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 عادل الشنان
أحال وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر السؤال املقدم 
من عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي 
بشأن أجهزة التصوير اجلوي الى رئيس 
مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون 
البلدية املستشار عبدالكرمي الزيد ليتولى 

مسؤولية الرد عليه بعد ان أفاد مساعد 
مدير عام البلدية لشؤون قطاع املساحة 
م.عبداهلل عمادي ب���أن أجهزة التصوير 
اجلوي في ادارة املساحة واجهت أعطاال 
فنية بس���بب احتراق منظم تردد التيار 
الكهربائي بجهاز تكبير الصور اجلوية 
وعدم توافر كارت التنظيم اخلاص باجلهاز، 

وظهور مشكلة اخرى في جهاز التكبير 
والتحميض وهي ع���دم وضوح ونقاوة 
الصور اجلوية بس���بب انتهاء صالحية 
الورق وأيضا توقف الش���ركة املصنعة 
للورق عن انتاج الورق املستخدم لطباعة 
الصور اجلوية مم���ا يؤثر على التقارير 

الفنية املعدة لإلدارة القانونية.

وزير البلدية يحيل سؤال البغيلي عن أجهزة التصوير الجوي إلى الزيد

عابدين: جار استكمال بقية الردود مع الجهات المعنية بعض مالحظات »المحاسبة« كان يجب عدم إدراجها لعدم قانونيتها أو لكفاية رد الجهة بشأنها

البلدية: الرد على 322 شكوى من أصل 453 صفر اطلع على تقرير »متابعة األداء« حول تنفيذ الميزانيات 
والحسابات الختامية للبلدية للسنة المالية 2009/2008

 عادل الشنان
العامة  اطلع وزير االش����غال 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صف����ر على تقرير جهاز 
متابعة االداء احلكومي بشأن دراسة 
تقرير ديوان احملاسبة عن تنفيذ 
امليزانيات واحلسابات اخلتامية 
للبلدية عن السنة املالية 2009/2008 
حيث تضمنت املالحظات احلسابية 
ذات الطبيعة اخلاصة اما باعتبارها 
مخالفة للدستور أو لطلب الديوان 
اجراء حتقيق في خصوصها او التي 
قامت اجلهة بإجراء ملعاجلتها ورأى 
اجلهاز ضرورة قيامه مبتابعة هذا 
االجراء للتأكد من تالفي املالحظة 
وعدم ادراجها في تقارير الديوان 

املستقبلية.
وتبني ان هناك بعض املالحظات 
كان يجب على ديوان احملاس����بة 
عدم ادراجها في تقريره السنوي 
عل����ى تل����ك اجلهات نظ����را لعدم 
قانونية املالحظ����ة او لكفاية رد 

اجلهة بش����أنها او التخاذ اجلهات 
ما يلزم من اجراءات لتالفيها، كما 
ان توصيات اجلهاز عن دراس����ة 
مالحظات ديوان احملاسبة: تضمنت 
توصيات عامة وتوصيات خاصة 
ببعض اجلهات التي قد تساعد على 
معاجلة تلك املالحظات والعمل على 

تالفيها مستقبال.
وقرر مجل����س الوزراء اعتماد 
عدة توصيات منها تكليف جميع 
ال����وزارات واالدارات احلكومي����ة 
واجلهات امللحق����ة واجلهات ذات 
امليزانيات املستقلة بضرورة االلتزام 
بالنصوص الدستورية والقوانني 
املنظمة لقواع����د تنفيذ امليزانية 
العامة للدولة وخاصة ما يتعلق 
منها بعدم جواز تخصيص ايراد 
ملصروف معني في امليزانية العامة، 
واالنته����اء من جمي����ع االجراءات 
الواجبة من خ����الل تعميم وزارة 
املالية رقم 5 لس����نة 2005 بشأن 
حصر وتقييم امالك الدولة العقارية 

خالل السنة املالية 2011/2010، حتى 
يظهر احلساب اخلتامي للدولة على 
حقيقته وتفعيال للرقابة على امالك 

الدولة العقارية.
وتعمي����م رقم 2 لس����نة 2007 
بشأن اإلجراءات املالية واحملاسبية 
الالزم����ة الثبات قيم امالك الدولة 
العقاري����ة في حس����ابات اجلهات 

إلى تكليف  احلكومية، باإلضافة 
كافة الوزارات واإلدارات احلكومية 
واجلهات امللحق����ة واجلهات ذات 
امليزانيات املستقلة بالعمل على 
وضع الضوابط والنظم التي تضمن 
تدريب العمالة الكويتية للمناقصات 
املختصة بش����راء االجهزة الفنية 
التي تتطلب إدارة وصيانة فنية 
مستمرة مع مراعاة تضمني العقود 
بقيمة تكلفة التدريب منفردة إحكاما 
للرقابة عليها وحفاظا على حقوق 
اجلهة.وااللتزام باستجالب ثالثة 
عروض اس����عار فعلية كحد ادنى 
للقيام بعملية الش����راء املباشرة 
املالية رقم  تنفيذا لتعميم وزارة 
16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء 
وذلك للحصول على أفضل االسعار 
واملواصفات للمشتريات والتعاقدات 
التي تقل عن خمسة آالف دينار.

وتزويد ديوان احملاسبة بجميع 
التي اشارت  االجراءات والنتائج 
اليها اجلهات في معرض ردها على 

املالحظات الواردة بتقرير ديوان 
احملاسبة.

اضافة إلى التزام جميع اجلهات 
التي لديها اس����تثمارات بتحديث 
اللوائح االس����تثمارية مع االخذ 
املناسبة  اآلليات  باالعتبار وضع 
ملتابعة وتقييم االستثمارات وكيفية 
التعامل مع حالة وجود مؤشرات 
بحدوث ازمة اقتصادية لالسواق 

احمللية او العاملية.
وحتديث قواعد النسب ومكونات 
االستثمار مع مديري الصناديق 
االستثمارية وآلية متابعة اداء تلك 
الصناديق ومتابعة االستثمارات 
املتعثرة لبعض الشركات وكيفية 
التعامل معها مب����ا يكفل احلفاظ 
على املال العام، وتضمني الالئحة 
االستثمارية املعاجلات احملاسبية 
الالزمة ملواجهة اخلسائر احملتملة 
لالستثمارات ومبا يتفق مع املعايير 
الدولي����ة الع����داد التقارير املالية 

وحتديثها أول بأول.

كش���ف مدير إدارة العالقات 
الكويت بالوكالة  العامة ببلدية 
علي حسني عابدين متكن االدارة 
من رصد 453 شكوى مت نشرها 
بالصحاف���ة احمللية وعبر اذاعة 
الكويت واالخرى الهاتفية خالل 
العام احلالي  النصف األول من 
وحتويلها الى جهات االختصاص 
في البلدية فيما مت الرد على 322 
منها وجار استكمال بقية الردود 

من اجلهات املعنية بالبلدية.
وقال عابدين ف���ي تصريح 
صحافي ان االدارة تولي اهتماما 
بالغا مبختلف القضايا والشكاوى 

املطروحة بالوسائل االعالمية املختلفة والعمل على 
استيفاء كل بياناتها وحتويلها الى جهات االختصاص 
بالبلدية للرد عليها تفاع���ال مع كل ما يتم طرحه 
لتوثيق الصلة باجلمهور وبجهاز البلدية والتعريف 
باخلدمات واالرشادات التي تتصل بها مشيرا الى 
ان اعلى معدل من الش���كاوى التي رصدتها االدارة 
كان خالل شهر يناير حيث بلغ عددها 100 شكوى 
تاله شهر فبراير 87 شكوى، فيما حل باملركز الثالث 
شهر مارس حيث بلغ عدد الشكاوى التي مت رصدها 
47 ش���كوى الى جانب 46 شكوى مت رصدها خالل 
شهر يونيو فيما بلغ عددها خالل ابريل 36 شكوى 
بينما جاء شهر مايو بأقل معدل للشكاوى التي مت 

رصدها والتي بلغ عددها 33 شكوى.

اإلعالنات الرسمية وتصاريح المسؤولين

وأضاف لقد قامت اإلدارة بنشر 86 إعالنا رسميا 
ملختلف قطاعات وإدارات البلدية وذلك بالصحافة 
احمللية والتلفزيون واالذاعة واجلريدة الرس���مية 
ش���ملت التوريدات واملناقصات وإعالنات ادارتي 
االنظمة الهندسية واملناقصات والعقود والقرارات 
الرسمية واألخرى اخلاصة بخدمات البلدية وفيما 

يتعلق بتسهيالت املهمة اخلاصة 
بلقاءات مبسؤولي البلدية مبختلف 
الوس���ائل باللق���اءات اإلعالمية 
ف���إن اإلدارة أجن���زت 89 منها 
وذلك لقيام مسؤولني باللقاءات 
االعالمية لتسليط الضوء على 
عمل البلدي���ة ولتوضيح ما مت 
اتخاذه من اجراءات جتاه القضايا 
املطروحة أو االعمال واملشاريع 

املزمع اجنازها.
وقال إن االدارة تقوم يوميا 
اليومية ألخبار  النشرة  بإجناز 
البلدية بالصحافة احمللية وتزويد 
رؤساء القطاعات ومديري افرع 
البلدي���ة باحملافظات ومدي���ري االدارات بها حيث 
متكنت املراقبة من اجناز 7500 نش���رة باإلضافة 
الى تغطية وقائع الزيارات واجلوالت والنشاطات 
ملختلف قطاعات وادارات البلدية ونشر كل االخبار 
واالجنازات الش���هرية اخلاصة بها مش���يرا الى ان 
اإلدارة متكنت من نشر 144 خبرا بالصحافة احمللية 

من هذا اجلانب.

أهمية الجانب التوعوي وتفعيله

وأوض���ح أن اإلدارة حترص على ابراز اجلانب 
التوعوي في مختلف املجاالت التي تتعلق بالنظافة 
العامة واألغذية واإلعالنات والتجاوزات والتأكيد 
على هيبة القوانني واللوائح التي شرعتها البلدية 
كما حرصت عل���ى إقامة الندوات التوعوية لطلبة 
وطالبات م���دارس وزارة التربية وتنفيذ الزيارات 
امليدانية لهم ملختلف مراكز بيع وتداول املواد الغذائية 
وتعريفهم باالشتراطات الصحية وكيفية الكشف على 
املواد الغذائية لتقرير مدى صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي من عدمه واالطالع على حترير املخالفات في 
حال عدم مطابقتها لالشتراطات التي اقرتها لوائح 

وانظمة البلدية في هذا الصدد.

علي عابدين

د.فاضل صفر

توصية لدراسة إمكانية إدخال العقود اإلنشائية ضمن نظام األوفست
 عادل الشنان

استعرضت اللجنة العليا للتخطيط ببلدية الكويت 
خالل اجتماعها الدوري برئاسة وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير االشغال د.فاضل صفر الوضع الراهن 
ملشاريع البلدية التنموية لالطالع على اهم املعوقات 
التي تواجه تلك املشاريع للعمل على ازالة املعوقات.

واوضح رئيس مكتب املتابعة ملكتب وزير الدولة 
لشؤون البلدية املستشار عبدالكرمي الزيد ان اللجنة 
استمعت الى شرح موجز عن نتائج ورشة االوفست 
وكيفية االستثمار بهذا النظام، حيث اعتمدت اقتراح 
رفع توصية الى الشركة الوطنية لالوفست بشأن دراسة 
امكانية وجدوى ادخال العقود االنشائية واالستشارية 
ضمن نظام االوفست مع اهمية رفع املقترحات التي 
ميكن من خاللها تطوير الدليل االجرائي للنظام الى 
شركة وذلك مساهمة من البلدية في مد جسور التعاون 
املشتركة مع الشركة، مبينا ان اللجنة اصدرت توصياتها 
باعتماد املقترح والتنسيق والتعاون مع الشركة في 

ظل التوجيهات اجلديدة لدراسة امكانية تنفيذ املشاريع 
التنموية باستثمار االوفست.

واش��ار الزيد الى ان اللجنة استكملت اجتماعها 
بعرض نتائج توصيات تقرير تقييم النواحي الرقابية 
والتشغيلية في البلدية للعام 2009، مشيرا الى ان اللجنة 
ناقشت خالل اجتماعها 13 توصية مرتبطة بتوصيات 
فريق تقييم األداء متحورت في كل من دراسة االسباب 
الت��ي حتول دون تطبيق الهي��كل التنظيمي اجلديد 
ووض��ع توصيف وظيفي واض��ح ومتكامل جلميع 
الوظائف املعتمدة بالهيكل التنظيمي وحتديد الصالحيات 
املخولة لرئيس القطاع التخاذ القرارات دون الرجوع 
للقيادة األعلى، اضافة الى مناقشتها تدعيم ادارة نظم 
املعلومات باملوارد البشرية واالمكانيات املالية وحث 
القطاعات على استخدام النظم املطورة املعدة من قبل 
ادارة نظم املعلومات ووضع آلية لرفع مستوى الكادر 
املالي للعاملني يساعد على جذب واعداد كوادر بشرية 
مؤهلة وقادرة على حتمل مسؤوليات العمل، الى جانب 

مناقشتها لوضع آلية لتدوير موظفي اقسام مراقبة 
التدقيق على مختلف اقس��ام املراقبة وعلى فترات 
دورية والتنس��يق بني ادارة شؤون املوظفني وادارة 
الش��ؤون املالية لتجنب ما يحدث من اخطاء خاصة 

القرارات املتعلقة بالنقل واالنتداب.
وق��ال الزيد ان اللجنة ناقش��ت ضمن اجتماعها 
توصي��ات العمل على دعم النظ��م الرقابية اخلاصة 
مبراجعة قرارات الترقية لالسناد والندب قبل صدورها 
للتأكد من ع��دم التكرار ووض��ع ضوابط لعمليات 
تداول ملفات املوظفني باالرشيف اضافة الى سرعة 
االنتهاء من انشاء املختبر املركزي لفحص وحتليل 
االغذية ووضع آلية لعق��د اجتماعات دورية واعداد 
محاضر عنها على كل املس��تويات االدارية، وتوفير 
كوادر فنية متخصصة مبج��ال الفحص والتفتيش 
والرقابة، مش��يرا الى ان اللجنة اس��تكملت مناقشة 
اجن��ازات توصياتها الس��ابقة للوقوف على وضعها 

الراهن واتخذت القرارات املناسبة لذلك.

إنجازات اإلدارة خالل النصف األول من العام الحالي
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99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


