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اعداد: بداح العنزي

رفضت البلدية اقتراح العضو احمد البغيلي بشأن إقامة اخليام امام 
املنازل خالل فترة الربيع.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده: متت دراسة املقترح 
بش����أن إقامة اخليام أمام منازل املواطنني من الفترة من 2009/11/1 حتى 
نهاية 2010/4/1 ونرى عدم املوافقة على االقتراح، حيث ان فترة السماح 
للخيام فقط لألماكن البرية، اما الس����احات امام املنازل فيجب احملافظة 

عليها من أي مظاهر غير الزراعة حسب النظم املتبعة.

الصبيح: عدم السماح بالخيام أمام المنازل

»البلدية«: إضافة نشاط مقهى
 إلى السكن االستثماري

أيد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح إضافة نش���اط مقهى 
الى أبنية السكن االستثماري.

وقال الصبيح في رده على اقتراح العضوين مهلهل اخلالد، 
وم.أشواق املضف بشأن تعديل البند 18 من اجلدول رقم 2 اخلاص 
باالشتراطات واملواصفات بأبنية السكن االستثماري من القرار 
الوزاري رقم 2009/206 نفيدكم باآلتي: بعد دراسة املقترح املقدم 
من األعضاء واخلاص بتعديل البند 18 من اجلدول رقم 2 اخلاص 
باالشتراطات واملواصفات بأبنية السكن االستثماري من القرار 
الوزاري رقم 2009/206، وال نؤيد االقتراح بتصغير مس���احة 
القس���يمة املسموح باس���تغاللها مطعما حيث انه متت دراسة 
املوضوع دراس���ة مستفيضة ومت حتديد مساحة القسيمة بأال 
تقل عن 1000.0م2 وأن تكون نسبة البناء بالطابق الواحد %60 
من مساحة القسيمة كحد أقصى وذلك ليسمح بتوفير مواقف 
السيارات الالزمة لرواد املطعم داخل حدود القسيمة بحيث ال 

تؤثر في حركة السير باملنطقة وال تؤثر على اجليران.
أما فيما يخص إضافة نش���اط مقهى فإننا نؤيد إضافة هذا 
النش���اط للمطعم حيث إنه قد متت املوافقة عليه سابقا طبقا 
لقرار املجلس البلدي رقم م.ب/ف/99/21/2 بتاريخ 1999/10/4، 
والرخص التجارية الصادرة سابقا بها مقهى طبقا للقرار السابق 

وتواجه البلدية بعض املعوقات في التجديد لتلك الرخص.

مهلهل اخلالد م.أشواق املضف

المفرج: البلدي حقق العديد من اإلنجازات 
وأقّر المشاريع الحكومية واألهلية

أعرب عضو املجلس البلدي 
محمد املفرج عن شكره وتقديره 
لزمالئه اعضاء املجلس البلدي 
على تعاونهم في اقرار املشاريع 
املعروض���ة عليهم خالل دور 

االنعقاد األول.
وأك���د املف���رج ان املجلس 
الفترة  البلدي استطاع خالل 
العديد من  املاضية حتقي���ق 
االجنازات على مستوى اقرار 
املشاريع احلكومية واألهلية 
واخلاص���ة وذل���ك م���ن اجل 
املس���اهمة في عملية التنمية 
بالبالد، مشيرا الى ان اعضاء 

املجلس كانوا على مستوى املسؤولية في محاولة 
حتقيق الرغبة السامية لصاحب السمو األمير 

في حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري.
وقال ان أغلب جلان املجلس البلدي لم تأل 
جهدا في بحث جميع الطلبات واملشاريع الواردة 
اليها من اجله���از التنفيذي في البلدية حتى ال 
تتعطل هذه املعامالت وهو ما أدى الى ان أغلب 
اللجان ال يوجد أي معاملة مدرجة على جدول 

أعمالها حاليا.
وأك���د ان املرحلة املقبل���ة تتطلب املزيد من 
التعاون بني اجلهاز التنفيذي في البلدية واملجلس 
البلدي إلقرار مشاريع الدولة التنموية والتي مت 
اقرارها من مجلس األمة، مشيرا الى ان األعضاء 
جاهزون إلقرار هذه املشاريع من أجل مصلحة 

الوطن واملواطن.
ومتنى املفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر واملدير الع���ام للبلدية م.أحمد 

الصبي���ح ان تك���ون العطلة 
الصيفية للمجلس البلدي فرصة 
لهما لدراسة املشاريع الكبرى 
وجتهيزها متهيدا لعرضها على 
املجلس البلدي فور عودته من 
الى  اجازته الصيفية، مشيرا 
ان االعضاء على استعداد ألن 
يقطعوا اجازاتهم إلقرار بعض 
املشاريع املستعجلة في حال 

وجود ضرورة لها.
وأعرب عن شكره وتقديره 
لوزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر واملدير العام 
م.أحمد الصبيح ومس���اعدي 
املدي���ر العام ومدي���ري اإلدارات واملوظفني في 
اجله���از على جهودهم ط���وال الفترة املاضية، 
متمنيا املزيد من التوفيق والتقدم لهذا اجلهاز 
الذي يعتبر األساسي في حتقيق التقدم واالزدهار 

للبالد من خالل االختصاصات املوكلة له.
وأشاد بجهود األمني العام للمجلس البلدي 
بدر العدساني ومس���اعديه يوسف الصقعبي 
ومحسن الشامري وجميع العاملني في املجلس 
البلدي على ما بذلوه من جهد يستحقون عليه 
الش���كر خالل الس���نة األولى من عمر املجلس 

البلدي احلالي.
ومتنى املفرج من األمان���ة العامة للمجلس 
البلدي ان تعيد تنظيم اداراتها وجلانها خالل 
الفت���رة املقبلة حتى ال يحصل اي تعارض في 
اجتماعات اللجان مستقبال وذلك بالتنسيق مع 
رؤس���اء هذه اللجان وان يتم تأهيل املزيد من 

املوظفني ملا فيه املصلحة العامة.

دعا إلى تأهيل موظفي أمانة المجلس لرفع مستوى العمل

محمد املفرج

م.عبدالكرمي الزيد

الزيد: وضع توصيف واضح لجميع الوظائف 
ودراسة عدم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد

الش���ركات باملس���لخ املركزي 
بالش���ويخ للقط���اع اخلاص 
لالستثمار عن طريق املزايدة.

اللجنة  ان  الزي���د  واضاف 
ناقشت ما توصل إليه اجلهاز 
التنفيذي بش���أن اجناز الئحة 
تراخي���ص اب���راج االتصاالت 
واملنشآت املش���ابهة لها حيث 
القانونية  املراجع���ة  س���تتم 

لالئحة.
وأشار الى انه جار التنسيق 
البلدية مبحافظتي  بني فرعي 
العاصمة واجلهراء بشأن تطبيق 
قرار املجل���س البلدي املتعلق 
مبمارس���ة وحدة الرقابة على 
األس���واق في املشروع اجلديد 
لس���وق اخلض���ار والفواك���ه 

بالصليبية.
واكدت اللجنة اهمية دراسة 
امليزاني���ة  ووض���ع ورص���د 
التقديرية للبلدية للسنة املالية 
2012/2011 وبيان اهمية وضع 
املذكرات التفسيرية لكافة البنود 
املطلوب رصد مبالغ لها حتى 
البلدية من اس���تثمار  تتمكن 
تلك املذكرات التفس���يرية في 
التي مت  البن���ود  تخصي���ص 

تقديرها للميزانية القادمة.

التدقيق على مختلف اقس���ام 
املراقبة وعل���ى فترات دورية 
والتنس���يق بني إدارة شؤون 
املوظفني وإدارة الشؤون املالية 
لتجنب ما يح���دث من اخطاء 
خاصة القرارات املتعلقة بالنقل 
واالنتداب وقد اتخذت اللجنة 
الالزمة بش���أن تلك  القرارات 

املشاريع.

إنجاز اللوائح

وأكد الزيد أن اللجنة قامت 
باستعراض توصياتها السابقة 
وما مت بها من إجناز حيث ناقشت 
اللجنة توصياتها بشأن أهمية 
االستعجال في إجناز النماذج 
املوح���دة واخلاص���ة بأنظمة 
البلدية واللوائح، حيث أكدت 
على أهمية اجناز تلك اللوائح 

بأسرع وقت ممكن.
كما ناقشت اللجنة الوضع 
الراه���ن ملش���روع مبنى فرع 
العاصمة  البلدية مبحافظ���ة 
ومشروع فرع البلدية مبحافظة 
حولي كما أحيطت اللجنة علما 
باإلجراءات التي اتخذت بشأن 
إجناز االقتراح اخلاص بإسناد 
الصالة املخصصة لذبح أغنام 

الصالحي���ات املخولة لرئيس 
القط���اع باتخاذ القرارات دون 
الرجوع للقيادة األعلى الى جانب 
تدعيم ادارة نظ���م املعلومات 
البشرية واإلمكانيات  باملوارد 
املادية وح���ث القطاعات على 
استخدام النظم املطورة املعدة 
إدارة نظم املعلومات  من قبل 
باإلضافة الى وضع آلية لرفع 
مستوى الكادر املادي للعاملني 
يساعد على جذب وإعداد كوادر 
بشرية مؤهلة وقادرة على حتمل 
مسؤوليات العمل ووضع آلية 
لتدوير موظفي اقسام مراقبة 

الهيكلي حيث تعرف  املخطط 
احلضور على تلك املش���اريع 
وخط���وات تنفيذها والوضع 
الراهن له���ا وأهم ما توصلت 

إليه تلك املشاريع من اجناز.
كم���ا اس���تعرضت اللجنة 
التنفيذية للمراحل  اخلطوات 
املنجزة في املشاريع ثم قامت 
اللجنة مبناقشة واستعراض 15 
مشروعا تتعلق بإدارة اإلنشاءات 
حيث استعرضت اللجنة الوضع 
الراهن لكافة املشاريع واتخذت 

بشأنها اإلجراءات الالزمة.

عرض التوصيات

واستطرد الزيد قائال قامت 
اللجنة باس���تعراض ومتابعة 
عرض التوصيات ذات املخاطر 
املرتفع���ة واملتعلق���ة بتقرير 
تقيي���م اداء النواحي الرقابية 
البلدية لعام  والتشغيلية في 
البلدية  2009 حيث ناقش���ت 
املتعلقة بدراس���ة  التوصيات 
األسباب التي حتول دون تطبيق 
الهيكل التنظيمي اجلديد ووضع 
توصيف وظيفي واضح ومتكامل 
الوظائ���ف املعتمدة  جلمي���ع 
التنظيمي وحتديد  بالهي���كل 

حتت رعاية وزير األشغال 
الدولة لشؤون  العامة ووزير 
البلدي���ة د.فاضل صفر عقدت 
اللجن���ة العلي���ا للتخطي���ط 
اجتماعها »الس���ادس« حيث 
ناقشت الوضع الراهن ومشاريع 
البلدية في اخلط���ة التنموية 

للدولة.

تنمية المشاريع

الس���ياق قال  وف���ي ه���ذا 
رئيس مكت���ب املتابعة التابع 
لوزير الدولة لشؤون البلدية 
م.عبدالك���رمي الزيد ان اللجنة 
استعرضت مشاريع ادارة تنمية 
املشاريع التي تتكون من تسعة 
مشاريع رئيسية ناقشت خاللها 
الوضع الراهن لكل مش���روع 
كما ناقش���ت اللجنة مشاريع 
ادارة البيئ���ة واملكون���ة م���ن 
اربعة مشاريع رئيسية وبيان 

اخلطوات التنفيذية لها.
كما اطلعت اللجنة على أهم 
املعوقات التي يتطلب معاجلتها 
لتحس���ني األداء ف���ي إجن���از 
املشاريع على الوجه األكمل كما 
اس���تعرضت اللجنة ما ال يقل 
عن 14 مشروعا تتعلق بإدارة 

اللجنة العليا للتخطيط ناقشت الئحة تراخيص أبراج االتصاالت


