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أكد ضرورة تشجيع الشباب على االنخراط في العمل االجتماعي والتطوعي

»منتدى األساسية« اختتم أعماله: إعادة النظر في  دور املؤسسات 
التعليمية وتدريب الطلبة على ممارسة احلقوق السياسية واحلريات

النجار: استيعاب الدراسة أثناء النهار أفضل 20% من الليل

إلغاء انتخابات احلكومة الطالبية في »األميركية«

نظمت عم����ادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر بالهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
ندوة جماهيرية بعنوان »مهارات 
االستعداد لالمتحانات من االجتياز 
لالمتي����از« حاضر فيه����ا العميد 
املس����اعد للش����ؤون األكادميي����ة 

بكلية الدراسات التكنولوجية د. 
عبدالعزيز النجار.

وحتدث د. النج����ار في بداية 
الهائلة  الندوة عن قدرة اإلنسان 
على التعلم والتي تولد معه وميكن 
تطويرها واستغاللها عن طريق ما 

يسمى مبعادلة النجاح.

وأكد د. النج����ار أنه عند بدء 
الطالب بالدراسة يكون تركيزه قويا 
وبعد فترة يبدأ يقل مما يؤدي إلى 
عدم ثبات املعلومة بالذاكرة لذلك 
من األفضل أال تزيد مدة املذاكرة عن 
نصف ساعة بعدها فترة راحة ثم 

نصف ساعة أخرى وهكذا.

وأشار الى ان االستعداد للدراسة 
يكون بتقسيم وقت الدراسة على 
املواد التي يجب مذاكرتها ثم حل 
املس����ائل والتدرب عليها كمسائل 
مادة الرياضيات أو غيره وأيضا 
توفير البيئة املناس����بة للدراسة 
وإعادة وتك����رار املعلومات املراد 

حفظها ومن املهم بالنسبة للطالب 
أن يراجع ملخص املادة قبل النوم 
وذلك لتركز املعلومات في الذاكرة 
كما انه يحبذ أن تكون الدراس����ة 
بالنه����ار أفض����ل م����ن الليل، الن 

االستيعاب يكون أكثر ب� %20.
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أعلنت اللجنة املكلفة باإلشراف 
على انتخابات احلكومة الطالبية 
في اجلامعة االميركية في الكويت 
أنها وبأكثرية   2012-2011 لعام 
االصوات قررت اعتبار االنتخابات 
التي اجريت ملغاة وذلك لوجود 
مخالفات ارتكبت من قبل العديد 
من املرشحني، وقد اعتمدت اللجنة 
في قرارها على وجود العديد من 
املخالفات التي تناقض اس����س 
انتخابات احلكومة  وش����روط 

ارتكابها  الطالبي����ة والت����ي مت 
خالل احلملة االنتخابية وخالل 
عملية التصويت، مما يؤثر سلبا 
على مصداقية ونزاهة انتخابات 
احلكوم����ة الطالبية ل����ذا ارتأت 
اللجنة انه من مصلحة اجلسم 
الطالبي واملرشحني واجلامعة 
اعتبار ه����ذه االنتخابات ملغاة 
والدعوة الى انتخابات جديدة في 
الفصل األول من العام األكادميي 
الق����ادم 2011-2012 حرصا على 

حمل����ة انتخابية عادلة ونزيهة 
مبنية على ش����روط وإجراءات 
ترش����يح يوقع ويلتزم بها كل 

مرشح.
اللجنة االنتخابية  وتتطلع 
مبس����ؤولية إج����راء انتخابات 
حرة وعادلة للحكومة الطالبية 
وجمعيته����ا العمومية وتتألف 
اللجنة من 3 اعضاء من احلكومة 
الطالبي����ة من غير املرش����حني 
لالنتخابات وعضوين من غير 

املرشحني لالنتخابات ميثلون 
اجلمعي����ة العمومية فضال عن 
مستشار احلكومة الطالبية من 
ادارة اجلامعة او من اعضاء الهيئة 
التدريسية، وعضو آخر ممثال 
ملكتب احلياة الطالبية ويشغل 

عادة منصب رئيس اللجنة. 
اللجن����ة االنتخابية  وقامت 
الفصل بإصدار  له����ذا  املختارة 
االن����ذارات ملخالفي  العديد من 
ش����روط الترش����يح فضال عن 

تسلمها للعديد من التقارير التي 
تش����ير الى مخالفات للشروط 
واالجراءات مما دفع اللجنة الى 
عدم االعالن عن نتائج االنتخابات 
حلني البت ف����ي املخالفات ومن 
ثم مت االعالن عن النتائج اال ان 
الشكاوى والتقارير استمرت مما 
دفع اللجنة لالجتماع مرة اخرى 
والتصويت على إلغاء االنتخابات 
ملصلحة الطلبة ولوجود براهني 

على مخالفات متعددة.

اعتمد مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
النفيسي توصيات  د.عبدالرزاق 
املنتدى العلمي الثالث لكلية التربية 
األساسية والذي أقيم حتت عنوان 
»التربية بني التحديات واملتغيرات 
املعاصرة« وقد تناول املنتدى أربعة 
محاور متت مناقشتها في ثماني 
محاضرات خلصت في معظمها إلى 

التوصيات التالية:
1 � إعادة النظر في دور املؤسسات 
التعليمية من خالل اختيار مفهوم 
اإلدارة الذاتية للمدرسة مع ضرورة 
مشاركة األسرة مع هذه املؤسسات 
من أجل استثمار طاقات املجتمع 
احمللي في دعم حاجاته مبا يصب 

في تعزيز األمن الوطني.
2 � تعزيز دور الوسائل اإلعالمية 
في نشر الرس����الة التربوية التي 
تتضمن اجلانب االيجابي للمشاركة 
الشعبية في إبداء اآلراء واجلانب 
االقتصادي ومس����توى اخلدمات 
التي تقدمها الدولة لتعزيز األمن 

الوطني.
3 � توعية الوسائل اإلعالمية 
املختلف����ة من صح����ف وقنوات 
تلفزيونية على غرس قيم املواطنة 
الكويتي����ة والعمل عل����ى تكوين 
الشخصية اإلنس����انية احلقيقة 
الكويتي  الت����راث  واحلفاظ على 
من عادات وتقاليد ونش����ر ثقافة 
احترام مؤسسات الدولة والتركيز 
على أهمية تساوي جميع املواطنني 

أمام القانون.
4 � تش����جيع الش����باب عل����ى 
العم����ل االجتماعي  االنخراط في 
والتطوعي من خالل إنشاء جمعيات 
عم����ل تطوعي داخل املؤسس����ات 
التعليمي����ة والعم����ل على تنمية 
املواطنة واالعتزاز بالهوية  روح 

الوطنية.
5 � التنسيق مع وزارة التربية 
في تقدمي دورات مختلفة للمعلمني 
لنشر ثقافة املواطنة بينهم والتحلي 
به����ا أمام الط����الب، وتفعيل دور 
مجالس اآلباء في املدارس ملناقشة 
أدوارهم في تكوين وتشكيل الروح 

الوطنية في نفوس األبناء.
6 � العمل على حتقيق التنمية 
الشاملة من خالل تأصيل مفاهيم 
تتضم����ن تل����ك املفاهيم بش����كل 
دميوقراطي وتفعيل الدميوقراطية 
الفعالة في نفوس الطالب من خالل 

بناء مناهج ومقررات دراسية.
7 � االهتم����ام بوض����ع مناهج 
ومقررات دراس����ية ت����دور حول 
دور التربية اإلعالمية في التأثير 
املواطن  في تكوي����ن ش����خصية 

الكويتي.

1 � إبراز دور الكلية في تنمية 
املجتمع وتطويره.

2 � مس����اهمة كلية التربية في 
الدستور وثيقة  تأصيل وتفعيل 

وطنية.
3 � تعزيز قيم الوالء واالنتماء 

في الكويت.
4 � تبادل اخلبرات والتجارب 
باحمللية والعاملية لتحقيق اغراض 

التميز بكليات التربية.
وعلى هام����ش املنتدى أقيمت 
8 محاضرات حت����دث خاللها كل 
من د.عايد املناع أس����تاذ مساعد 
التجارية حول  الدراسات  � كلية 
الدس����تور من منظور عاملي من 
خالل مفاهيم الس����يادة وحقوق 
اإلنسان، حيث أفاد بان الدستور 
ه����و األداة القانونية األعلى التي 
تتم بواسطتها تنظيم مؤسسات 
وشؤون الدولة وحتديد وجودها 
اإلقليمي واس����تقاللها السياسي 
والقانوني وترتيب نظام احلكم 
فيها وشكل العالقة بني السلطات 
العامة وحماية احلقوق واحلريات 
العامة لألفراد من جور س����لطات 
الدولة عليها أو نيل التشريعات 
من متتعهم مبا وهبهم الدستور 
من حري����ات وكان محور اهتمام 
الدس����اتير والقوانني واملواثيق 
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان 
هو حقوق وحريات وكرامة وأمن 
ومعتقد وسلوك اإلنسان فإنها تكاد 
تتطابق في موادها وشروحاتها 
ال����دول واملواثيق  في دس����اتير 

الدولية.
وبعدها حتدث د. محمد الفيلي 
دكتوراه في القانون العام - جامعة 
الدس����تور وأهميته  الكويت عن 
من منظور وطن����ي اذ أوضح أن 
التربية كمقدمة وعنصر من عناصر 
العملية التعليمية املكلفة بها الدولة 
وفق الدستور، نشاط ارادي، من 
الدولة، يتم تصميمه بالنظر الهداف 
مبتغاة وحتقيق هذه االهداف يشكل 
بطبيعة احلال حتديا ملن يرسم هذه 
االهداف ومن بعد ذلك ملن ينفذها. 
وعندما يطرح للبحث مسألة أهمية 
الدس����تور من منظور وطني في 
مؤمتر يبحث موضوع »التربية بني 
التحديات واملتغيرات السياسية« 
فانه من املنطقي أن يتم التعامل مع 
املوضوع من زاويتني هما وظيفة 
الدستور، ودور الدستور في العملية 
التربوية. والى جوار التوجيهات 
الواردة في املواد املتصلة بالتعليم 
والتربية يتضمن الدستور أهدافا 
يلزم حتقيقها ملصلحة وجود الدولة 

واستقرارها.
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8 � توجي����ه االهتمام بحقوق 
اإلنسان وحريته من خالل إعالء 
قيمة الدس����تور والقانون الدولي 
وحقوق اإلنسان وتضمني ذلك في 
مقررات وزارة التربية وإعادة النظر 
في تصميم العملية التربوية من 
أهداف واختيار احملتويات الدراسية 
وتنظيمها والوسائل املستخدمة 
التقومي املختلفة مبا  وأس����اليب 
يتضمن املتغيرات السياسية على 

الساحة العاملية.
9 � تدريب الطالب على ممارسة 
احلقوق السياسية واحلريات من 
خالل تنظي����م وتكوين جمعيات 
طالبية تأخذ ف����ي اعتبارها إبراز 
الدولية  التش����ريعات والقوانني 

والوطنية.
10 � إع����ادة توصي����ف مق����رر 
التعليم  الوطنية ملراحل  التربية 
العامة لتعليم الطالب مبدأي الوالء 
القيم  واالنتماء للوطن وتأصيل 

االجتماعية.
11 � عقد مؤمتر على مس����توى 

الدولة يدعو إلى مد جسور التعاون 
ما بني املؤسسات اإلعالمية العاملة 

مع التربويني.
12 � التنسيق بني كلية التربية 
األساسية وكلية التربية بجامعة 
الكويت في عقد مؤمتر وطني يدور 
حول وضع ميثاق للعمل اإلعالمي 

في حتقيق املواطنة املتكاملة.
13 � توثيق وتوطيد العالقات 
بني كليات التربية ووزارة التربية 
في مواجهة الظواهر السلبية في 
املجتمع والعمل على حتقيق اجلودة 

في احلياة للمواطنني.
14 � توعية وزارة التربية على 
جعل مدارسها متحررة من اإلدارات 
املركزية في اتخاذ قراراتها املختلفة 

وجعلها إدارات ال مركزية.
وذك����ر عمي����د كلي����ة التربية 
األساسية د.عبداهلل املهنا أن املنتدى 
قد توصل إلى عدد من التوصيات 
اخلاصة باملنت����دى الثالث للكلية 
حتت عنوان »التربية بني التحديات 

واملتغيرات املعاصرة« وهي:

تكرمي وصال الزامل

د.عايد املناع ود.محمد الفيلي في إحدى احملاضرات

مؤسستان عامليتان تعلنان اخلرافي والعوضي
من الكيميائيات املتميزات عن العام 2011

اعلن االحتاد الدولي للكيمياء 
البحتة والتطبيقية )آي.يو.بي.
الكيميائية  ايه.سي( واجلمعية 
األميركية )ايه.س���ي.اس( عن 
اختيار د.فايزة اخلرافي ود.نورية 
الكيمياء  العوضي م���ن قس���م 
بكلية العل���وم بجامعة الكويت 
من الكيميائيات املتميزات عامليا 

عن العام 2011.
الكويتية  وقالت اجلمعي���ة 
للكيمياء في بيان صحافي أمس 
ان هاتني املؤسستني وجهتا تهنئة 
الى كل من د.اخلرافي ود.العوضي 
مبناسبة حتقيقهما هذا املستوى 

املتميز دوليا مع دعوتهما حلضور 
حفل التكرمي اخلاص بهذه املناسبة 
الثاني من أغسطس  سيقام في 
املقبل في )بورتوريكو( ضمن 
فعاليات املؤمت���ر العاملي ال� 43 
لالحتاد الدولي للكيمياء البحتة 

والتطبيقية.
وكان���ت د.اخلرافي حصلت 
مؤخ���را على جائ���زة )لوريال 
اليونسكو( للنس���اء في مجال 
العلوم عن أفريقيا والدول العربية 
عن العام 2010 التي تعد جائزة 
رفيعة املستوى على املستوى 
العاملي. كما سبق ان أفردت دورية 

علمية تصدر عن املركز الدولي 
للمركبات احللقية غير املتجانسة 
بجامع���ة فلوريدا ع���ددا خاصا 
لتكرمي املسيرة العلمية والبحثية 
للدكتورة نورية العوضي وشارك 
في كتابة أبحاثه نخبة من علماء 
الكيمياء البارزين حول العالم.

العمومية  يذكر ان اجلمعية 
لألمم املتحدة أعلنت العام 2011 
عام���ا دوليا للكيمياء تزامنا مع 
مناس���بة مرور مائ���ة عام على 
حص���ول العاملة م���اري كوري 
على جائزة نوبل للكيمياء العام 

.1911 د.نورية العوضيد.فايزة اخلرافي

»إحياء التراث«: دعم السعودية فيما تتخذه
من إجراءات ملواجهة األعمال اإلرهابية

أعربت جمعية احياء التراث االسالمي عن 
استنكارها الشديد للعمل اإلرهابي املجرم الذي 
أدى الى مقتل الديبلوماسي السعودي حسن 
مس���فر القحطاني العامل في قنصلية اململكة 

العربية السعودية في كراتشي.
وأعرب رئيس وأعضاء اجلمعية في برقية 
تعزية الى خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز واحلكومة السعودية 
عن تضامنهم الكامل مع حكومة وشعب اململكة 
العربية السعودية، وتأييدها فيما تتخذه من 

اجراءات ملواجهة مثل هذه األعمال االرهابية، 
وسعيها الرامي للقضاء على اإلرهاب بصوره 

وأشكاله كافة.
كم���ا تضمن���ت البرقية مش���اعر التعازي 
واملواساة مللك اململكة العربية السعودية خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
ولألسرة الديبلوماسية السعودية، وعلى رأسها 
وزير اخلارجية السعودي صاحب السمو امللكي 
األمير سعود الفيصل، وكذلك التعزية ألسرة 

الفقيد بهذا املصاب األليم.

ف����رع بلدية  كش����ف مدير 
العاصم����ة م.فالح  محافظ����ة 
الش����مري عن اإلجنازات التي 
حققها عدد من اإلدارات واألقسام 
التابعة لبلدية احملافظة خالل 
شهري مارس وأبريل املاضيني 
التي زود به����ا إدارة العالقات 
الكويت، والتي  العامة ببلدية 
متثلت في كل من إجنازات إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
وإدارة تراخيص خدمات البلدية 
الهندسية،  التراخيص  وإدارة 
إضافة إلى إجنازات إدارة السالمة 
وإدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية وفريق الطوارئ، على 
جانب اإلجن����ازات التي حققها 
كل من قس����مي الدع����م املالي 
واإلداري وإزال����ة املخالف����ات، 
والتي أشار من خاللها إلى أن 
إجمالي املبالغ احملصلة من قبل 
شعبة الصندوق التابعة لقسم 
الدعم املالي واإلداري بلغ 121439 
دين����ارا، وأن إجمال����ي املبالغ 
احملصلة من قبل إحصائية إدارة 
البلدية بلغ  تراخيص خدمات 

122341 دينارا. 
وأوضح الشمري أن إجمالي 
الرس����وم املس����تحقة ملراقبة 
إش����غاالت الطرق خالل الفترة 
ذاتها بلغت 22684 دينارا جاءت 
ما بني 5700 دينار عن إجمالي 
كتب اإلفراج عن املركبات لعدد 
70 س����يارة، و4600 دينار عن 
إجمالي رسوم أمر صلح لعدد 
46 معاملة، إضافة إلى استحقاق 
رس����وم تراخيص إش����غاالت 
طرق بل����غ 12384 دينارا لعدد 
19 معامل����ة، مبينا أن إجنازات 
مراكز مراقبة النظافة وإشغاالت 
الطرق متثلت ف����ي 260 إنذارا 
و242 تعهدا و1346 ملصقا ناهيك 
عن رفع 119 سيارة، إلى جانب 
حترير 60 مخالفة إشغاالت طرق 
و10 مخالفات نظافة عامة. وقال 
الش����مري ان مخالفات قانون 
النظافة العامة 87/9 التي حققتها 

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق 
متثلت في 37 محضر مخالفة، 
6 محاضر مت دفع غرامتها و31 
محضرا لم يتم دفع غراماتها، 
مضيفا أن عدد دروب النفايات 
السكانية واملخلفات وصلت إلى 
9092 دربا م����ا بني 2246 درب 
نفايات و4102 درب أنقاض بناء 

و2744 درب سكراب. 
وأضاف الشمري أن الرسوم 
احملصلة من قبل إدارة السالمة 
خالل الفترة ذاتها بلغت 2961 
دين����ارا إلجمالي عدد 948 جاء 
منها 31 معاملة لرخص تشوين، 
3 معامالت رخص وتش����وين 
طريق، إضاف����ة إلى 31 معاملة 
قطوعات طرق وحتويالت و99 

معاملة شهادة سالمة. 
وأشار الشمري إلى أن إجمالي 
حتصيل محاضر مخالفات ألمر 
الصلح بلغت 6000 دينار، الفتا 
إل����ى أن اإلجنازات التي حققها 
قس����م إزالة املخالفات اخلاصة 
مبخالفات اإلعالنات وتراخيص 
احمل����الت متثلت في حترير 98 
محض����ر مخالف����ة وتوجيه 9 
إن����ذارات وإزالة 121 إعالن، كما 
مت حتري����ر 13 محضر مخالفة 
وتوجي����ه تعهد واح����د جتاه 
مخالف����ات األغذي����ة، في حني 
مت حتري����ر 68 محضر مخالفة 
وتوجي����ه 7 تعهدات ملخالفات 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق، 
الرقابة  بينما متثلت مخالفات 
الهندس����ية وإزال����ة املخالفات 
على أمالك الدولة في حترير8 
محاضر، وتوجيه 23 إنذارا و19 
تعه����دا وإزالة 6 مخالفات، إلى 
جانب توجيه 12 إنذارا تعلقت 
بدخول س����كن عزاب مخالفة 
القانون 92/125، وإصدار قرار 

لفتح محل واحد. 
وذك����ر الش����مري أن ع����دد 
محاض����ر مخالف����ات األغذية 
الطوارئ  التي حررها فري����ق 
بلغت 239 محض����را، في حني 

األعضاء طالبوا بتوفير جهاز كمبيوتر لكل عضو

الشمري: بلدية العاصمة حّصلت 
122341 ديناراً مقابل تراخيص خدمات

صفر بحث مع أعضاء البلدي تفعيل الضبطيات 
القضائية وتواصل حمالت إزالة النفايات

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ان البلدية حققت إجن����ازات كبيرة فيما يتعلق 
بخطة التنمية للس����نة األولى خاصة مضامني 
البرنامج اإلمنائي الذي مت عرضه في جلس����ات 
مجلس األمة وهي االرتقاء مبس����توى اإلصالح 
والتطوير وااللتزام بالقوانني والتأكيد على الدور 
اإلعالمي ودعم القطاع االقتصادي ألعمال البلدية 
دون تداخ����ل اختصاصات عمل اجلهات املعنية 
باألمر، فضال عن تطبيق القانون دون استثناءات 
واالعتماد على العناصر والكوادر البشرية وحماية 

املال العام ومكافحة الفساد.
وقال صفر خالل لقائه أعضاء املجلس البلدي 
أم����س ان األعضاء طرحوا ع����دة مطالب تتعلق 
بضرورة ان تكون الردود على أسئلتهم متكاملة، 
وتأييد احتياجاتهم اإللكترونية من خالل توفير 
جهاز كمبيوتر لكل عضو، مشيرا الى ان األعضاء 
انتقدوا أوضاع النظافة وطالبوا بحمالت مستمرة 
إلزالة النفايات مع عمل توعية وتفعيل الضبطيات 

القضائية.
وبني صفر ان األعضاء دعوا الى ضرورة حضور 
املدير العام ومدير اإلدارة القانونية والقياديني 
اجتماعات اللجان واملجلس البلدي وتفعيل الئحة 
النفايات ومواقع اعادة تأهيل النفايات ووضع 

الئحة لدراسات املالءمة البيئية.
وقال ان بعض األعض����اء طلبوا عمل الئحة 

للحضانات في مناطق السكن اخلاص.
وأكدت العضو م.أشواق املضف ان اللقاء يهدف 
ملزيد من التعاون مع وزير البلدية د.فاضل صفر، 
الذي مد للمجلس ي����ده للتعاون وكان الواجب 

علينا ان نتعاون معه للمصلحة العامة.
وقالت املضف ان هناك الكثير من املشاريع 

والقضاي����ا املهمة مازالت موج����ودة في اجلهاز 
التنفي����ذي وقمنا بدعوة الوزير صفر الى الدفع 
فيه����ا وإجنازها بس����رعة وإحالتها إلى املجلس 
إلقرارها. وأضاف����ت: عرضنا على الوزير صفر 
قضية األرشفة اإللكترونية وتوفير احتياجات 
األعض����اء من األجه����زة كالكمبيوترات من أجل 

إجناز العمل.
بدورها، قالت عضو املجلس البلدي م.جنان 
بوشهري انه عند إعادة توزير د.فاضل صفر طالبه 
أعضاء املجلس باملزيد من التعاون وعقد لقاءات 
دورية للتواصل وهو كان مطلبا ألغلب األعضاء، 
مشيرة الى ان الوزير صفر أبدى جتاوبا مع مطالب 
األعضاء وعقد اجتماعا محدد البنود. وأضافت 
بوش����هري ان االجتماع كان محددا بتفعيل أطر 
التعاون بني اجلهاز التنفيذي واملجلس البلدي، 
مشيرة الى ان الوزير صفر أبدى تعاونا كبيرا 
مع أعضاء املجلس ودوره األساس����ي في تنمية 
الب����الد. وبينت بوش����هري ان األعضاء طالبوا 
بالتركيز عل����ى تفعيل االتصال اإللكتروني بني 
اجلهاز التنفيذي واملجلس بتوفير أجهزة حاسب 
آلي، والتأكيد على تفعيل الردود على أس����ئلة 
األعضاء.  وقالت بوش����هري ان د.صفر ش����رح 
لألعضاء التعديالت املقترحة على قانون البلدية 
5 لسنة 2002 واملطروح حاليا امام ديوان اخلدمة 
املدنية. وكش����فت بوشهري ان االعضاء طالبوا 
الوزير بعقد اجتماع خاص ملناقشة التعديالت 
املقترحة على قانون البلدية ليقوم االعضاء بابداء 
مالحظاتهم والتأكيد على تنفيذ اللوائح الصادرة 
عن املجلس وان يبادر التنفيذ اجلهاز التنفيذي 
بتقدمي الثغرات املوجودة في هذه اللوائح واحالتها 

الى املجلس لتعديلها.

كان ع����دد محاض����ر مخالفات 
اإلعالنات 299 محضرا، بينما 
وصل ع����دد محاضر مخالفات 
العامة وإش����غاالت  النظاف����ة 
الطرق 201 محضر، إلى جانب 
التعامل مع 678 ش����كوى جاء 
منها 632 شكوى خاصة باملواد 
الغذائية و29 أخرى هندس����ية 
و15 ش����كوى عزاب، مضيفا أن 
عدد التعهدات التي مت توجيهها 
لعدم االلت����زام بلوائح البلدية 
وصل إلى 83 تعهدا، وإزالة 456 
إعالن وتوجيه 106 إنذارات داخل 
العقار ومصادرة 3380 اسطوانة 
سي دي، وإصدار 15 طلب غلق 
ومخالف����ة 17 بائع����ا متجوال. 
ولفت الشمري إلى أن إجمالي 
الرسوم التي مت حتصيلها من 
قبل إدارة التراخيص الهندسية 
بلغت 2205 دنانير نظير إجناز 
232 معاملة جاءت ما بني البناء 
احلديث وإضافة البناء والترميم 
والهدم والزراعة وإنشاء املظالت 
في كل من مناطق السكن اخلاص 
والصناعي. وقال الشمري ان 
عدد املخالفات التي حررتها إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات بلغت 
226 مخالف����ة نتيجة التفتيش 

على 915 محال. 

م.جنان بوشهري

م.فالح الشمري

م.أشواق املضفد.فاضل صفر

املناع: الدستور هو 
األداة القانونية األعلى 
يتم بواسطتها تنظيم 

مؤسسات وشؤون 
الدولة


