بتوحيد نماذج مخالفات لوائح البلدية

 بحثت اللجنة العليا للتخطيط 
في البلدية برئاسة وزير االشغال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر م���ا مت التوصل 
اليه م���ن اجناز النماذج املوحدة 
ملخالفات اللوائح البلدية وما مت 
اجنازه م���ن حتويلها الكترونيا 
وأوصت اللجنة بتوحيد اجلهود 
لدى اللجن���ة القانونية والعمل 
عل���ى تعميمها بع���د مراجعتها 
القانوني���ة وتوزيعها  املراجعة 

على احملافظات.
وقال رئي���س مكتب املتابعة 
التاب���ع لوزارة الدولة لش���ؤون 
البلدي���ة م.عبدالك���رمي الزيد ان 
اللجنة استمعت الى الوضع الراهن 
ملبانيها اجلديدة في ظل التوجهات 
التي اعتمدت واملتمثلة في توحيد 
التصاميم الهندسية ملباني البلدية 
لتعكس املستوى احلضاري الذي 
ميثل البلدية، وليكون متناسقا مع 

التشطيبات الداخلية للمباني.
وأوض���ح ان اللجن���ة قامت 
باستعراض أهم ما جاء مبقترح 
الئحة البناء اخلاصة بإنشاء املباني 
اخلفيفة ذات الهياكل املعدنية مثل 
ابراج االتصاالت وغيرها، وأكدت 
اللجنة اهمية مراجعتها الشاملة 
في سبيل اتخاذ االجراءات الالزمة 

بشأنها.
وأفاد الزيد بأن اللجنة أوصت 
بإعداد آلي���ة العمل التي توضح 
كيفية اجناز مش���اريع اس���واق 
احلراج، ومن جانب آخر طلبت 
اللجنة دراسة مدى توافق ادارة 
مثل تلك االسواق مع قانون البلدية 
اجلديد في س���بيل اتخاذ الالزم 
بشأن دراسة تكليف البلدية بتلك 

االدارة.
وأوضح ان اللجنة قامت بحصر 
املقترحات التي تعالج مش���كلة 
التراخيص التجارية بأبنية السكن 
االستثماري، وانها بصدد االطالع 

على الرأي القانوني ملعاجلة مثل 
تلك احلاالت في سبيل اتخاذ القرار 

الالزم بشأنها.
اللجنة ناقش���ت  ان  واضاف 
مشروع دليل الكويت A-Z والذي 
من املتوقع ان تس���تعرض ادارة 
االنشاءات خالل االسبوع املقبل 
أهم م���ا توصلت اليه االدارة في 
ذلك عن طريق تقدمي عرض مرئي 

يوضح ذلك.
وأكد الزيد ان اللجنة طلبت من 
التطوير واملعلومات رفع  قطاع 
مذكرة تفصيلية تبني احلد االدنى 
من الدورات التدريبية واخلبرات 
العملية لشغل الوظائف االشرافية 
مع مستوياتها املختلفة في سبيل 
الفن���ي واالداري  الدع���م  تقدمي 

لقيادات املستقبل.
وأضاف ان اللجنة كلفت نواب 
املدير العام لش���ؤون احملافظات 
وقطاع الرقابة والتفتيش وقطاع 
التطوي���ر واملعلوم���ات وقطاع 
املس���احة للعمل على اس���تثمار 
التكنولوجي���ا وتطوير االنظمة 
اخلاصة بالربط االلكتروني بني 
البلدية املختلفة والعمل  ادارات 
على تطويره ليتناسب مع احتياج 
قطاع املساحة في اصدار شهادة 

االوصاف الكترونيا.

م.عبدالكرمي الزيد


