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تبحث جلنة مبارك الكبير خالل اجتماعها غدا االثنني برئاسة 
م.أش���واق املضف تقييم املوقع االداري واخلدمي حملافظة مبارك 
الكبير في منطقة صبح���ان. يتضمن جدول االعمال التالي: طلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية تعديل حدود مسجد الهدهود 
والعوضي مبنطقة صباح السالم قطعة 4. ترخيص إلقامة مصلى 
مؤقت منوذج جلنة االزاالت التابعة ملجلس الوزراء مبنطقة القرين 
قطعة 5، طلب نقل احملول غير القائم منطقة أبوحليفة الش���ريط 
الساحلي )ب( أبواحلصاينة قطعة 10، طلب شركة دلتا العقارية 
تطوير وتعديل القسائم أرقام 145 - 150 والقسيمة رقم 161 ضمن 
مش���روع تقسيم مبنطقة صباح الس���الم ق2، االقتراح املقدم من 
العضو مانع العجمي بش���أن تخصيص موقع إلقامة مدينة طبية 
متكاملة حملافظة مب���ارك الكبير، قرار املجلس البلدي بخصوص 
تخصيص موقع حملطة حتويل رئيس���ية مبنطقة صباح السالم 

قطعة 1 خلدمة منطقة صباح السالم.

س����ألت م.جنان بوشهري عن 
ظاهرة انتش����ار أبراج االتصاالت 
غير املرخصة، وقالت م.بوشهري 
في س����ؤالها: إنه ف����ي رد اجلهاز 
التنفي����ذي للبلدية على س����ؤالي 
اخلاص مبوضوع انتش����ار أبراج 
االتص����االت غي����ر املرخصة، أكد 
اجلهاز تفاقم تل����ك الظاهرة، كما 
أكد ولألسف عدم تعاون شركات 
االتصاالت م����ع اجلهاز التنفيذي 
بالبلدية من أج����ل تنظيم عملية 
ترخيص تلك األبراج، كما أوضح 
في رد ه على صعوبة قيام اجلهاز 

الرقابي بإزالتها نظرا الفتقارهم للمعدات الالزمة لإلزالة 
ولعدم توافر الفنيني القادرين على التعامل مع تلك 
األبراج. وحتى ال يتحول موضوع انتشار األبراج غير 
املرخصة إلى ظاهرة يصعب التعامل معها مستقبال، 
خاصة أننا بتنا نالحظ انتشارها بشكل عشوائي في 

السكن اخلاص وأفرع اجلمعيات 
التعاونية واملدارس وغيرها من 
املنش����آت بالرغم من صدور قرار 
من املجلس البلدي مينع وضعها 
عليها، مما يعني أن املوضوع بات 
يتفاقم ويخرج عن سيطرة مراقبي 
البلدية، وحتى تتمكن البلدية من 
تفعيل الئح����ة أبراج االتصاالت � 
التي هي في طور الدراس����ة اآلن 
� حال إقرارها بش����كل سليم. لذا 
أقترح أن يتم تشكيل فريق عمل 
مشترك بني بلدية الكويت ووزارة 
املواصالت ووزارة الداخلية وفريق 
إزالة التعديات على أم����الك الدولة وأي جهة أخرى 
يرى اجلهاز التنفيذي ضرورة مش����اركتها، من أجل 
التعامل مع األبراج غير املرخصة وسرعة إزالتها مع 
مخالفة ش����ركات االتصاالت وحتميلها تكاليف إزالة 

أبراجها غير املرخصة.

اقترح عضو املجلس البلدي م.محمد 
الهدية إنشاء مدرسة ابتدائي للبنني في 

منطقة سلوى.
وقال الهدية ف���ي اقتراحه: حتتاج 
منطقة س���لوى الى اكتمال العديد من 
اخلدمات أهمها انشاء مدرسة ابتدائي 
بنني حي���ث ان املنطق���ة ال يوجد بها 

سوى مدرسة واحدة فقط، ومع الزيادة 
الس���كانية امللحوظ���ة وحتى تكتفي 
املنطقة وال تساهم في ظاهرة االزدحام 
عند خ���روج األبناء الى مناطق أخرى 
اللتحاقهم مبدارسها فإنه يصبح من 
الضروري إقامة مدرسة ابتدائي لسد 

حاجة املواطنني باملنطقة.

الهدية يقترح إنشاء مدرسة ابتدائي للبنين في منطقة سلوى

بحث تعديالت قانون البلدية 2005/5 اليوم

»مبارك الكبير« تبحث موقع صبحان الخدمي

البلدي  يبحث مكتب املجلس 
خالل اجتماعه اليوم برئاسة زيد 
البلدية  العازمي تعديالت قانون 

.2005/5
وتضمن جدول األعمال التالي: 
الرسائل احملالة الى مكتب املجلس 
البلدي، الكتاب املقدم من العضو 
م.أشواق املضف بشأن املشاركة في 
مؤمترات وندوات أعضاء املجلس 
البلدي، كتاب معهد الطرق العالي 
للتدريب بشأن )مراقبة وضبط 
اجلودة في مشاريع تنفيذ وصيانة 
الطري����ق(، كتاب معه����د الطرق 
العالي للتدريب بشأن )احملسنات 

اإلس����فلتية ودوره����ا في مواصف����ات تنفيذ الطرق 
اإلسفلتية حس����ب نظام سوبربيف(، تقرير مفصل 
عن الوفد املشارك في املؤمتر )املنظومة املتكاملة إلدارة 
البلديات وتطوير املدن باملعايير العاملية(، االقتراح 

املقدم من العضو د.عبدالكرمي سليم 
بشأن تنظيم أعمال الورش الفنية، 
كتاب معهد الطرق العالي للتدريب 
بش����أن تطبيقات إدارة الصيانة 
)PMMS( لتحس����ني أداء الطرق، 
كتاب نائب الرئيس شايع الشايع 
بشأن ندوة )التنمية احلضرية.. 
بني النظرية والتجارب العملية(، 
التقرير اخلاص مبش����اركة وفد 
املجلس البلدي في املؤمتر الدولي 
األول للتراث العمراني في الدول 
االس����المية الذي أقي����م باململكة 
 � الس����عودية )الرياض  العربية 
خالل الفترة من 23 الى 28 مايو 
2010(، كتاب معهد الطرق العالي للتدريب بش����أن 
هندسة وس����المة ومعايير حتديد املواقع اخلطرة، 
التقرير املالي عن الفترة من 2010/4/1 الى 2010/6/30 

مليزانية السنة املالية 2011/2010.

ي: فريق للتعامل مع األبراج المخالفة بوشهر

م.جنان بوشهري

زيد العازمي

م.أشواق املضف

مانع العجمي

م.أحمد الصبيح

أبرز توصيات لجنة تقصي الحقائق لمخالفات منطقة فهد األحمد يبحثها المجلس خالل اجتماعه المقبل

الواقعة ضمن المركز اإلداري والتجاري بالمنطقة بعد رفض اعتراضات مالك 3 قسائم

تشديد الرقابة على المكاتب والمقاولين أثناء البناء 
والسماح بااللتصاق للمباني على الساحات وممرات المشاة

البلدية أقرت إعادة تنظيم قسائم في خيطان

ورش عمل للجنة الفنية لدراسة 
جمي����ع لوائح البن����اء من خالل 
تقدمي دراسات توضح هذا التوجه 
ومقارنتها باللوائح املعمول بها 
حاليا. التعاون الكامل بني بلدية 
احملافظة وإدارة الرقابة والتفتيش 
القانوني����ة وربطهم����ا  واإلدارة 
الكتروني����ا ببعض بحيث تكون 
املخالفة أمام جميع االدارات مبجرد 
حتريرها ليسهل دراستها والبحث 
عن احللول الهندسية والقانونية 

لها بأسرع وقت.
مع العمل بروح الفريق الواحد 
لصالح الوط����ن واملواطن ودون 
مخالف����ات قانونية أو هندس����ية 
وإبراز اهمية قوانني البناء من خالل 
نشرها لكل من يتعامل بها، وتفعيل 
الدور الرقابي للمفتشني واعطائهم 
الثقة والصالحية الكاملة وحتمل 
املسؤولية امام رؤساء القطاعات 
حتى ال تتكرر مثل هذه املخالفات 
في مناطق أخرى جديدة من الدولة 
فيل����زم العمل على نش����ر أهمية 
قوانني البناء وانها ال تقل أهمية 
عن باقي القوانني نظرا ألنها متس 
حياة املواطن فيجب أن توزع على 
املكاتب الهندسية واملقاولني وبيان 
أهميتها ف����ي الصحف والقنوات 

التلفزيونية وغيرها.

وأن تتحمل البلدية املسؤولية 
املراقبني  ف����ي  الثق����ة  وتصن����ع 
واملفتش����ني وتعمل على تشديد 

الرقابة وتطبيق القوانني.
ه����� - يجب أن يك����ون هناك 
فرق بني السكن اخلاص اإلسكاني 

والسكن اخلاص قسائم.
و � البد أن تزرع الثقة باملراقب 
وأن يتحمل املسؤولية دون غيره 
أثناء رقابته على البناء في السكن 
اخلاص والتخلص مما يعمل به 
»بدبل تشك« في سلوكه وهذا مما 

يزرع فيه عدم ثقة اجلهاز.
م � البد ان تعطى ملراقب البناء 
صفة الضبطي����ة القضائية دون 

غيره.
� تعطى صالحيات مطلقة  ن 
جلمي����ع مدي����ري احملافظ����ات 
ويتحملون جميع املسؤوليات أمام 

من هم أعلى منهم في القرار.
ع � السماح بااللتصاق للمباني 
على الس����احات وممرات املش����اة 

ومناطق السكن اخلاص.
مع اعادة النظر في نظام البناء 
بحيث يؤخ����ذ في االعتبار كثافة 
املبان����ي واالرت����دادات عن اجلار 
واخلدمات بدال من نس����ب البناء 

وتوصيف استغالل املساحات.
كم����ا توصي اللجن����ة بإقامة 

9 � عدم تطبيق الئحة البناء 
على املخالفني والتي تنص بغرامة 
50 دينارا عن املتر املربع حسب 

نص املادة 39 من الئحة البناء.
10 � ونرى احللول في اآلتي:

أ � تشديد الرقابة الشاملة على 
املكاتب الهندسية واملقاولني اثناء 
البناء وقبله وبع����د االنتهاء من 
البناء وتكون رقابة مستمرة إلى 

أن ينتهي البناء بالكامل.
ب � يجب أن يتميز املراقبون 
ببعض املزايا واملكافآت دون غيرهم 
من موظفي البلدية والتركيز على 
تثقيفهم هندسيا ومدنيا قانونيا 

وزيادة عددهم.

استثناءات؟
5 � عدم التعاون بني املسؤولني 
ادى إلى تصيد االخطاء لبعضهم 
وقد الحظنا ان جميع االجراءات 
التي اتخذتها اإلدارة جتاه املخالفات 
في هذه املنطقة هي كلها ال تتعدى 
إحالة بع����ض املراقبني للتحقيق 
ومت ذلك بعد قرار تش����كيل جلنة 
تقصي احلقائق، أين كانت االدارة 

من البداية؟
6 � التأكي����د على دور اللجنة 
البحث عن حل  األساس����ي وهو 
توافقي للمخالفات وليس تصيد 
األخط����اء، إمن����ا إيج����اد احللول 
القانونية  والهندس����ية وضمان 
عدم تكرار هذه الظاهرة في املناطق 

األخرى.
7 � نقص أدوات الرقابة ونقص 
عدد املراقبني في البلدية أدى إلى 
ظه����ور دور وزارة الكهرباء التي 
تأتي بعد كش����ف البلدية لتثبت 

وجود مخالفات.
8 � التأكيد على مراقبي البلدية 
في املشاركة في الدورات التثقيفية 
والبعث����ات التعليمية وامليدانية 
الكتس����اب اخلبرة وأين هم من 
املكافآت املادية واملعنوية؟ فيلزم 
العمل على أن تتميز هذه الفئة عن 

غيرهم من موظفي املكاتب.

البلدي خالل  يبحث املجلس 
اجتماع����ه املقبل التقرير النهائي 
للجنة تقصي احلقائق عن مخالفات 
منطقة فهد األحمد ضرورة التشديد 
على املكاتب الهندسية واملقاولني 

أثناء البناء.
وتضمن التقري����ر الذي اعده 
رئي����س اللجنة مان����ع  العجمي 

التالي:
1 � تتركز املش����كلة في ظهور 
املخالف����ات وانتش����ارها في هذه 
املنطقة عن غيرها والسبب وراء 
ذلك يكمن في انع����دام الثقة بني 
املراقبني واملسؤولني وذلك ما أدى 
إلى ظهور ما يسمى »بالدبل تشك« 
أو إعادة الكشف على العقار حيث 
تبني أن معظم املخالفات عبارة عن 
»التصاقات، زيادة بناء، مخالفات 

أخرى«.
2 � التوس����ع في االستثناءات 

والتي تعطى ملوطن دون آخر.
3 � انع����دام الرقابة واملتابعة 
على املكاتب الهندسية واملقاولني 

اثناء البناء.
4 � التأخير في كشف املخالفات 
مم����ا أدى النطباع ل����دى املواطن 
بأن ذلك هو حق مكتسب، فلماذا 
ال يخالف وج����اره لديه مخالفة 
والفرق هو حص����ول جاره على 

اي واجهتني خلفية وأمامية، اما في 
التقسيم اجلديد فأصبحت تطل على 
3 شوارع، اي أخذت ميزة اكثر من 

الوضع السابق.
3 � االعت����راض الثالث: مقدم 
من ش����ركة أوتاد العقارية والتي 
متتلك القس����يمة رقم 23 الواقعة 
ضمن املرك����ز اإلداري والتجاري، 
حيث يعترض أصحاب العالقة على 
تغيير اجتاه القسيمتني رقمي 11 و12 
لتكونان مبواجهة مجمعهم مباشرة، 
ما س����يكون له تأثير سلبي على 

الواجهة الرئيسية للمجمع.
الرأي: القسيمة رقم 23 ليست 
ضمن القسائم املتأثرة باملجرور ولم 
يتغير وضعها التنظيمي ويوجد 

أمامها وخلفها مواقف سيارات.
الرأي التنظيمي: املوافقة النهائية 
على إعادة تنظيم القسائم الواقعة 
ضمن املرك����ز اإلداري والتجاري 
مبنطقة خيطان واملتعارض معها 
مجرور صرف مياه أمطار وكما هو 

مبني على املخطط املرفق.
� عدم املوافقة على االعتراضات 
املقدمة من مالكي القسائم أرقام 8 
و12 و23 باملركز اإلداري والتجاري 

مبنطقة خيطان.

القسيمة رقم 8 ضمن املركز اإلداري 
والتجاري وتطلب اإلبقاء على وضع 
القس����يمة كما هو وإزالة املجرور 
وتعويضهم عن اخلس����ائر التي 
حلقت بهم أو اس����تمالك القسيمة 
وتعويضه����م عن األض����رار التي 

أصابتهم.
الرأي: القس����يمة رقم 8 وفق 
التنظي����م األصلي كان����ت ذات 3 
واجهات مت تعديل موقعها بنفس 
املس����احة واألبعاد وأصبح لها 4 
واجهات اي أخذت ميزة اكثر مما 

كانت عليه.
2 � االعت����راض الثان����ي: مقدم 
من مالك القسيمة رقم 12 باملركز 
اإلداري والتجاري بخيطان، حيث 
يعترض أصح����اب العالقة على 
إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن 
املركز اإلداري والتجاري ويطالبون 
بالتعويض عن الضرر الذي حلق 
بهم بعد ان ع����اق وجود املجرور 
االنتفاع بالقسيمة منذ عام ونصف 
العام حيث هبطت أسعار القسائم 
التجارية هبوط����ا كبيرا، ما فّوت 

فرصة االنتفاع منها.
الرأي: القس����يمة رقم 12 وفق 
التنظيم األصلي كانت )بطن � ظهر( 

املركز اإلداري والتجاري في كل من 
الطابق األرض����ي في مبنى بلدية 
الكويت الرئيسي وفي مركز بلدية 

محافظة الفروانية.
� مت نش����ر إعالن من مشروع 
إعادة تنظيم القسائم املذكور أعاله، 
وذلك في جريدة الكويت اليوم العدد 

981 بتاريخ 2010/6/27.
� وردت إلين����ا االعتراض����ات 
التالية وقد متت دراس����تها وهي 
كاآلت����ي: 1 � االعتراض األول: من 
شركة اإلنشاءات الشرقية للتجارة 
العام����ة واملقاوالت، والتي متتلك 

� متت مخاطبة وزارة اخلدمات 
)الكهرب����اء وامل����اء � املواصالت � 
األش����غال العامة( إلب����داء الرأي 
ح����ول الوضع الذي متت املوافقة 
عليه بصفة مبدئية، وكذلك بيان 
اذا كان����ت هن����اك خدمات تخص 
وزاراتهم تتع����ارض مع الوضع 
املعدل للمركز اإلداري والتجاري 

مبنطقة خيطان.
� وبن����اء على ما ج����اء بقرار 
املجل����س البلدي بإع����ادة تنظيم 
القسائم تأسيسا على أحكام القانون 
رقم 40 لسنة 1978 في شأن القطع 
التنظيمية، فإن األمر يتطلب إعالم 
املواطنني مالك قسائم املركز اإلداري 
والتجاري مبنطقة خيطان بإعادة 
تنظيم القسائم الواقعة ضمن املركز 
اإلداري والتج����اري والت����ي متت 
املوافقة عليها بصفة مبدئية، وذلك 
مبوجب إعالن ينشر في اجلريدة 
الرسمية وتتم إذاعته في اإلذاعة 
للتقدم مبالحظاتهم أو اعتراضاتهم 
الى مدير إدارة التنظيم خالل فترة 
شهر واحد من تاريخ نشر اإلعالن 

وقد مت عمل اإلجراءات التالية:
� مت وضع نسخة من مشروع 
إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن 

وافق����ت البلدية عل����ى إعادة 
تنظيم القس����ائم الواقعة ضمن 
املركز اإلداري والتجاري مبنطقة 
خيطان بعد رفض اعتراضات مالك 
القسائم. وقال مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبي����ح في كتابه الذي 
ستبحثه جلنة الفروانية: نفيدكم 
بأن قرار املجلس البلدي رقم م.ب/

ر.و/2009/10/270 بتاريخ 2009/6/8 
يقضي باملوافقة بصفة مبدئية على 
إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن 
املركز اإلداري والتجاري مبنطقة 
خيطان واملتعارض معها املجرور 
بزيادة اح����د بعديها مع احملافظة 
على نفس املس����احة وواجهاتها 
قدر اإلمكان، كما ان املقترح إلعادة 
تنظيم القسائم تأسيسا على أحكام 
القانون رقم 40 لس����نة 1978 في 
ش����أن القطع التنظيمية شريطة 

ما يلي:
1 � أن يتم التنسيق مع وزارة 
األشغال العامة بخصوص التنظيم 
اجلديد للمركز اإلداري والتجاري 

مبنطقة خيطان.
2 � التنسيق مع جميع وزارات 
اخلدم����ات قبل اعتم����اد املخطط 

النهائي اجلديد للمركز.

تبحث استحداث مداخل ومخارج لغرب الجليب

لجنة الفروانية تناقش اعتماد 
المخطط الهيكلي لمدينة الشدادية

كتاب األمانة العامة للمجلس 
البلدي رقم 935 بشأن مبنى 
متكامل لتحفيظ القرآن الكرمي 
وتدري����س علومه من منطقة 
الف����ردوس عل����ى ان يض����م 
املبنى قاعات لدروس السنة 
النبوية والتربية على أسس 
إس����المية صحيح����ة، وطلب 
الش����ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل تغيير نش����اط الغاز 
الكائن مبنطقة  غير املستغل 
عبداهلل املبارك ضمن القطعة 
5 مبركز الضاحية الى نشاط 

مطعم وحلويات.

بحثت جلنة الفروانية خالل 
اجتماعها اليوم برئاسة احمد 
البغيلي اعتماد املخطط الهيكلي 
ملدينة صباح  السالم اجلامعية 

في منطقة الشدادية.
ويتضمن ج����دول األعمال 
التالي: طلب وزارة األش����غال 
العام����ة اس����تحداث مداخ����ل 
ومخارج جلميع قطع منطقة 
عبداهلل املبارك )غرب اجلليب(، 
املق����دم من العضو  االقتراح 
أحم����د البغيل����ي الرش����يدي 
بشأن إنشاء ديوانية متكاملة 
خلدمة كبار السن داخل منطقة 
الفردوس للحفاظ على تراث 
اآلباء واألجداد، واقتراح آخر 
بشأن عمل دوار بدل اإلشارة 
املرورية املوجودة بني قطعتي 
1 و4 بخيطان اجلنوبي، كذلك 
االقتراح واستحداث جسر علوي 
الناصر وضاحية  بني صباح 
الدائري  املبارك على  عبداهلل 
الس����ادس، وتك����رار اقتراحه 
بشأن استحداث جسر علوي 
الناصر وضاحية  بني صباح 
الدائري  املبارك على  عبداهلل 
املقدم من  السادس، االقتراح 
العضو احمد الرشيدي بشأن 

أحمد البغيلي

م.محمد الهدية

KUWAIT UNIVERSITY
COLLEGE OF ENGINEERING AND PETROLEUM
The Department of Electrical Engineering

The Department of Electrical Engineering at the College of Engineering and 
Petroleum in Kuwait University invites applications for a faculty position at the 
rank of Associate or Full Professor in Electromagnetics and/or Optics and 
Applications for the academic year 2010/ 2011.

Required Qualifications: 1- A Ph.D. degree in Electrical Engineering from a 
reputable University in the area of Electromagnetics and/or Optics and 
Applications . 2-The applicant›s GPA in first university degree should be at least 
3 points (or equivalent). 3-Candidates must have deep experience in quality 
teaching and research. 4-Full command of teaching in English and a strong 
publication record are essential for the position. 

To apply send by express mail/courier or online, within two months starting from 
24th of October 2010, a copy of this advertisement that indicates the date and 
the issue of publication, a completed application form, with required documents 
as stated in the application form as well as a detailed CV,  a copy of the passport 
and three refrence letters, to the following address:

Administration for Academic Staff Affairs , Academic Staff Appointment 
Department, University of Kuwait, Khaldiya  Campus, Block 3 , 
 Al Firdous Street, Building  No: 3 , Khaldiya, State of Kuwait. 

Tel: 00965- 24844189. Fax: 00965- 24849562

To apply online go to: 
http://www.kuniv.edu/ku/index.htm , CAREERS @ KU

For application forms go to:
 http://www.kuniv.edu/ku/Downloads/index.htm


