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اعداد: بداح العنزي

ذكر نائب املدير العام لقطاع التطوير واملعلومات م.أحمد املنفوحي 
ان الربط االلكتروني بني البلدية ووزارة الصحة في مجال فحص األغذية 
س���يقضي على التالعب في تلك الفحوصات. وقال املنفوحي ان عملية 
الربط بدأت فعليا حيث مت توثيق جميع البيانات لعملية الفحص من 
خالل منح كود خاص لكل موظف إلدخال املعلومات خاصة ان هذا الربط 
سيكشف من يحاول التالعب في بيانات الكشف او ادخال مواد غذائية 
ال يتم فحصها مخبريا. وبني ان وزير الصحة د.هالل الساير اشاد خالل 

اجلولة التي متت امس على مختبر فحص االغذية في منطقة االميري 
بحضور وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ووكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ببرنامج الربط الثنائي 
بني البلدي���ة والصحة، واكد على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه 
عمل الفريقني. وبني املنفوحي ان وزير الصحة د.هالل الساير طلب من 
االدارة املعنية س���رعة اكمال الربط االول واخلاص بفحص العمالة من 

اجل سرعة اجناز معامالتهم وتوثيقها.

المنفوحي: الربط اإللكتروني بين »البلدية« و»الصحة« ينهي التالعب في فحص األغذية

توقيع مذكرة تفاهم في مجاالت البحث العلمي ونقل المعلومات بين »البلدية« و»األبحاث«
صفر: تشكيل لجنة عليا لتحديد األولويات لدفع عجلة التنمية لخدمة الوطن

لقطة جماعية للمشاركني في توقيع مذكرة التفاهم د.ناجي املطيري وم.احمد الصبيح يتبادالن مذكرة التفاهم بحضور د.فاضل صفر

بحضور وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
وقع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ومدير عام معهد األبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري مذكرة تفاهم في مجاالت البحث العلمي والتكنولوجي 
ونقل املعلومات وتطوير التخطيط االستراتيجي وبناء القدرات الفنية 
للعمالة في مجال اختصاص البلدية والعمل على اجناز عدد من املشاريع 
املشتركة التي تس����اهم نتائجها في معاجلة املشكالت القائمة وتعزيزا 
للتنمية الوطنية وكذلك العمل على حتسني جودة الغذاء وبناء املختبرات 
واالستفادة من التقنيات اجليومعلوماتية واجراء الدراسات واألبحاث 

املشتركة ذات العالقة باختصاصات البلدية.
وقال د.فاضل صفر نتطلع إلدخال املنهج العلمي في عملنا مش����يرا 
الى ان هناك العديد من الكفاءات من املختصني في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية تشجع مؤسسات الدولة للتخطيط والبحث في اجلانب العلمي 
في مختلف املجاالت. وأضاف سنطلق بعد االتفاقية انطالقة جديدة من 
خالل تشكيل جلنة عليا مشتركة بني الطرفني لتحديد أولويات املشاريع 
لدف����ع عجلة التنمية نحو االمام ولتفعيل االنتاجية واألداء في مختلف 

املجاالت التي تقع على عاتق البلدية خلدمة الوطن والبشرية.
من جهت����ه، قال مدير عام معهد الكويت لألبح����اث العلمية د.ناجي 
املطي����ري ان هذه االتفاقية تعتبر اتفاقية حس����ن نواي����ا للتعاون في 
مختلف املجاالت سواء في البناء او نظم املعلومات او النفايات واملياه 
والزراعة، مش����يرا الى ان املعهد قد حقق نقلة نوعية في مجاالت نظم 
املعلومات واالرش����فة، باالضافة الى اخلبرة العلمية في املجاالت كافة 

لتخدم مؤسسات الدولة.
واضاف: نقدم لبلدية الكوي����ت من خالل االتفاقية التي مت توقيعها 
احللول املرضية وتعزيز وتوثيق التعاون وحتسني جودة الغذاء، مشيرا 
ال����ى ان مختبر فحص االغذية للبلدية في مراحله االخيرة لالنتهاء من 

اجنازه والى ضرورة االس����تفادة من التقنيات احلديثة من اجل حتقيق 
املصلحة الوطنية.

وفي سياق متصل قال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان توقيع 
االتفاقي����ة قاعدة جديدة لالنطالق نحو تعزيز التنمية الوطنية خاصة 
ان معهد الكويت لألبحاث العلمية بات ينافس اكبر املكاتب االستشارية 
العاملية خاصة انه يضم العدي����د من املتخصصني والعلماء والكفاءات 
الوطنية، مش����يرا الى انه س����وف يتم التوس����ع في االتفاقيات لتشمل 
جميع املجاالت التي تدفع عجلة التنمية نحو حتقيق املزيد من التقدم 
العمران����ي وتوفير اخلدمات البلدية للس����كان وتنظيم وجتميل جميع 

املناطق بالكويت.
وفي الس����ياق ذاته، قال نائب املدير العام لشؤون قطاع التخطيط 
والتطوير االداري م.احمد املنفوحي: ان البلدية حتاول ان تستغل جميع 
االمكانيات املتاحة في اجهزة الدولة لالستفادة منها في تطوير العمل، 
مشيرا الى انه مت االيعاز من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر إلعداد هذه املذكرة لكي تستفيد البلدية من خبرات معهد الكويت 
لألبحاث العلمية بكثير من املشاريع واستخدام التقنيات احلديثة ملواكبة 
التطور في املجاالت البلدية كافة. وقال ان البلدية رائدة دائما في موضوع 
الربط والتعاون مع مختلف اجلهات احلكومية لتحقيق املصالح املشتركة 
لتقدمي افضل اخلدمات جلمهور املواطنني بكل سهولة ويسر، مشيرا الى 
ان االتفاقية ستكون س����ببا للبدء في تنفيذها وسوف يتم عقد الكثير 
من االجتماعات لتفعيل هذه االتفاقية. واضاف نس����تغل خبرات املعهد 
لالس����تفادة منها في مختلف املجاالت االلكترونية والدراسات اخلاصة 
باملخط����ط الهيكلي للكويت ولتطوير العاصمة من خالل اللجنة العليا 
املشكلة من بلدية الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية لترجمة هذه 

االتفاقية الى اجنازات كبيرة على ارض الواقع.

رئاسة اللجنة العليا لتحديد األولويات سنوية ودورية بين المعهد و»البلدية«
اتفق الطرفان على: مادة أولى: يشجع 
الطرفان التعاون فيما بينهما في مجاالت 
البح����ث العلم����ي والتكنولوج����ي ونقل 
املعلومات وتطوير التخطيط االستراتيجي، 
وبناء الق����درات الفنية للعمالة في مجال 
اختصاص بلدية الكوي����ت، والعمل على 
اجناز عدد من املشاريع املشتركة التي قد 
تساهم نتائجها في معاجلة املشكالت القائمة 
وتعزي����زا لتنمية الوطنية. وكذلك العمل 
على حتسني جودة الغذاء وبناء املختبرات 
واالستفادة من التقنيات اجليومعلوماتية، 
واجراء الدراسات واالبحاث املشتركة ذات 

العالقة باختصاصات البلدية.
مادة ثانية: في س����بيل حتقيق الهدف 
املنصوص عليه في املادة السابقة يعمل 
الطرفان على تشكيل جلنة عليا مشتركة 
من قبل كال الطرف����ني للعمل على توطيد 
التعاون فيما بينهم����ا وحتديد أولويات 
املشاريع املشتركة، وكذلك االتفاق حول 
امله����ام التفصيلية وآلية عمل تلك اللجنة 
وميثل الط����رف االول في هذه اللجنة كل 
من: نائ����ب املدير العام للمعلومات، نائب 
املدير العام لالبح����اث، مدير ادارة البيئة 
والتنمي����ة احلضرية، مدي����ر ادارة موارد 
الغذاء، مدير املرك����ز الوطني للمعلومات 

العلمية والتكنولوجية.
وميث����ل الطرف الثان����ي كل من: نائب 
املدير العام لقطاع التطوير واملعلومات، 
مدير املكتب الفن����ي للوزير، نائب املدير 
العام لقطاع املالية واالدارية، نائب املدير 

العام لقطاع املشاريع، نائب املدير العام 
لقطاع اخلدمات، ممثل عن االدارة القانونية 

بدرجة مستشار.
وتكون الرئاس����ة على اس����اس دوري 
سنوي بني املعهد والبلدية، وميثل نائب 
الرئيس اجله����ة االخرى في اللجنة، على 
أال يزيد عدد االعضاء املشاركني عن ستة 
اعضاء لكل جهة مبن فيهم الرئيس، ويكون 
االجتماع صحيحا بوجود اكثر من نصف 
عدد االعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه 
عن����د غيابه، ش����ريطة أن ميثل كل طرف 
باالجتم����اع ما ال يقل ع����ن اربعة اعضاء 
ويكون للجنة من بني اعضائها مقرر دائم 
من البلدية يختص بإعداد جداول االعمال 
وكتابة محاضر اجتماعاتها بالتنسيق مع 
رئيس اللجنة على ان ترفع جميع توصيات 
واعمال اللجنة الى مدير عام البلدية ومدير 
عام املعهد لكي تتخذ كل جهة ما تراه مناسبا 

بشأنها حسب اختصاصاتها.
مادة ثالثة: يلتزم املعهد عند استخدام 
املعلومات والبيانات والدراسات العلمية 
التي يحصل عليها من البداية بأن تكون وفقا 
ملا يخدم مصلحة الطرفني وال يجوز للمعهد 
السماح للغير باالطالع عليها أو استغاللها 

بغير موافقة خطية من البلدية.
م����ادة رابع����ة: تكون حق����وق براءات 
االختراع واالكتشافات التي يتم التوصل 
اليه����ا من خالل البحوث املش����تركة التي 
يقوم بها الطرفان مل����كا للطرفني، ويتم 
استثمارها بصورة مشتركة وفقا التفاق  

خاص بينهما.
مادة خامسة: يتم االتفاق بني الطرفني 
من خالل اللجنة املش����تركة على تكاليف 
الدراسات واالبحاث العلمية التي سيقوم 
بها املعهد لصال����ح البلدية وفقا للقوانني 
واالنظم����ة واللوائح املالي����ة املعمول بها 
لدى الطرفني كما يتم حتديد املدة الزمنية 
التي يتم خاللها اجناز الدراسة أو البحث 

العلمي.
مادة سادس����ة: يتفق الطرفان على ان 
يدعو الطرف االول الط����رف الثاني متى 
تتطلب ذلك املش����اركة في بعض اللجان 
املشكلة داخل الطرف االول ملناقشة املشاريع 

اخلاصة بالطرف الثاني.
مادة سابعة: تصبح هذه املذكرة سارية 
املفعول من تاريخ التوقيع عليها من الطرفني 
ملدة سنتني جتدد تلقائيا ما لم يخطر احد 
الطرفني اآلخ����ر كتابة برغبته في إلغائها 
قبل التاريخ احملدد النتهائها بثالثة اشهر 
على االقل وفي جميع االحوال يجوز تعديل 
ه����ذه املذكرة في أي وقت باتفاق الطرفني 
كتابة شريطة أال يؤثر ذلك على املشروعات 

واالبحاث القائمة بينهما.
م����ادة ثامنة: هذه املذكرة ال تؤثر على 
التزامات الطرفني املقررة مبوجب اتفاقات 

تكون مبرمة بني الطرفني.
مادة تاسعة: حررت هذه املذكرة من اربع 
نسخ باللغة العربية لكل منهما ذات احلجية 
وس����لم للطرف االول نسختني ونسختني 

للطرف الثاني.

م.جنان بوشهري

بوشهري تسأل عن أسباب عدم تجديد تراخيص 
بعض األنشطة في المناطق االستثمارية

على سبيل املثال دور احلضانات 
والنوادي الصحي����ة وغيرها من 
األنشطة وصدرت بشأنها قرارات 
مجلس بلدي وموافقات تنظيمية 
ومارس����ت عملها منذ زمن بعيد 
وفي نط����اق الئحة البناء القدمية 
واذ تقدم اصحاب هذه االنش����طة 
وغيره����ا من االنش����طة بطلبات 
التراخيص اخلاصة بهم  لتجديد 
اال ان البلدية رفضت وماطلت في 
جتديد تراخيصهم بحجة ان الالئحة 
اجلديدة للبناء الصادرة بالقرار 
الوزاري السابق املشار اليه اعاله 
لم تتضمن ترخيص هذه االنشطة 
ضمن مناطق السكن االستثماري 
مما أحلق بأصحاب هذه االنشطة 
اذ توقفت انشطتهم  بالغ الضرر 
ولم جت����دد اقامة العم����ال الذين 
يعملون بهذه االنشطة وتراكمت 
عليهم االيجارات املستحقة لهذه 
الناجتة عن  االنشطة والغرامات 
عدم جتديد اقامات العاملني لديهم 
والغريب في األمر ان ادارة التنظيم 
في شهر ديسمبر 2009 وجهت كتابا 
الى االدارة القانونية لالفادة بالرأي 
القانوني حول مدى امكانية جتديد 
التراخيص لهذه االنش����طة اال ان 
االخيرة لم جتب على ذلك ولم تبدي 
رأيا في هذا األمر يحسم النقاش 
الدائر بخصوص ذلك ويضع حدا 
املراد  ملعاناة اصحاب االنش����طة 
جتديدها وكأن األمر ال يعنيها علما 
انها صاحبة القول الفصل في ذلك 
اذ منوط بها وحسب املادة 33 من 
القانون لسنة 2005 بشأن بلدية 
القانوني في  الرأي  ابداء  الكويت 

مثل هذه االمور.
وتساءلت عن اسباب ومالبسات 
ودواعي جتاهل االدارة القانونية 
وتأخرها في الرد على كتاب ادارة 
التنظيم وابداء رأيها القانوني في 
مثل هذا املوضوع احلساس الذي 
ميس شريحة كبيرة من املواطنني؟ 
هل هناك تعميم على كل البلديات 

ومنذ صدور قرار الالئحة اجلديدة 
بعدم التجديد ملثل هذه التراخيص 
ان األمر متروك للتفس����يرات  ام 
واألهواء الش����خصية مبا يسمح 
التراخيص هنا  بتجديد بع����ض 
أو هناك؟ ما مدى صحة ان هناك 
حكما قضائيا يحمل رقم 2009/2088 
اداري بتاري����خ 2010/1/15 قضى 
بإلغاء الئحة نظام البناء اجلديدة 
والرجوع الى الئحة البناء القدمية 
الصادرة بالقرار رقم 30 لسنة 1985 
بسبب عدم نش����رها في اجلريدة 

الرسمية.

قدمت عض����و املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري س����ؤاال بشأن 
اسباب تأخر االدارة القانونية في 
البلدية في الرد على ادارة التنظيم 
بش����أن جتديد تراخيص انشطة 
احلضانات والن����وادي الصحية 

ضمن الالئحة اجلديدة.
وقالت بوش����هري في سؤالها: 
تنص املادة 179 من الدستور على 
انه ال تس����ري احكام القانون اال 
على ما يقع من تاريخ العمل بها، 
وال يترتب عليه����ا اثر فيما وقع 
قبل ه����ذا التاري����خ، ويجوز في 
غي����ر املواد اجلزائي����ة النص في 
القانون على خالف ذلك مبوافقة 
اغلبية االعضاء الذين يتألف منهم 
مجلس االم����ة، وترتيبا على ذلك 
فإن املس����اس باحلقوق املكتسبة 
ال يك����ون اال بقان����ون ينص على 
االثر الرجع����ي اعماال لنص املادة 
179 من الدس����تور حتى لو كانت 
تلك احلقوق مستمدة من قرارات 
ادارية الئحية او فردية باعتبار ان 
األصل � وفقا ملا استقر عليه قضاء 
التمييز � طبقا للقانون الطبيعي 
هو احترام احلقوق املكتسبة بحكم 
ان ذلك هو م����ا تقضي به العدالة 
الطبيعية ويستلزمه الصالح العام 
ومؤدى ذلك ان القرارات االدارية 
تنظيمية كانت او فردية ال تسري 
بحسب االصل اال على ما يقع من 
تاري����خ صدورها ممن ميلكها وال 
يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، 
وتابعت: في ض����وء ما تقدم فإن 
الوزاري رقم 206 لس����نة  القرار 
2009 بش����أن تنظيم اعمال البناء 
واجلداول امللحقة به والصادر في 
2009/4/30 هو قرار اداري تنظيمي 
الئحي يعمل به من تاريخ صدوره 
وال يتضم����ن أثرا رجعيا. وقالت: 
حيث ان هناك العديد من األنشطة 
التي كان مسموحا بها كاستعماالت 
جتارية بالعقارات االس����تثمارية 
خارج مدينة الكويت وداخلها ومنها 

 فندق املنش����ر روتان����ا ينثر احلب 
مبناس����بة عيد احلب. في 14 فبراير 
وينش����ر رس����الة س����انت فالنتاين 
للمحب����ة و يدعو االحب����اء لقضاء 
حلظات رومانسية خاصة في ربوع 
الفندق. ميكن لألزواج اإلس����تمتاع 
بعرض اإلقامة اخلاصة بيوم احلب 
ف����ي أحداالجنح����ة ش����املة وجبة 
اإلفط����ار لش����خصني وهدية خاصة 
بهذه املناسبة حلظة احلجز واستالم 
اإلقامة  الغرفة. وكبديل ممي����ز عن 
ميكن تن����اول وجبة عش����اء رائعة 
في املطعم الشهير فيلكا واإلحتفال  
الليلة على طريقتنا اخلاصة.  بهذه 
كم����ا سيس����تمتع األزواج ببوفي����ه 
ليلة يوم احلب األنيق والش����هي في 

أجواء ذات خصوصية وتفرد حيث 
ستحصل جميع السيدات على هدية 
خاصة مما يجعل هذه الليلة مميزة 
وللذكرى. مينح الفندق أيضًا عرضًا 
آخر لإلس����ترخاء و الراحة البدنية 
فيقدم خصيصًا لي����وم احلب نادي 
»بودي الين����ز« الرياضي والصحي 
التاب����ع للفن����دق. تدليك للجس����م 
بالزيوت العطرية »األروماثيرابي«. 
ولليلة رائعة حقًا، ميكن اجلمع بني 
كل هذه الع����روض املغرية و املعدة 
خصيصًا لهذه املناسبة  يقول بابلو 
بيكاسو»أن احلب هو أعظم جتديد 
في حياة« و نحن في فندق املنش����ر 
روتانا حتمًا سنمنحكم هذا الشعور 

بالتجدد في يوم احلب .

احل��ب مي����أل األج��واء في املنش�ر روتانا


