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 اعداد: بداح العنزي 

 يقوم اعضـــاء جلنة مبارك 
اليـــوم بجولة  الكبير صباح 
تفقديـــة في منطقـــة صبحان 
لالطالع علـــى اوضاع املنطقة 
مبشاركة اجلهاز التنفيذي في 

البلدية. 

 أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية أن مراسيم 
رفــــع علم البــــالد إيذانا ببدء االحتفــــاالت الوطنية 
لبلدية الكويت مبناسبة الذكرى اخلمسني لالستقالل 
والعشرين للتحرير ومرور خمس سنوات على تولي 
صاحب السمو االمير احلكم، اليوم في متام الساعة 
العاشرة صباحا في ساحة بلدية الكويت مقابل برج 

التحرير. 

 جولة ألعضاء لجنة مبارك 
الكبير في منطقة صبحان

 مراسم رفع العلم بالبلدية اليوم

 لجنة الفروانية أقّرت موقعين لمراكز
  خدمة المواطن في الفروانية والفردوس

 لجنة الجهراء تبحث إعادة تنظيم منطقة الواحة

 الدعيج: ضرورة مراجعة البلدية لمعرفة األنشطة 
المسموح بها قبل استثمار أو استئجار المحالت

 إغالق ٤ محالت في األحمدي
 ذكر مدير فرع بلدية محافظة األحمدي 
م.فهد العتيبي ان بلدية احملافظة حققت العديد 
من االجنازات امللموسة خالل شهر ديسمبر 
املاضي.جاء ذلك في سياق االحصائية التي 
أعدتها ادارة العالقات العامة بالبلدية والتي 
اشتملت على عدد من اجنازات االدارة التابعة 
لبلدية محافظة األحمدي والتي متثلت في ادارة 
تراخيص اخلدمات البلدية وادارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق وقسم الدعم املالي. 
واشار العتيبي الى أن اجمالي الرسوم التي 
حققتها ادارة التراخيص الهندسية قد يبلغ 
٢٢٧٢ دينارا وذلك من خالل اجناز ١٦٧ رخصة 

بناء واجناز ٢٧٥ رخصة جتارية.
  وأوضح العتيبي أن ادارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية قد أجنزت ٩٥ تعهدا اشراف مكتب 
هندسي تنوعت ما بني ٧٥ لسكن خاص و٩ 

لسكن استثماري و٩ جتاري وواحد لصناعي 
مضيفا أنه قد مت اجنــــاز ٣٣ توكيل مقاول 
وعدد ٢٨ كتاب تسليم حدود ما بني ٢٥ لسكن 
خــــاص و٣ لصناعي في حــــني بني أن عدد 
املعامالت املنجزة قد بلغت ٤٦ معاملة انهاء 
اشراف اشــــتملت على ٣٩ معاملة بالسكن 
اخلاص و٤ معامالت بالسكن االستثماري 
و١ معاملة بالتجاري و٢ بالصناعي في حني 
بلغ عدد شهادات األوصاف التي مت إجنازها 
٢٥١ شهادة و١٦٥ شــــهادة بالسكن اخلاص 
و٨١ شهادة بالسكن االستثماري و١ شهادة 

بالتجاري و٤ بالصناعي.
  واشار العتيبي الى أن ادارة السالمة قد 
قامت بإجناز ٣٢١ معاملة اشتملت على عدد 
٣٥ ترخيص سالمة وعدد ٨ رخص تشوين 
وعدد ٧ معامالت افراج عن تأمني نقدي و٤٥ 

معاملة تسلم كفالة مصرفية وعدد ٣٥ معاملة 
افراج عن كفالة مصرفية وعدد ٤٩ كتاب رقابة 
ومتابعة وعدد ٤٠ شهادة سالمة للمشاريع 
االنشــــائية والسكن اخلاص وتوجيه نحو 
٥٤ تنبيها.واضاف أن اجمالي الرسوم التي 
حققتها ادارة تراخيص اخلدمات البلدية من 
خالل مراقبة تراخيص االعالنات ومراقبة 
تراخيص اخلدمات البلدية قد بلغ ٢٨٠٦٧٫٦١٢ 
دينارا.وأوضح العتيبي أن مفتشي الرقابة 
الصحية قد قاموا بالعديد من اجلوالت والتي 
أســــفرت عن مخالفة ٧٩ محال وغلق عدد ٤ 
محالت غلقا إداريا وقــــد بلغ عدد احملالت 
التي أعطيت اشتراطات صحية ٥ محالت، 
مضيفا أن كمية اخلضار والفواكه الواردة 
الى السوق املركزي عن طريق البر قد بلغ 

٤٧٠٩١ كيلوغراما.

  وذكر ان مراقبة احملالت واإلعالنات التابعة 
إلدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية قد 
قامت بالعديد من اجلوالت التفتيشية والتي 
أسفرت عن تفتيش ١٨٩ محال تبني منها ١٤ 
محال تعمل من دون ترخيص وقد بلغ عدد 
االعالنات التي متت إزالتها من احملالت ٣٦ 
إعالنــــا و٨٤٥ إعالنا متت إزالتها من الطرق 
العامــــة، وقد مت توجيه نحو ١١٧ إنذارا و١٠ 
إنذارات طرق عامة وقد مت حترير نحو ٣٤ 

مخالفة للمحالت و٨ مخالفات طرق عامة.
  وأشــــار الى أن عدد املذبوحات التي مت 
ذبحها مبسلخ محافظة األحمدي قد بلغ ٢٧١١٠ 
ذبائح وبلغ عدد الذبائح التي مت إتالفها ٢٥ 
ذبيحة وبلغ كمية املذبوحات من الدواجن 
احمللي املذبــــوح ٢٦٥٧ كرتون دجاج بوزن 

١٩٫٣٠٢ طن. 

 اكد نائب املدير العام لشؤون 
بلديتي محافظتي حولي ومبارك 
الكبير م.اسامة الدعيج على ضرورة 
قيام اصحــــاب احملالت مبراجعة 
القيام باستئجار او  البلدية قبل 
استثمار اي محل ملعرفة االنشطة 
املسموح بها والتأكد من ان النشاط 
املطلــــوب متوافق مع املواصفات 

الفنية للمحل.
الدعيــــج في مؤمتر    وعرض 
صحافي امس املشاكل التي تواجهها 
البلدية في احملافظات عند  افرع 
القرار الوزاري رقم ٢٠٦  تطبيق 
لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم اعمال 
البنــــاء واجلــــداول امللحقــــة به 
وكذلك القــــرار الوزاري رقم ٣٧٢ 
لسنة ٢٠٠٨ بشأن الئحة احملالت 
العامة واملقلقة للراحة واملضرة 
بالصحة والقرار الوزاري رقم ١٩٠ 
النظام  لسنة ٢٠٠٨ بشأن الئحة 
ونقــــل النفايات، مشــــيرا الى ان 
القرار الوزاري رقم ٢٠٦ لســــنة 
البناء  ٢٠٠٩ بشأن تنظيم اعمال 
واجلداول امللحقة به اكدت املادة 
االولى منه على انه ال يجوز انشاء 
مبان او اقامة اعمال او توسيعها 
او تعليتها او تدعيمها او هدمها 
او ترميمها او تعديلها او تغيير 
معالم اي عقار بحفره او ردمه او 
تســــويته اال بعد احلصول على 

ترخيص في ذلك من البلدية.
  وعليه، فإنه عنــــد قيام مالك 
العقار بأي من االعمال التي حددتها 
املادة االولــــى قبل احلصول على 
ترخيص بذلك مــــن البلدية فإنه 
يعرض نفســــه للغرامــــة املالية 
الواردة نصا فــــي القرار املذكور 
ووقــــف االعمــــال املخالفة وعدم 
ايصال التيار الكهربائي او قطعه 
عن تلك االعمال في حال ايصاله 
حلني الفصل في الدعوى، اضافة 
الى عدم اصدار شــــهادة اوصاف 

للعقار او اي من اجزائه.
  كما اكدت املادة الثالثة عشرة 
علــــى انه يتــــم تنفيــــذ البناء او 
االعمال وفقا لالصول الفنية وطبقا 
للرسومات والبيانات واملستندات 
التي منح الترخيص على اساسها 
وان تكون مواد البناء املستخدمة 
طبقــــا للمــــواد املصــــرح بها في 
الترخيص وال يجــــوز ادخال اي 
تعديل عليها اال بعد احلصول على 

ترخيص في ذلك من البلدية.

  وكثيرا ما تظهر مشــــاكل ذات 
عالقة باملواد املذكورة في مباني 
السكن اخلاص واالستثماري بوجه 
عام اضافة الى حاالت من التجاري، 
وذلك عندما يطلــــب مالك العقار 
اصدار شــــهادة االوصاف أو كتب 
ايصال أو تقوية التيار الكهربائي 
أو الرد على كتب االفادة بشــــأن 
االستغالل التجاري للمحالت بالعقار 
ويتبني للمهندس املسؤول أو مراقب 
البناء املختص بعد الكشف بوجود 
مخالفات في العقار أو بعض أجزائه 
ما يتسبب في عدم امكانية اصدار 
شهادة األوصاف أو كتب ايصال 
أو تقوية التيار الكهربائي أو الرد 
على كتب االفادة بشأن االستغالل 
التجاري، ويفاجأ املالك بأن االجزاء 
التي قام ببنائها أو تعديلها قد تكون 
غير قابلة للترخيص، ويتعني عليه 
في هذه احلالة ازالة هذه االجزاء، 
األمــــر الذي يترتــــب عليه حتمل 
املالــــك مبالغ مالية وتكاليف كان 
ميكن له جتنبها، وما يصاحب ذلك 
من تأخير في اجناز معاملته وما 
يترتب ع لى ذلك من خسائر مادية 

نتيجة لذلك.
  أما فيما يتعلق بشقق التمليك أو 
العقارات اململوكة وفقا لنظام املشاع 
فإن املشــــكلة تظهر عندما يتعذر 
اصدار شهادة االوصاف في حالة 
وجود مخالفات في االجزاء املشاعة 
بالعقــــار، وذلك لكون مالك العني 
ميتلك اضافة الى اجلزء املخصص 
له جزءا مشاعا يتمثل في املمرات 
واملساحات املخصصة للخدمات 

وغيره من االجزاء املشاعة.
  وأضاف: من ناحية اخرى هناك 

مشــــاكل اخرى ناجمــــة عن قيام 
بعض مالك العقارات في السابق 
باالحتفاظ بامللفات الفنية للعقارات 
العائدة لهم والتي من املفترض ان 
تكون موجودة في أرشيف االدارات 
املعنية بأفرع البلدية باحملافظات 
حلفظها والتمكن من استرجاعها 
وقــــت احلاجة واالحتفــــاظ بكل 
البيانات والتقارير والشــــهادات 
والتراخيص اخلاصــــة بالعقار، 
حيث تبدأ املشــــكلة عندما يطلب 
املالك استعارة امللف الفني بغرض 
تصوير بعض املخططات أو امتام 
بعض املعامالت اخلاصة بالعقار 
ومن ثم ال يتم ارجاع امللف مجددا 
لالرشيف. وتظهر املشكلة عندما 
يطلب املالك بعــــد ذلك اجراء أي 
معامالت تخــــص العقار ويتبني 
حينئذ أن امللف الفني غير موجود، 
االمر الذي يؤدي الى تعذر امتام 
املعاملة من دون فتح ملف جديد وما 
يتطلبه ذلك من تقدمي املستندات 
واملخططات الالزمة للتحقق من 
الوضع الفني والقانوني للعقار.

  وللتعامــــل مع هذه املشــــكلة 
فقد قامت البلدية بتنفيذ مشروع 
لالرشــــفة االلكترونيــــة مليكنة 
امللفات الفنية للعقارات من خالل 
االحتفاظ بنســــخ من املخططات 
ورخص العقار وخالفه بأرشيف 
الكتروني، وقطعت البلدية شوطا 
كبيرا من مراحل اجناز املشروع 
وامتام عملية االرشــــفة لنســــبة 
الفنية لبعض  كبيرة من امللفات 
مناطق الســــكن اخلاص والسكن 

االستثماري. 
  من ناحية اخرى مت اتخاذ عدد 

من االجــــراءات الالزمة للحيلولة 
دون فقدان امللفات الفنية للعقارات، 
كإصــــدار التعاميم التي تنبه الى 
اقتصــــار عملية مناولــــة امللفات 
فقط على موظفي البلدية املعنيني 
واملكلفني بهذا الشأن وضبط الدورة 
املستندية وعملية تسلم وتسليم 
امللفات، وجار اتخــــاذ االجراءات 
الالزمة لتركيب كاميرات مراقبة 
للسيطرة على هذه العملية. هذا 
وعلى الرغم من ذلك اال أننا نهيب 
باالخوة مالك العقارات الى ضرورة 
التعاون مــــع البلدية وعدم ابقاء 
امللفات الفنية بحوزتهم وارجاعها 
البلدية لالحتفاظ  الى أرشــــيف 

واالستعانة بها وقت احلاجة.
  أما القرار الــــوزاري رقم ٣٧٢ 
بشأن الئحة احملالت العامة واملقلقة 

للراحة واملضرة بالصحة:
  ـ أكدت املادة الرابعة منه انه ال 
يجوز فتح أو ادارة أي محل قبل 
احلصول على موافقة أو ترخيص 

من البلدية.
  وكثيرا ما يقع شاغلو احملالت 
في مشــــكلة فتح احملل ومباشرة 
العمل قبل احلصول على موافقة 
أو ترخيص من البلدية، االمر الذي 
يتسبب في غلق احملل غلقا اداريا 
وايقاع املخالفة وإحلاق الغرامة 

املالية املترتبة على ذلك.
  ـ كما اكدت املادة السادسة منه 
على وجوب التأكد من اســــتيفاء 
االشــــتراطات العامــــة واخلاصة 

احملددة من قبل البلدية.
  وتشتمل االشتراطات العامة 
واخلاصة على احلد االدنى ملساحة 
احملالت والضوابط الفنية الالزمة 

ملزاولــــة االنشــــطة فــــي املناطق 
املختلفة.

  هذا وترد الينا طلبات تراخيص 
حملالت غير مطابقة لالشتراطات، 
مع وقوع التزامات تعاقدية ومالية 
على صاحب احملل، اال انه يتعذر 
السماح مبزاولة أي نشاط مخالف، 
حيث انه لكل محل هناك استخدامات 

محددة.
  لــــذا فإننا نؤكــــد اهمية قيام 
أصحاب احملالت مبراجعة البلدية 
قبل القيام باستئجار أو استثمار 
أي محل ملعرفة االنشطة املسموح 
بها والتأكد من ان النشاط املطلوب 
متوافــــق مع املواصفــــات الفنية 

للمحل.
  كذلك القرار الوزاري رقم ١٩٠ 
لسنة ٢٠٠٨ بشأن الئحة النظافة 

ونقل النفايات
  ـ نصت املادة التاســــعة على 
انه على أصحاب املركبات املهملة 
والسكراب نقلها الى األماكن التي 
حتددها البلدية وال يجوز تركها 
في الشوارع وعلى األرصفة وفي 
الساحات وامليادين العامة وللبلدية 
ان تنذر اصحاب املركبات املهملة 
والسكراب برفعها خالل ٤٨ ساعة، 
وذلك بوضع عالمــــة عليها تفيد 

ذلك.
  ويحظــــر اشــــغال الشــــوارع 
واملياديــــن والســــاحات العامــــة 
باملركبات املعروضة بقصد البيع، 
وللبلدية أن تنذر اصحاب املركبات 
برفعها خالل ٢٤ ساعة وذلك بوضع 

عالمة عليها تفيد ذلك.
  وفي حالة املخالفة في احلالتني 
السابقتني يكون للبلدية احلق في 

ضبط املركبات وحجزها لديها.
  وباستقراء نص املادة املذكورة 
يتضح انه ال يسمح بترك املركبات 
املهملة والسكراب في الشوارع وعلى 
االرصفة وفي الساحات وامليادين 
العامة، حيث تقوم البلدية بإنذار 
اصحاب املركبات املهملة والسكراب 
برفعها خالل ٤٨ ساعة وفي حالة 
عدم رفع السيارة من قبل مالكها 
البلدية  خالل املدة احملددة تقوم 
برفعها على نفقة مالكها، حيث تكمن 
املشكلة في قيام املعنيني في البلدية 
برفع مركبات قد ال تعرف من قبل 
أصحابها بأنها مهملة أو سكراب بعد 
انذارهم وعدم استجابتهم لالنذار 

ألي سبب كان. 

 الحريص: إصدار ٩١ ترخيصًا هندسيًا في العاصمة

 تبحث جلنة اجلهراء في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها اليوم برئاسة 
م.عبداهللا العنزي اقتراحا بإعادة 

تنظيم منطقة الواحة.
  ويتضمن جدول االعمال: الغاء 
استحداث مواقف جانبية ملسجد في 
مدينة سعد العبداهللا قطعة ٣، طلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
الغاء قرار املجلس البلدي اخلاص 
بالغاء مواقف سيارات بجانب مسجد 
مبدينة ســــعد العبداهللا قطعة ٣ 
واستحداث مواقف محيطة باملسجد، 
االقتراح املقدم من العضو م.عبداهللا 
العنزي بشأن كتاب االمانة بشأن ناد 

رياضي ملدينة سعد العبداهللا، طلب وزارة املواصالت 
تخصيص موقع القامة محطة لتقوية االرسال واالستقبال 
مبنطقة الرخامـ  طريق الصبية، طلب وزارة املواصالت 
تخصيص موقع القامة محطة لتقوية االرسال واالستقبال 
مبنطقة اجلهراء، طلب وزارة االشغال العامة املوافقة 
التنظيمية ملبنى الهيئة العامة للمعلومات املدنية (فرع 
اجلهراء) مبنطقة اجلهراء قطعة ٩٣، االقتراح املقدم من 
العضو م.عبداهللا العنزي بشأن تخصيص موقع النشاء 
صفاة االغنام ومركز لبيــــع االعالف مبنطقة جنوب 
اجلهراء على طريق الســــاملي، وآخر بشأن استحداث 
جسر مشاة بني منطقة الواحة واملنطقة االستثمارية 
وايضا بني منطقة الواحة والعيون مقابل مسجد عودة 
عوض العنزي، وكذلك االقتراح بشأن نقل موقع مركز 
اطفــــاء اجلهراء الى موقع آخــــر اكثر اهمية وفاعلية، 
وكذلك االقتراح بشأن توفير اخلدمات لرواد ومرتادي 

اسطبالت اخليل والفروسية مبنطقة 
الساملي، اضافة الى االقتراح املقدم 
من عائلة البســــام بشأن تسمية 
بعض شوارع اجلهراء وذلك باسماء 
من عائلة البسام، السيرة الذاتية 
لتركي الذايدي ضمن مجموعة من 
التسميات املقترحة والواردة الى 
االدارة، السيرة الذاتية للمال منصور 
ســــعد البناق ضمن مجموعة من 
التسميات املقترحة والواردة الى 
االدارة، اطالق اسم املغفور له الشيخ 
صباح السالم الصباح على طريق 
الساملي رقم ٧٠، طلب اطالق اسم 
املغفور له الشيخ عبداهللا اجلابر 
الصباح على طريق البحيث مــــن مركز البحرة عند 
دوار مســــجد الفتوح الى منطقــــة البحيث جنوب ام 
قصر، طلب اطالق اسم املغفور له الشيخ جابر االحمد 
اجلابر الصباح على طريق العبدلي من تقاطع طريق 
اجلهراء وطريق الصبية الــــى منفذ احلدود رقم ٨٠، 
طلب اطالق اســــم املغفور له الشيخ سعد العبداهللا 
السالم الصباح على طريق الصبية من تقاطع طريق 
اجلهراء وطريق الصبية الى مركز البحرة عند دوار 
مسجد الفتوح طريق ٨٠١، اطالق اسم محمد ضيف اهللا 
القحص بناء على السيرة الذاتية بكتاب نائب املدير 
العام لشؤون قطاع املشاريع، اطالق اسم عبدالعزيز 
سند الصليلي بناء على السيرة الذاتية بكتاب نائب 
املدير العام لشؤون قطاع املشاريع، اطالق اسم سعد 
ماضي حشر املطوطح بناء على السيرة الذاتية بكتاب 

نائب املدير العام لشؤون قطاع املشاريع. 

 استعرض المشاكل التي تعاني منها أفرع البلدية بالمحافظات

 أوصت جلنة الفروانية خالل اجتماعها امس برئاسة احمد البغيلي 
باملوافقة على طلب وزارة الصحة توسعة مركز العمرية الصحي.

  وقال البغيلي ان اللجنة وافقت على طلب وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع مسجد مبساحة ٤٠٠ متر مربع ضمن احلدود 
القائمة في منطقة اشــــبيلية، كما مت املوافقة على اقتراح احمد البغيلي 
تخصيص موقعني ملراكز خدمة املواطنني في منطقة الفروانية ومنطقة 
الفردوس.وذكر ان اللجنة أّجلت بحث اقتراح األعضاء احمد املعوشرجي، 
د.عبدالكرمي السليم، م.جسام اجلســــار، بشأن فتح طريق يوصل بني 
ضاحية عبداهللا املبارك والدائري السابع، كما مت تأجيل اقتراح العضوين 
محمد املفرج وأحمد البغيلي بشــــأن تخصيص موقع جديد ملستشفى 
عام آخر في منطقة الفروانية مبساحة ٢٠٠ ألف متر مربع يشمل جميع 

التخصصات الطبية.
  وبّني انه مت املوافقة على اقتراح احمد البغيلي بشــــأن عمل زراعات 
جتميليــــة جلميع الدوارات في منطقة الفــــردوس على ان تكون حتت 

اشراف هيئة الزراعة. 

 أوضح نائب املدير العام لشؤون 
أفــــرع بلدية محافظــــة العاصمة 
واجلهراء م.محمــــد احلريص ان 
إدارة التراخيص الهندســــية في 
بلدية العاصمة أصدرت ٩١ ترخيصا 
خالل شهر نوفمبر املاضي، الفتا 
الى انه مت حتصيل رسوم قدرها 
١٢٩٢ دينــــارا عــــن إصــــدار تلك 

التراخيص.
  وقال م.احلريــــص، في بيان 
صحافــــي، ان تراخيص الســــكن 
اخلاص اســــتحوذت على حصة 
األســــد من إجمالــــي التراخيص 
املصــــدرة بعــــدد ٧٩ ترخيصــــا 
توزعت على البناء احلديث بواقع 
٣٠ ترخيصــــا، باالضافة لعدد ٤١ 
ترخيصا والترميم بواقع ترخيص 
واحد فيما جاءت تراخيص الهدم 
والزراعة في املرتبتني األخيرتني 
بواقع ٥ تراخيص وترخيصني لكل 
منهما، مبينا ان اجمالي الرسوم 
التــــي مت حتصيلها من الســــكن 

اخلاص بلغت ٤١٢ دينارا.
  واســــتدرك بــــأن تراخيــــص 
القطاع الصناعي جاءت في املرتبة 
الثانية بعد السكن اخلاص بعدد 

٩ تراخيــــص توزعت على البناء 
احلديث بعدد ٣ رخص، وباالضافات 
على البناء بواقع ٤ رخص، فيما لم 
حتظ تراخيص الهدم اال بترخيصني 
فقط، مــــن إجمالــــي التراخيص 
املصدرة في القطاع، موضحا ان 
القطــــاع الصناعــــي تصدر قيمة 
الرســــوم احملصلة على مستوى 
القطاعات بإجمالي رسوم بلغت 

٦٧٠ دينارا.
  وبــــني ان تراخيــــص القطاع 
االستثماري بلغ عددها ترخيصني 

خالل شهر نوفمبر بواقع ترخيص 
فــــي البناء احلديــــث وترخيص 
البناء وبرســــوم  اإلضافات على 

بلغت ٢٠٠ دينار.
  وفي القطاع الصناعي لم يتم 
إصدار سوى ترخيص واحد في 
املرتبة  الهدم ليحتل بذلك  مجال 
األخيرة بني القطاعات خالل الشهر 
ولم يتم حتصيل سوى ١٠ دنانير 

فقط.
  وعلق نائب املدير العام لشؤون 
بلدية محافظتي العاصمة واجلهراء 
على إحصائية التراخيص الهندسية 
بالقول ان اإلدارة تسعى وبشكل 
مستمر لتسهيل اإلجراءات الالزمة 
للحصول على التراخيص من خالل 
ســــرعة إجناز املعامالت ووضع 
الضوابط اخلاصة باألوراق املطلوبة 
حتى يتمكــــن املوظف من إجناز 

املعامالت بالشكل املطلوب.
  وتوقــــع احلريص ان تشــــهد 
سرعة إجناز املعامالت مزيدا من 
التطور مع اكتمال مشروع احلكومة 
اإللكترونية والذي سيكون له أكبر 
األثر في انتهاء كثير من املعامالت 

بالسرعة والدقة املطلوبة. 

 أحمد البغيلي

 م.أسامة الدعيج متوسطا م.فهد الفهد وعبداهللا الشمري خالل املؤمتر الصحافي

 م.محمد احلريص

 م.عبداهللا العنزي
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