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اعداد: بداح العنزي

قدم نائب رئيس املجلس البلدي ش���ايع 
الشايع التهنئة الى مدير عام البلدية م.أحمد 

الصبيح مبناسبة التجديد له.
وقال الشايع في كتابه:

نهنئكم على ثقة القيادة السياسية بتجديد 
تعيينكم بدرجة وكيل وزارة متمنيا لكم دوام 
التوفيق والتقدم والنهوض بالبلدية والعمل 

البلدي ملا في���ه خير وطننا احلبيب الكويت 
حتت ظل القيادة الس���امية لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
الى ذلك، يعتذر الشايع عن عدم استقبال 
رواد ديوانيته اليوم االربعاء، وذلك لسفره 

خارج البالد.

الشايع يهنئ الصبيح ويعتذر لرواد ديوانيته اليوم األربعاء

جانب من احلضور

م.أحمد الهزميفيصل اجلمعة 

م.عبداهلل العنزي

لجنة الجهراء تبحث تخصيص موقعين
لصالتي أفراح في العيون والجهراء القديمة

تبح�����ث جلن���ة اجلهراء خ���الل اجتماعها اليوم برئاس���ة 
م.عبداهلل العن�����زي تخصي��ص موقعني القامة صالتي افراح 

في املنطقة.
ويتضمن جدول االعمال املعامالت التالية: الغاء تخصيص 
موقع مبنى خدمات على طريق العبدلي، طلب وزارة الكهرباء 
واملاء التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت مبنطقة الصبية 
لشركة الغامن انترناشيونال لتنفيذ مشروع محطة توربينات 
غازية لقوى الكهربائية تعمل بنظام الدورة املش���تركة مبوقع 
محط���ة الصبية، االقتراح املقدم من العضو م.عبداهلل العنزي 
بشأن استكمال الشارع الواقع على الدوار في منطقة القصر بني 
القطعة )4 أ � 4ب( والقطعة 3، وطلب زيادة النسبة التجارية 
ملشروع س���ليل اجلهراء، طلب تخصيص موقع مسجد مقابل 

القطعة 3 بضاحية صد العيون باجلهراء.

»البلدية« تعتمد تطوير موقع األبراج
وتوسعة مركز الرابية الصحي

المطيري: إجراء 296 دربًا لنقل
النفايات من إسطبالت الجهراء

وافقت البلدية على طلب شركة 
املشروعات السياحية تطوير موقع 

أبراج الكويت السياحية.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح: ال نرى مانعا تنظيميا 
م����ن املوافقة على طلب ش����ركة 
املش����روعات السياحية لتطوير 
موقع أبراج الكويت الس����ياحية 

وذلك كما يلي:
� املوافقة على تطوير وزيادة 
مواقف الس����يارات داخل منطقة 
األبراج وفق املخطط املوافق عليه 
من قسم الطرق بإدارة التنظيم.

� املوافقة على ترخيص موقع 
كافتيريا امليراج وزيادة مساحتها 

من 38.655م2 الى 245م2.
� املوافق����ة عل����ى ترخي����ص 
موقع كافتيري����ا اجلون وزيادة 

ذكر مراقب النظافة واشغاالت 
الطرق في بلدية اجلهراء فيحان 
املطيري انه مت القي���ام ب� 296 
دربا لتنظيف موقع اس���طبالت 
الفروس���ية في اجله���راء ونقل 

النفايات.
وق���ال املطي���ري: ان حملة 
التنظي��ف الت��ي أجنزه��ا فريق 
العمل لم تك��ن امل��رة االولى التي 
تعمل فيه�����ا بلدي��ة احملافظة 
مبثل هذه االعم��ال غير املنوطة 
بها، مبينا ان تنفيذ تلك االعمال 
التي تقوم بها بلدية احملافظة، 
جاءت بناء على حتقيق الرغبة 
في املصلح���ة العامة، من خالل 
تس���خير امكاناتها في تنظيف 
االسطب��الت، مشيرا الى ان اعمال 
تنظيف االسطبالت  متواصلة 
على مدار االيام املقبلة الى حني 

االنتهاء من تنظيفها متاما.

مساحتها من 43.02م2 الى 143م2 
وحتويله الى قاعة لعقد املؤمترات 

واحملاضرات.
� يش����ترط التقيد مبالحظات 

وقال: لقد أولى وزير البلدية 
هذا االمر أهمية كبيرة ومتابعة 
دائمة رغم ان مسؤولية تنظيف 
هذه االس���طبالت ليس���ت من 
اختصاص البلدية، ولكنه يسخر 
كل اجلهود املمكنة انطالقا من كون 

قسم الطرق بإدارة التنظيم املدونة 
على املخطط املق����دم من املكتب 
االستشاري ملواقف السيارات بعد 

التطوير.
� يشترط التنسيق مع وزارات 

اخلدمات واملرافق قبل التنفيذ.
� يشترط تعويض املساحات 
اخلض����راء التي س����يتم ازالتها 
ضمن موقع األبراج وبالتنسيق 
مع الهيئة العامة للزراعة � بناء 

على طلب وزارة املالية.
كما مت����ت املوافقة على طلب 
وزارة الصحة توسعة موقع مركز 
الرابية الصحي مبس����احة نحو 
85م2 من اجلهة الشرقية ونحو 
27م2 من اجلهة الشمالية شريطة 
التنس����يق مع وزارات اخلدمات 

قبل التنفيذ.

اجلميع يعمل في بوتقة واحدة 
هدفها خدمة هذا الوطن العزيز، 
مناش���دا أصحاب االس���طبالت 
ضرورة احملافظة على نظافتها 
أوال بأول وعدم ترك األمر حتى 

يتفاقم مرة أخرى.

م.أحمد الصبيح

تنظيف إسطبالت اجلهراء

الجمعة: ضرورة تدريب المفتشين لتجنب األخطاء في محاضر المخالفات

العائدة للجمعيات التي يستثمرها 
الغير عن طريق التأجير )سواء 
أكانت احمل���الت داخل اجلمعية 
ذاتها او خ���ارج مبنى اجلمعية 
او في األفرع(، البد من ضرورة 
التفرقة بني حالتني، أوالهما اذا 
كانت املخالفة تتعلق بالترخيص 
او موافقة البلدية )فتح محل دون 
ترخيص، فتح محل بترخيص 
منته او فتح محل دون موافقة 
البلدية( ففي هذه احلالة حترر 
املخالف���ة ضد رئي���س مجلس 
إدارة اجلمعي���ة، بصفته املمثل 
القانوني، وذلك بالنسبة جلميع 
احملالت املس���تثمرة باجلمعية، 
ام���ا ان كانت املخالف���ة تتعلق 
بالنظاف���ة او األغذية او غيرها 
فتحرر ضد املس���تثمر نفس���ه 
باعتباره صاحب احملل واملسؤول 

ف���رع محافظة  أقامت بلدية 
الفرواني���ة لقاءها التنش���يطي 
ملفتش���ي البلدية ع���ن محاضر 
املخالف���ات اجلدي���دة في مبنى 
بلدية احملافظة، بحضور كل من 
نائب املدير العام لشؤون بلديتي 
محافظتي األحمدي والفروانية 
فيصل اجلمعة ومدير فرع بلدية 
محافظة الفروانية م.أحمد الهزمي، 
وق���د حاضر فيه ممثل���و ادارة 
التحقيقات من وزارة الداخلية وكل 
من احملامي فهد السميط، احملامية 
ابتسام اليوسف واحملامية مرمي 
الكندري م���ن االدارة القانونية 
ببلدية الكوي���ت، وتطرقوا الى 
كيفية العمل على تعبئة مناذج 
املخالف���ات واحملاضر، وتخللها 
العديد من استفسارات املفتشني 
عن كيفية تخطي الوقوع في مثل 

تلك األخطاء.
وقال اجلمعة ان القانون مر 
بعدة مراحل من التعديل أدى الى 
إعداد الكثير من التغييرات على 
كل من اللوائح واملخالفات، األمر 
الذي دعا الى ض���رورة تدريب 
املفتش���ني على ما استجد منها، 
حرص���ا على تطبي���ق األنظمة 
ولوائح البلدية، وجتنبا لوجود 
األخطاء التي تش���وب محاضر 
املخالفات التي تسقطها قانونيا، 
اضافة الى معاجلة مواقع اخللل 
املوجودة في االدارات من خالل 
إيضاح األمور التي تغيب على 

الكثير من املراقبني.
وقال كان م���ن املفترض ان 
تصدر اللوائح بصورة توضيحية 
للمراقبني لتسهم في عملية اجناز 
املفتشني في شتى املجاالت، كونه 
يجب ان يركز على كيفية حتضير 
محاضر املخالف���ات ومراقبتها، 
لذلك يجب ان تتم عملية تهيئة 
اللوائح في جميع تفاصيلها من 
خالل اختصار الالئحة وحتديد 
بنودها، مش���يرا الى ان االدارة 
القانوني���ة تعك���ف حاليا على 
إيجاد مثل ذلك النمط ليتم من 
خالله توضيح تفاصيل املخالفات 
للمفتشني ليكون هناك متيز أكثر 

ودقة في العمل.
من جانبه قال مدير فرع بلدية 
محافظة الفروانية م.أحمد الهزمي 
عقب اللقاء ان امللتقى الذي أقامته 
بلدية احملافظة جاء للعمل على 
تقريب وجهات النظر بني االدارة 
الفني���ة،  القانوني���ة واالدارات 
لتطوير أداء املراقبني من خالل 
القانونية  إيضاح بعض األمور 
لهم، كون العامل���ني في االدارة 
القانونية على علم وفهم للمشاكل 
التي نواجهها في مجال أعمالنا، 
لذلك نحن نحاول تقريب وجهات 
النظر التي نتائجها في املصلحة 
العامة، وكي ال يتم اتهام املفتشني 
ان  بالظلم والتعسف، موضحا 
الهدف م���ن اللق���اء كان إلثراء 
املفتشني بكيفية االستعانة مبواد 

عن تلك املخالفات طبقا ألحكام 
ولوائح البلدي���ة وما يتفق مع 
الوضع املعمول به بالبلدية، اما 
بخصوص بعض املخالفات مثل 
)عدم وضع الترخيص في مكان 
بارز، عدم االحتفاظ بالترخيص 
في احمل���ل، مخالفة الغرض من 
الترخيص او ممارسة نشاط غير 
الخ(، فيتعني حترير  مرخص.. 
هذه املخالفة ضد املستثمر نفسه 
باعتباره صاحب احملل واملسؤول 
عن تلك املخالفة حيث تتسبب 
فيها بخطئ���ه وإهماله وينتهي 
دور ومسؤولية املمثل القانوني 
للجمعي���ة مبجرد اس���تخراج 
وجتديد الرخص اخلاصة باحملالت 
املستثمرة والتابعة للجمعية التي 
ميثلها وذلك طبقا ألحكام ولوائح 

البلدية.
وعرض ممثلو إدارة التحقيقات 
عددا من املخالفات التي مت إلغاؤها 
من قبل اإلدارة، وذلك لعدم دقة 
املعلوم���ات املدونة في محضر 
املخالفة، مبين���ني أهمية إبالغ 
التحقيقات في  املفتشني إلدارة 
حال وجود من ف���ي حكم خدم 
املنازل مبمارسة النشاط التجاري 
داخل احملالت وما في حكمها كي 
ال يعرضوا أنفس���هم للمساءلة 
القانونية، كون عدم اإلبالغ عن 
تلك احلاالت يعد تسترا ويؤخذ 
املفتش بحكم الوقوع في اجلنح 

اخلاصة.

اللوائح لتحرير املخالفات
وقال الهزمي: أعتقد ان إيجاد 
مثل هذه اللقاءات التي من شأنها 
تقريب وجهات النظر ستوصلنا 
الى اجلادة الصحيحة، فان كان 
هناك نقص في التشريع نحاول 
إيجاد احلل���ول من خالل لقائنا 
بوزير البلدية د.فاضل صفر او 
بلقاء مدير عام البلدية م.احمد 
الصبي���ح ملعاجل���ة الثغ���رات 
القانوني���ة املتعلق���ة باللوائح 
واألنظمة التي من املمكن ان يتم 
تغييرها او التعديل عليها، او ان 
كانت لعدم فه���م اإلجراءات من 
قبل اإلدارة القانونية كموضوع 
الضبطيات القضائية التي اتضح 
انها حتتوي على أخطاء فستعمل 
اإلدارة القانونية على غربلتها بعد 
ان تتم عملية سحبها والتعديل 

قد يسفر عنها إلغاء تلك احملاضر 
قانوني���ا، ما يؤدي الى نس���ف 

اجلهود املبذولة للمفتشني.

إجراءات تجنب الخطأ

وأوضح ممثلو اإلدارة القانونية 
في بلدية الكويت خالل اللقاء ان 
طبيعة العمل احلالية على هذه 
النماذج حتتاج الى الدقة والتركيز 
في عملية تسجيل بيانات املخالف، 
وكيفية إيضاح املخالفة لإلدارات 
التي تتابع عملية اتخاذ اإلجراءات 

عليها، اذ ال يوجد عندنا مسمى 
مراقبة احملالت، متس���ائال: من 
سيعمل على مراقبة احملالت غير 
اخلاضعة لالشتراطات الصحية 

التي تعد موضوعا شائكا؟
وأشار مراقب األغذية واألسواق 
عايش املطيري الى مدى االستفادة 
التي تعود على املفتشني من خالل 
لقائهم باجلهات احملاضرة التي 
بينت لهم كيفية تخطي الوقوع 
في بعض األخطاء غير املقصودة 
أثناء حترير محاضر املخالفات، 

القانونية في حق املخالفني جتنبا 
للوقوع في األخطاء غير املقصودة 
والتي ت���ؤدي الى إلغاء محضر 
املخالفة، ما يس���فر عنه ضياع 
املبذولة نتيجة  جهود املفتشني 

تلك األخطاء.
وكذل���ك عدم جواز س���حب 
هوية املخالف او ترخيص احملل، 
ومراع���اة املدة الزمنية بني فتح 
احملضر وإقفاله، حيث يشترط ان 

تكون مدة معقولة وكافية.
وبينوا انه بالنسبة للمحالت 

خالل لقاء تنشيطي للمفتشين بمشاركة قانونيين من »البلدية« و»التحقيقات«


