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توجه لوضع جهاز ملراقبة سير املعامالت في بلديات احملافظات

صفر يدعو لتوزيع وتدوير املوظفني في مراكز البلدية
الكبرى في الصني واملشاركة في 
املم���رات مبيناء مبارك  تعميق 
الكبي���ر، وضم الوف���د الصيني 
كال من داي تش���ني املدير العام 
وفين���غ ياجنتي املدير اإلقليمي 
للمنطقة بحضور سعد البوص 
رئيس مجلس إدارة شركة كويت 

سيستمز.
ومت خالل اللقاء بحث س���بل 
التع���اون وتب���ادل اخلب���رات 
واالستفادة من التجارب املشتركة 
في املشاريع الكبرى، كما قام صفر 
بتوضيح ال���دور الذي تقوم به 
وزارت���ا األش���غال والبلدية في 
إجناز املش���اريع الكبرى داخل 

الكويت.
وفي ختام اللقاء أشاد د.فاضل 
 � الكويتية  صف���ر بالعالق���ات 
الصينية ومتنى لهم إقامة طيبة 

داخل الكويت.

احملافظ���ات والت���ي حتتاج الى 
خطوات مدروسة إلجنازها خالل 
فترة زمنية قياس���ية، مش���يرا 
ال���ى انه مت الطل���ب من رئيس 
قطاع الرقابة والتفتيش دراسة 
املوضوع وإيجاد احللول املناسبة 
للتخفيف من هذه املعامالت من 
خالل تفعيل الدور الرقابي لقطاع 

الرقابة والتفتيش.
وبني عبدالك���رمي عن توجه 
البلدية لوضع جهاز ملراقبة سير 
املعامالت في بلديات احملافظات 
متهي���دا ملعرفة مواق���ع اخللل 

ومحاولة حلها.
وأش���ار الى ان الوزير صفر 
دعا الى س���رعة توزيع وتدوير 
املوظفني في املراكز املختلفة لسد 
النقص في بعض التخصصات.

من جانب آخر، استقبل الوزير 
د.صفر وفدا إلحدى الش���ركات 

ش���دد وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر على ضرورة التقيد 
في إجناز املعامالت خالل الفترة 

الزمنية احملددة.
جاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع 
اخلاص بتحسني خدمات البلدية 
بحضور مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح وقيادات البلدية، حيث 
أوضح مدير مكتب الوزير حسن 
عبدالكرمي ان الوزير صفر شدد 
امليدانية وعدالة  الرقاب���ة  على 
املراكز  العمل في جميع  توزيع 
على املوظفني م���ع التأكيد على 
دور املسؤولية في القيام بذلك 
ومعاقبة اآلخرين املتقاعسني عن 

القيام بواجباتهم.
انه مت خالل االجتماع  وذكر 
التطرق الى الكميات الكبيرة من 
ال���واردة من بلديات  د.فاضل صفر خالل لقائه الوفد الصينياملعامالت 

العبيد مديرًا 
للقانونيني

أصدر وزير األشـغال 
ووزير الـدولة لشؤون 
البلدية د.فـاضل صفر 

القرار التالي: يرقى 
المستشار خالد جاسم 

عبداهلل العبيد الى وظيفة 
مدير لإلدارة القانونية 

ببلدية الكويت.
داعيا الجـهات المـختصة 
إلى العمل على تنفيذ هذا 

القرار.

أكد أن البلدية اتخذت اإلجراءات القانونية اخلاصة بإصدار الالئحة

الصبيح: مشروع مرسوم تنظيم أعمال البناء
يدرس في إدارة الفتوى والتشريع

البلدية  أوضح مدير ع����ام 
م.أحم����د الصبيح انه مت اتخاذ 
االج����راءات القانونية اخلاصة 
بإصدار قرار تنظيم أعمال البناء 

مبرسوم.
وقال الصبيح في رده على 
س����ؤال م.جنان بوش����هري ان 
الوزراء أحال مشروع  مجلس 
الفتوى والتش����ريع  إدارة  الى 

ملراجعته.
وفيما يلي تفاصيل الرد:

باالش����ارة الى كتاب االمانة 
العامة للمجلس البلدي واخلاص 
بالرد الوارد على سؤال عضو 
املجلس البلدي م.جنان بوشهري، 
بشأن مخالفة البلدية لنص املادة 
15/12 من القانون رقم 5 لسنة 
2005 بش����أن بلدي����ة الكويت، 
والذي متت إحالته باجللس����ة 

رقم 2011/4.
نفيدكم باآلتي: بأنه سبق أن 
متت اإلجابة عن س����ؤال عضو 
املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
اخلاص مبخالفة البلدية لنص 
املادة 15/12 من القانون رقم 5 
لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، 
وذلك مبوجب كتابنا رقم 2011/114 
املؤرخ في 2011/2/20، ولم يتضح 
لنا باالط����الع على كتاب األمني 
البلدي بيان  العام للمجل����س 
أوجه النقص في ردنا السابق، 
ومع ذلك سنورد لكم تفصيال 
ردنا على سؤال السيدة الفاضلة 
عضو املجلس البلدي وذلك على 

النحو التالي:
السؤال االول: ما األسباب التي 
دعت البلدي����ة الى إصدار نظم 
البناء مبوجب قرار وزاري بدال 

معارض عليها أو اس����تخدامها 
إلقامة مش����اريع تنمي قدرات 

شباب الكويت.
فقد أوض����ح الصبيح بناء 
ع ل����ى طلب كل من كتاب األمني 
العام ملجلس ال����وزراء وكتاب 
وزير التج����ارة وكتاب مجلس 
األم����ة وكتاب ش����ركة املخابز 
الكويتية، مت رف����ع تقرير الى 
املجلس البلدي لتخصيص املوقع 
املطلوب مبنطقة الشويخ ضمن 
موقع شبرة اخلضار، حيث ان 
قرار املجلس البل����دي رقم )م 
ب/ف2000/7/160/14( بتاريخ 
2000/4/24 تضمن بالفقرة 2 منه 
إغالق السوق املركزي احلالي 
بالشويخ )شبرة اخلضار( بعد 
تشغيل سوق اخلضار والفاكهة 

مبنطقة الصليبية.
بناء على ما تقدم مت عرض 
املوض����وع على جلنة محافظة 
البلدي  العاصم����ة باملجل����س 
باجللس����ة رقم 2010/7 بتاريخ 
2010/9/29 تطلب تزويدها برأي 
إدارة املخطط الهيكلي على املوقع 
املقترح بشبرة اخلضار بالشويخ 

الصوامع ومخازن احلبوب.
وج����ار حالي����ا العمل على 
اس����تكمال اإلجراءات اخلاصة 
مبشروع دراسة تطوير وحتديث 
املخطط الهيكلي ملنطقة الشويخ 
اخلدمي����ة احلرفي����ة، وكذل����ك 
احتياجات الشركة الفعلية ملثل 

هذه املساحات.
وبناء على ما تقدم يصعب 
تنفيذ املقترح املشار اليه أعاله 
واملق����دم من أعض����اء املجلس 

البلدي.

البن����اء واجل����داول امللحقة به 
)تنفي����ذا لنص املادة 26/ح من 
القان����ون( هو مرحلة س����ابقة 
ومتهيدية لصدورها مبرسوم 
)تنفيذا لن����ص املادة 15/12 من 
القان����ون(، حيث ق����ام الوزير 
برفع مشروع املرسوم اخلاص 
بتنظيم أعمال البناء واجلداول 
امللحقة به ملجلس الوزراء وقد 
قام مجلس الوزراء بإحالته الى 
إدارة الفتوى والتشريع ملراجعته 
ومازال املوضوع معروضا أمامها 

حتى تاريخه.
وعلي���ه تك���ون البلدية قد 
اتخذت كل االجراءات القانونية 
الالزم���ة إلصدار ذل���ك القرار 
واملرسوم وفقا ملا تطلبه القانون 
رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية 

الكويت.
الس���ؤال الثال���ث: ما مدى 
قانوني���ة املعام���الت التي مت 
اجنازها على ضوء تلك الالئحة 
التي رفضت  وكذلك املعامالت 
بن���اء عليها بالرغ���م من عدم 
صدور املرسوم ووضعها موضع 

التطبيق؟
نفيدكم بأن جميع املعامالت 
الت����ي مت اجنازه����ا على ضوء 
تل����ك الالئحة وكذلك املعامالت 
التي رفضت بناء عليها تعتبر 
قانونية وال تثريب عليها، وان 
القرار الوزاري رقم 2009/206 

يعتبر منتجا لكل آثاره.
وف����ي رده عل����ى س����ؤال 
األعضاء م.جسار اجلسار، أحمد 
املعوشرجي، م.أشواق املضف 
بشأن اس����تغالل موقع سوق 
اخلضار والفواكه بالشويخ إلقامة 

من صدورها مبرسوم تطبيقا 
لنص امل����ادة 15/12 من القانون 
5 لس����نة 2005 بش����أن بلدية 

الكويت؟
الذي  الس����بب  نفيدكم بأن 
دعا البلدية إلصدار نظم البناء 
مبوجب قرار وزاري هو تنفيذا 
حلكم امل����ادة 26/فقرة »ح« من 
القانون رقم 5 لسنة 2005 في 
شأن بلدية الكويت والتي تنص 
عل����ى ما يلي »يص����در الوزير 
املخت����ص في ح����دود القوانني 
وبعد موافق����ة املجلس البلدي 
اللوائح والنظم اخلاصة باملسائل 

اآلتية:
اخلاص����ة  القواع����د  )ح( 
بالبن����اء... »حيث أصدر وزير 
الدولة لش����ؤون البلدية القرار 
الوزاري رقم 2009/206 في شأن 
البناء واجلداول  تنظيم أعمال 
امللحق����ة به وذل����ك بعد أن قام 
اجلهاز التنفيذي بالبلدية ممثال 
مبدير عام البلدية برفع املشروع 
اخلاص بتنظي����م أعمال البناء 
واجلداول امللحقة به للمجلس 
البلدي املوقر وصدور قرارات 

من املجلس البلدي بشأنها.
الس����ؤال الثاني: بيان ما اذا 
كانت امل����ادة 26/ح من القانون 
رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية 
الكويت متناقضة مع نص املادة 
15/12 منه إذ أوجبت االخيرة ان 
يتم إصدار نظم البناء مبرسوم 
بينما نصت االولى على إصدارها 
بالئح����ة م����ن جان����ب الوزير 

املختص؟
نفيدك����م بأن ص����دور قرار 
وزاري بش����أن تنظي����م أعمال 

م.أحمد الصبيح

مسؤوليتي وحرصا على سمعة 
وطننا الغالي يش����رفني طلب 
اللقاء مع سموكم لشرح معاناة 
املتضرريني من ابنائكم وبعض 
املقيمني املس����تثمرين بأسواق 

القرين.
آمال من اهلل تعالى ان يالقي 
كتابي عنياتكم واهتمامكم ملا فيه 

مصلحة وطننا العزيز.
وفقكم اهلل يا سمو الرئيس 
ملا فيه اخلير والرفعة للكويت 

الغالية.

الشايع للقاء احملمد لبحث مصير »القرين«

آلية لتسلم دفاتر محاضر إثبات املخالفات
حددت البلدية آلية تس���لم دفاتر محاضر 
اثبات املخالفات بفروع البلدية. وقال مدير عام 

البلدية م.أحمد الصبيح في تعميم اداري:
٭ أوال: عل���ى جمي���ع مديري ف���روع البلدية 
باحملافظات ومديري اإلدارات بقطاعات البلدية 
املعنية تسلم دفاتر محاضر اثبات املخالفات 
مباش���رة )وفق نظام التسلسل الرقمي( من 
ادارة املستودعات كعهدة شخصية وتسليمها 

الى املوظفني املختصني ممن لهم حق الضبطية 
القضائية.

٭ ثانيا: على قطاع التطوير والتدريب »إدارة 
نظم املعلوم���ات« اتخاذ اإلج���راءات الالزمة 
بصفة عاجلة لتفعيل نظام متابعة املخالفات 
والربط بني اإلدارات املعنية مع توفير جميع 
االمكانيات من أجهزة لتلك اجلهات حلسن أداء 

املهام املنوطة بها.

الرشيدي: واجهة الصليبخات واملخيمات
واملسالخ والسكراب ُتطرح على »اخلاص«

طلب نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع مقابلة سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد لع����رض معاناة 
مس����تثمري احملالت باسواق 
القرين. وقال الشايع في كتاب 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء: 
يطيب لي ان اتقدم من سموكم 
بأطيب التحيات واالمنيات بدوام 
نعمة الصحة والعافية ودوام 

السعادة.
موق����ع  م����ن  وانطالق����ا 

كشف مدير إدارة تنمية المشاريع م.باتل 
الرشيدي عن وجود عدة مشاريع جار اإلعداد 
لطرحها على القطاع الخاص وتش�مل تطوير 
ساحل الصليبخات وإقامة مخيمات ربيعية 

في مناطق السالمي والعبدلي والصبية.
وقال الرشيدي في مقابلة مع مجلة »تطوير« 
التي تصدر عن البلدية ان المشاريع تتضمن 
ايضا متنزهات ترفيهية في مناطق الوفرة 
والعبدلي ومراكز خدمة ش���اليهات الدوحة 
ومشروع منطقة بنيدر الترفيهية والمسالخ 

في الصليبية والعبدلي والوفرة والمسنات 
على الشريط الساحلي وسكراب المركبات 
وس���وق حراج للمركبات وأسواق الجمعة 
والخيام والماش���ية والطيور بالمحافظات 

والواجهة البحرية بالجهراء.
وأض���اف انه تم اإلعالن ع���ن طرح تلك 
المشاريع وجار متاب��عة إعداد دراسات الجدوى 
الخاصة بها من قبل المستشار تم��هيدا لإلعالن 
عن طرحها للتطوير واالس���تثمار من قبل 

شركات القطاع الخاص.

شايع الشايع

صعوبة إقامة معارض 
ملشاريع الشباب 

بشبرة اخلضار
في الشويخ

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت
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C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي


