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صفر: ضرورة معاجلة املشاكل العالقة في املنطقة احلرة 
وفق مبادرة تتضمن آلية للتراخيص واملخالفات فيها

أكد وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ضرورة معالجة 
كل المشاكل العالقة في المنطقة 
الحرة، مبينا أن البلدية عقدت 
العديد من االجتماعات الخاصة 
إليج���اد الحل���ول المناس���بة 
تجاهها، ووضع مسارات العمل 
في االتجاه الصحيح من خالل 
فريق العمل في كل من الجهات 

المعنية.
وأعلن صفر خالل االجتماع 
الذي عقد في بلدية الكويت أمس 
مع وزيرة التجارة والصناعة 
د.أماني بورسلي ومدير الهيئة 
العامة للصناعة د.علي المضف 
ومدي���ر عام البلدي���ة م.أحمد 
الصبيح وعدد من مس���اعديه 
ونوابه والمسؤولين في الجهات 
المعنية تقدي���م مبادرة آللية 
التعام���ل م���ع المنطقة الحرة 
الش���ويخ لدراس���تها مع  في 
مختلف الجه���ات المعنية في 
كل من وزارة التجارة والصناعة 
والهيئة العامة للصناعة إلبداء 
المقترحات تجاهه���ا على أن 
الجهات مالحظاتها  تقدم هذه 
واقتراحاتها لبحثها في االجتماع 

خالل االسبوع المقبل.
وقال صفر ان من أبرز بنود 
المبادرة التي تقدمت بها البلدية 
هي إيض���اح بعض المعوقات 
التي  الحرة  الحالية بالمنطقة 
تعوق حرية التعامل معها نظرا 
لوج���ود اختالف بي���ن وزارة 
التجارة والصناعة ومؤسسة 
الموان���ئ الكويتية في تحديد 

لحدود المنطقة الحرة وهيكلية 
ال���ى جانب إعداد  وتنظيمية 
المخططات التفصيلية للمرافق 

العامة للمنطقة.
وأشار صفر الى أن المبادرة 
التراخيص  تضمنت إص���دار 
الالزم���ة للبن���اء بالمنطق���ة، 
المخططات  وذلك بناء عل���ى 
التنظيمي���ة المعتم���دة الت��ي 
المستثمرون  س���يت�ق��دم بها 
البناء  للبلدية ووفق���ا لنظام 
المعتمد للمنطق���ة، مبينا أنه 
البد من إدخال التعديالت على 
نظام البناء المقرر من المجلس 
البل���دي س���نة 2001 بح�يث 
النظام بعمل سراديب  يسمح 
ف���ي القس�����ائم الس���تعمالها 
كم���واقف للسي��ارات لخ��دمة 
القسائم فقط دون االستخدامات 

التجارية.
ولفت صفر الى أن المبادرة 
تضمنت أيضا أنه سيتم العمل 
على استصدار الئحة بالغرامات 
البناء  ضمن تعديالت نظ���ام 
المقترحة وإقرارها من المجلس 
البلدي للتعامل مع المخالفات 
القائمة في المنطقة الحرة، مشيرا 
الى أن التراخيص تنقسم الى 
عدة أنواع، منها تراخيص البناء 
الجديدة واألخرى  للمنش���آت 
القائمة طبقا لالشتراطات التي 

تضمنتها المبادرة.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة 
والصناعة د.أماني بورس���لي 
المشاكل  ضرورة معالجة كل 
المتعلقة بالمنطقة الحرة، والبد 
من وجود آلية عمل يمكن من 
خاللها إيجاد الحلول المناسبة 
والسريعة، مشيرة الى أن هناك 
العديد من الجهات المتضررة 

بالمنطقة.
وقالت بورس���لي: لقد تمت 
مناقشة المبادرة التي تقدمت بها 
البلدية والبد من وضع جدول 
زمني للبدء في تنفيذها وأخذ 
الموافقات الالزمة من الجهات 
القانونية، مشيرة الى أنه سيتم 
عق���د عدة اجتماع���ات عاجلة 
ودورية للبح���ث في مختلف 
المنطقة  العالقة في  الجوانب 

الحرة.
وأوضحت بورسلي أنه سيتم 
العمل على الدراسة المستفيضة 
للمبادرة وإبداء كل المقترحات 
تجاهها إلضفاء مزيد من المرونة 
نحو تنفيذها على أرض الواقع 
من أجل الوصول الى الحلول 
ومعالجة كل مشاكل المستثمرين 
في المنطق��ة، مشي��دة بمب��ادرة 
البلدية التي ستلقي بظاللها على 
الكثير من الس���لبيات وإيجاد 
الحل���ول االيجابية وفق األطر 

القانونية.

بالمنطقة الناتجة عن عدم اتباع 
األساليب الهندسية للتعامل مع 

الصرف الصحي.
وأض���اف صفر أن المنطقة 
تفتقر ألعمال الصيانة والمتابعة 
لشبكات الطرق وعناصر البنية 
التحتية الى جانب عدم وجود 
أس���وار وبواب���ات للجم���ارك 
والج���وازات والصح���ة كم���ا 
هو متبع ف���ي المناطق الحرة 
المشابهة، الفتا الى أن البلدية 
ارتأت أن تب���ادر باقتراح آلية 
الحالي  الوض���ع  للتعامل مع 
للمنطقة، والبد من تضافر كل 
الجهود إلنجاحها والتي تمثلت 
ف��ي إعداد مخططات مساحية 

ح���دود ومس���احات األراضي 
التابع���ة للمنطقة الحرة على 
الطبيعة وبي���ن قرار مجلس 
الوزراء الذي حدد المس���احة 
الكلية للمنطقة، الى جانب عدم 
وج���ود مخطط هيكلي معتمد 
المسموح  يحدد االستعماالت 
بها والمساحات المخصصة لكل 
استعمال والنسب المقررة له 
الهندسية لتصميم  والمعايير 
المنطقة، فضال عن عدم وجود 
مخطط تنظيم���ي وتراخيص 
بناء معتمدة لغالبية المنشآت 
القائم���ة ووجود  والمبان���ي 
مخالفات في البناء، إلى جانب 
المخالف���ات البيئي���ة األخرى 

د.فاضل صفر ود.أماني بورسلي خالل االجتماع املشترك

جانب من االجتماع

أكد نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
ان الكشف عن االغذية الفاسدة يعتبر من اخلطوات 
االيجابية للبلدية، مشيرا الى ان املشكلة الوحيدة 
التي واجهتها البلدية في ضبط االغذية املنتهية 
الصالحية هي عدم وجود مختبرات طبية لفحص 

هذه االغذية والتأكد من سالمتها.
واوضح الش����ايع خالل حف����ل التكرمي الذي 
اقامته جمعية العديلية التعاونية له على جهوده 
واجنازاته ف����ي املجلس البلدي وخدماته الهالي 
منطقة العديلية مساء امس االول في مجلس ادارة 
اجلمعية ان هناك ميزانية كبيرة باملاليني مرصودة 
منذ سنوات طويلة النشاء هذه املختبرات، ولكن 
لالسف ان الروتني العقيم يقف عائقا دون تنفيذ 
وبناء تلك املختبرات على ارض الواقع.واش����ار 
الش����ايع الى ان هناك الكثير من املش����اكل التي 
تعاني منها جمعية العديلية، ولكن العمل اجلاد 
واملتواصل الذي يقوم به رئيس واعضاء مجلس 

االدارة كان له االثر االيجابي على العمل.
وطالب الشايع وزير التربية ووزير التعليم 
العالي بأن يس����هل العراقيل التي تقف عائقا في 
طريق بناء جمعية العديلية لبعض االنش����طة 
التربوية كاملكتبة وغيرها من املتطلبات االخرى 
الهالي املنطقة، بسبب الزيادة في العمران وعدد 

السكان، موضحا ان مجلس ادارة اجلمعية حدد 
مساحات من االراضي ليبني عليها ولكن لم تتم 
املوافقة عليها حتى اللحظة، مؤكدا في الوقت ذاته 
على انه ميتلك معلومات من وزارة التربية بأنها 
تعكف على نقل املكتبة الى مكان آخر، كما ناشد 
الشايع الهيئة العامة للزراعة ان يزيدوا اهتمامهم 
باحلدائق العامة نظرا الهميتها في خدمة اهالي 

املنطقة بشكل كبير في الوقت احلاضر.
واختتم الشايع بإن مثل هذا الدعم والتكرمي 
يعطيني دافعا كبيرا للعمل بجد واجتهاد خلدمة 
املواطن����ني الذين اعتبرهم الداعم الرئيس����ي لي 
ولزمالئي اعضاء املجلس البلدي، قائال: انني على 
وعدي وملتزم بقسمي الذي اقسمته عند دخولي 

املجلس البلدي وهو ان اكون مخلصا للبلد.
ومن جانبه ابدى رئيس مجلس ادارة جمعية 
العديلية التعاونية وليد بوقمبر تأييده ملا جاء 
في قانون التعاون اجلديد من رفع السن لرؤوساء 
مجال����س االدارات وتقليص عدد االعضاء الى 7 
ب����دال من 9، لكنه لفت ال����ى ان جميع اجلمعيات 
التعاوني����ة املنتخبة ترفض الصوت الواحد في 
القانون اجلديد، متمنيا انشاء هيئة عامة للتعاون، 

الن دورها سيكون ايجابيا.
محمد راتب  ٭

)كرم ذياب( وليد بوقمبر مكرما شايع الشايع بحضور مجلس اإلدارة  

الشايع: الروتني العقيم عطل إنشاء
املختبرات الالزمة لفحص األغذية

كرمته جمعية العديلية التعاونية جلهوده وإجنازاته

بورسلي: البد من وضع 
جدول زمني للبدء في 

تنفيذ مبادرة البلدية 
حول آلية التعامل 
مع املنطقة وأخذ 

املوافقات الالزمة من 
اجلهات القانونية

خالل االجتماع الذي جمع البلدية والتجارة وهيئة الصناعة إليجاد احللول املناسبة 

وزير البلدية يشكل فريقاً لدراسة مالحظات  ديوان احملاسبة
الدولة لشؤون  شكل وزير 
البلدية د.فاض���ل صفر فريق 
عمل لبحث ودراسة ومتابعة 
المالحظات التي أس���فر عنها 
فح���ص ومراجع���ة دي���وان 
المحاسبة لحسابات وسجالت 
التوظف  وق���رارات ش���ؤون 
والحس���اب الختام���ي لبلدية 
الكوي���ت برئاس���ة مدير عام 

البلدية وعضوية كل من:
نائب المدير العام لشؤون 
قطاع المالية واالدارية � نائب 

الرئيس
مدير ادارة الشؤون المالية 

� عضوا
خالد محمد كشك � المستشار 

المالي � عضوا
فرنسيس فرج عوض اهلل � 
المستشار المالي بالقطاع المالي 

واالداري عضوا ومقررا.

وحضور اجتماعات جهاز متابعة 
االداء الحكومي بمجلس الوزراء 
طبقا لنص المادة 2 من المرسوم 
رقم 346 لس���نة 2007 المنشأ 
لهذا الجهاز المكلف بدراس���ة 
تقارير ديوان المحاسبة واقتراح 
اآلليات والتوصيات المناسبة 
الجهة االداري���ة لمعالجة  مع 
المالحظات والعمل على  هذه 
تالفيها سواء للتقارير الدورية 

او السنوية.
6- متابعة التقارير الشهرية 
لالعتم���ادات والمصروفات مع 
االدارات المختصة لضمان صرف 
االعتمادات المالية في االغراض 
المخصصة لها وذلك اس���تنادا 
للمادة 20 من المرسوم بالقانون 
رقم 31 لسنة 1978 بشأن اعداد 
الميزانيات العامة والرقابة على 

تنفيذها والحساب الختامي.

3- مناقش���ة المالحظ���ات 
عل���ى البيانات الواردة بها مع 
المسؤولين بديوان المحاسبة 
وبح���ث اس���بابها وايض���اح 
االجراءات التي اتخذت للعمل 
على تالفيها مس���تقبال واعداد 
المس���تندات  الردود وتوفير 
المطلوبة بشأنها في المواعيد 
المح���ددة لعدم مخالفة احكام 
القانون رقم 30 لس���نة 1964 
بشأن ديوان المحاسبة الخاصة 

بالمادتين 31 و 52 منه.
4- التنس���يق م���ع جميع 
االدارات بالبلدية بشأن تجهيز 
البيانات واإليضاحات والتقارير 
المطلوبة للجن���ة الميزانيات 
الختامي بمجلس  والحس���اب 
االمة والعرض على مدير عام 

البلدية قبل تسليمها.
5- يتول���ى الفري���ق الرد 

ويختص الفريق بما يلي:
1- بح���ث ودراس���ة جميع 
مالحظات واستفسارات ديوان 
المحاسبة بصفة مستمرة خالل 
السنة المالية وكذلك الرد على 
التقارير بالمالحظات التي أسفر 
عنها فحص ومراجعة ديوان 
المحاسبة لحسابات وسجالت 
ش���ؤون التوظف والحس���اب 
الختامي للبلدية واعداد الردود 
عليها مع بيان المتس���بب في 
المخالفات ان وجدت وس���بل 

تالفيها.
2- االع���داد والتحضي���ر 
والرد عل���ى جمي���ع االعمال 
المتعلقة باالجتماعات مع لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
بمجلس األمة بش���أن مناقشة 
مالحظات ديوان المحاسبة على 

البلدية.

م.أحمد الصبيح

من جمهورية جيبوتي.
وفيم����ا يتعل����ق بفح����ص 
مياه الش����رب املعبأة واملنتجة 
واملستوردة منها وغير املعبأة 
املنتجة في محطات تقطير املياه 
الكهرباء واملاء  التابعة لوزارة 
أوضح العتيبي أن اللجنة أوصت 
باالستمرار في سحب عينات من 
مياه الشرب غير املعبأة مبعرفة 
جميع أفرع البلدية باحملافظات 
إلى جانب استمرار إدارة األغذية 
املستوردة بتزويد اللجنة بنتائج 
الش����رب املعب����أة بكافة  مياه 
أنواعها.وقال: لقد طمأن ممثل 
اللجنة  الكهرباء واملياه  وزارة 
على عملية إنتاج مياه الشرب 
وكذلك نتائ����ج فحصها ونظرا 
لوج����ود تفاوت ب����ني النتائج 
الواردة من قبل وزارة الصحة 
ال����واردة من وزارة  وبني تلك 
التوصية  الكهرباء واملاء متت 
بتشكيل فريق فني من اجلهات 

املعنية التالية: 
٭ أ - وزارة الصح����ة وحدة 
الصح����ة البيئي����ة �  رئيس����ا 

للفريق
٭ ب - وزارة الكهرب����اء واملاء 
مركز تنمية ص����ادرات املياه � 

عضوا
٭ ت - معهد الكويت لالبحاث 

العلمية � عضوا
٭ ث – الهيئ����ة العامة للبيئة 

� عضوا
 مش����يرا الى أن اختصاص 
الفريق يتمثل بأخذ عينات من 
مصادر املياه األولية والشبكة 
العام����ة وتق����دمي تقرير واف 
بنتائج فحص املياه وتوصياته 
بهذا اخلصوص.وفيما يتعلق 

العتيبي: فريق من »الصحة« و»الكهرباء« 
و»األبحاث« و»البيئة« لفحص مياه الشرب

مبا يس����تجد من أعمال أوضح 
العتيبي أن����ه بناء على الكتب 
املقدمة من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بشأن 
آلية الذبح االضطراري لألبقار 
املستوردة من أوروبا مبسالخ 
اجله����راء والفروانية والظهر 
فقد أوص����ت اللجنة بأن تقوم 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية بالتنسيق 
مع نائب املدير العام لش����ؤون 
العاصمة واجلهراء  محافظتي 
بشأن الشروط واآللية التي مت 
الذي  االتفاق عليها باالجتماع 
عقد بينهم بتاريخ 2010/9/29، 
الى جانب تكليف ممثل وزارة 
التجارة والصناعة برفع احلظر 
عن استيراد حلوم الطيور من 

دولة املانيا.

أوضح رئيس جلنة سالمة 
الكويت محمد  األغذية ببلدية 
العتيبي أن اللجنة املعاد تشكيلها 
بالقرار اإلداري رقم 436/ 2008 
بتاري����خ 2008/7/21 أص����درت 
التوصيات خالل  العديد م����ن 
اجتماعها رق����م 2011/5 املنعقد 
في العاشر من شهر مايو اجلاري 
مشيرا الى أنه مت التصديق على 
محضر االجتماع رقم )2011/4( 
املنعق����د بتاري����خ 2011/4/26 
والطلب من ممثل وزارة التجارة 
والصناعة العمل على س����رعة 
إصدار قرارات بشأن التوصيات 
التي مت اتخاذها باحملضر رقم 
200/4 حيث افاد بأنه جار العمل 
على إصدارها.وقال العتيبي في 
تصريح صحافي: لقد مت تكليف 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
مبتابعة إصدار القرارات الوزارية 
املتمثلة بحظر استيراد حلوم 
الطيور )الطازج����ة � املبردة � 
املجمدة � املصنعة( بكافة أنواعها 
ومشتقاتها وبيض املائدة فيما 
عدا املعاجلة حراريا على درجة 
70% ه م م����ن الواليات املتحدة 
إل����ى جانب حظر  األميركي����ة 
استيراد حلوم الطيور)الطازجة 
� املبردة � املجمدة � املصنعة( 
بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض 
املائدة فيما عدا املعاجلة حراريا 
على درجة 70% ه م من جمهورية 
جنوب افريقيا إضافة الى حظر 
استيراد حلوم )األغنام � املاعز 
الطازجة  البق����ري(  العجول   �
� املجم����دة � املبردة � املصنعة 
بجمي����ع أنواعها ومش����تقاتها 
ومنتجاتها بسبب مرض حمى 
محمد العتيبيالوادي املتصدع واللسان األزرق 

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

ق�ســم التنـظـيف

لالت�صال : 22621953 - نقال : 99906886

شركة أوبال ليمتد للمقاوالت العامة للمباني

> تنظيف وحماية كافة أنواع السّجاد واألثاث.
> جلي وتلميع كافة أنواع الرخام والسيرامي�ك.
> تنظيف وحماية فرش السيارات )خدمة منازل(.

جمـانــًا

معاينـة

وعّينــة

مفقود جواز �سفر لبناين

97404806/97371999
97723000

كرم �أحمد �سمهون

RL0616227 :رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده 

ت�صليمه لل�صفارة اللبنانية  اأو االت�صال

22272749 - 22272748إعالنات الدليل


