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التي تزيد مساحتها على 50 ألف متر مربع

اعتماد تعديالت الئحة املباني للمشاريع املتكاملة واملتميزة

ختام امللتقى اخلليجي للضبطيات القضائية للعاملني في البلديات

بعد اس����تقطاع النسبة التي 
تؤول للدولة.

ال تزيد نسبة البناء املقررة 
لتلك القس���ائم عن 20% من 
إجمالي صافي مساحة القسائم 

العامة،  القانونية والنيابات 
ومتت مناقشة احملور الثالث 
واملتعلق ب� »دور التكنولوجيا 
في متابعة تنفي���ذ اجراءات 
الضبط القضائي« والذي قام 
بتقدميه مستشار وزير العدل 
نواف الشرقاوي متناوال فيه 
التكنولوجي���ا احلديثة  دور 
في متابعة وتنفيذ وحترير 
محاضر الضبط واملخالفات 
الكترونيا. واس���فر امللتقى 

املخصصة للمش���روع بعد 
استقطاع النسبة التي تؤول 
للدولة ويسمح باستغاللها 
)كمطاعم أو معاهد لياقة بدنية 
أو معاهد أهلية أو عيادات أو 
مختبرات طبية أو مراكز طبية 
أو مستوصف(. وأوضح أنه 
متت املوافقة على طلب إحدى 
الشركات العقارية جتديد قرار 
املجلس البلدي بشأن تخصيص 
مبنى مواقف سيارات متعدد 
االدوار بالقطع���ة 3 مبنطقة 
الشرق، كما متت إحالة كتاب 
إحدى الشركات بشأن استكمال 
الترخيص لقسيمة  إجراءات 
مبنطق���ة الش���رق من خالل 
البناء %400.  زيادة نس���بة 
اللجنة طلبت  أن  الى  وأشار 
القانونية تفسير  االدارة  من 
احلكم الس���ابق بشأن إيقاف 
إصدار تراخيص احملالت في 

أسواق القرين.

ع���ن ع���دد م���ن التوصيات 
اخلاص���ة بامللتقى اخلليجي 
القانونية  األول للضبطيات 
متثلت في العمل على إصدار 
التشريعات احلديثة التي من 
خاللها يتم اعتماد الضبطيات 
القضائي���ة، ق���راءة وحتليل 
الدول املختلفة فيما  جتارب 
يخص استخدام التكنولوجيا 
في مجال إج���راءات الضبط 
القضائي وذلك لالس���تفادة 
من���ه لبلدي���ات دول مجلس 
التعاون اخلليجي، إلى جانب 
االهتمام بالعاملني في مجال 
الضبط القضائي في بلديات 
دول املجل���س والعمل على 
تأهيلهم، كذلك حتصني العمل 
بالقوان���ني واللوائح  البلدي 
والتشريعات احلديثة حلماية 
العمل البلدي اخلليجي، كذلك 
إنتاج برامج توعوية قانونية 
موحدة لبلديات دول املجلس، 
إص���دار دوريات ونش���رات 
البحوث  مطبوع���ة ونش���ر 
والدراس���ات املتخصصة في 
مجال الضبط القضائي، نشر 

الثقافة القانونية.

يس����مح بعمل االنشطة 
التجارية الواردة في هذا البند 
بنسبة بناء ال تزيد على %20 
من إجمالي صافي مس����احة 
القسائم املخصصة للمشروع 

الضبط واجلزاءات املختلفة 
بشكل شامل.

وقدم املستشارالقانوني 
الثاني  عماد مخلف احمل���ور 
بعنوان »املستجدات احلديثة 
في آلي���ة رف���ع القضايا في 
اإلدارات القانونية« مستعرضا 
في���ه آليات رف���ع املخالفات 
ابت���داء من حتري���ر محاضر 
الضب���ط القضائي باملخالفة 
واإلجراءات املتبعة في اإلدارات 

القانونية  اللجنة  أوصت 
واملالية ف����ي املجلس البلدي 
التعدي����الت املتعلقة  عل����ى 
بتنظيم أعمال البناء واجلداول 
امللحقة واخلاصة باالشتراطات 
واملواصفات ألبنية املشاريع 
املتكاملة واملتميزة واملجاورة 
للسكن االستثماري في مناطق 
السكن االس����تثماري. وقال 
رئيس اللجنة مانع العجمي 
إن ه����ذه الالئحة تطبق على 
ألف  املساحات ألكثر من 50 
التعديالت  متر مرب����ع، وان 
املقترحة تشمل التالي: احملالت 

التجارية في االستثماري:
تكون القسائم املخصصة 
التجارية  ألنش����طة احملالت 
بنسبة بناء كلية ال تزيد على 
5% من إجمالي صافي مساحة 
القسائم املقررة للمشروع بعد 
استقطاع النسبة التي تؤول 

للدولة.

افتتح مدير إدارة التطوير 
اإلداري والتدريب في البلدية 
خلف املطيري امللتقى اخلليجي 
القضائية  األول للضبطيات 
للعامل���ني في بلدي���ات دول 
مجلس التعاون والذي نظمته 
البلدية بالتع���اون مع إدارة 
البلديات واإلسكان باألمانة 
العامة لدول مجلس التعاون 
والذي متت استضافته خالل 
الفترة من 17-19 ابريل اجلاري 

بفندق موڤنبيك البدع.
 وف���ي بداية احلفل رحب 
املطيري باملشاركني في امللتقى 
الفعاليات والتي  إيذانا ببدء 
تضمن���ت عددا م���ن احملاور 
الرئيسية على هامش فعاليات 
أعم���ال امللتقى. وق���د قامت 
الكويت  املستش���ارة ببلدية 
عمشاء الوعالن بتقدمي احملور 
األول اخلاص »بالضبطيات 
القضائية وضرورة حتديث 
التشريعات والنظم القانونية« 
تناولت فيه الضبطية القضائية 
وكل اجلوانب املهمة في مجال 
الضبط والتفتيش والقوانني 
واللوائ���ح املنظم���ة لعملية 

مانع العجمي مترئسا اجتماع اللجنة القانونية

م. غسان الثاقب مكرما أحد املشاركني في امللتقى 

السور يطالب بالكشف عن املتسبب 
في حرائق »الشدادية« املتكررة

استغرب عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة الفروانية 
نايف السور من احلرائق املتكررة جلامعة الشدادية، متسائال عن 
املتس���بب في هذه احلرائق التي تتس���بب في انتقال الدخان الى 

مناطق مجاوره من احملافظة. 
وقال الس���ور في تصريح صحافي ان هذا الدخان املنبعث من 
احلرائق واملندلع في مواد س���ريعة االش���تعال، يتسبب بأمراض 
حلاالت عديدة خاصة من املرضى كبار السن واالطفال عبر انتقال 

الدخان مع اجتاه الريح. 
وطالب اجلهات األمنية بالكش���ف عن املتسبب بهذه احلرائق 
ومحاسبته، الس���يما وان جميع احلوادث في جامعة الشدادية لم 
يستدل عن فاعليها حتى اآلن، مش���ددا على تبيان االسباب وراء 
اندالع تلك احلرائق. وأكد ان اجلهات املسؤولة من اجلامعة والهيئة 
العامة للبيئة مازالت مقصرة في الكشف عن سبب احلرائق املتعددة 

نايف السورفي املوقع.

خاصة ان العالم اصبح قرية 
صغيرة وف���ق التكنولوجيا 
احلديثة، مشيرا الى عدد من 
القضاي���ا املهم���ة التي جتب 
مناقش���تها وطرحه���ا على 
طاولة مثل ه���ذه املؤمترات 
ومنه���ا االختناقات املرورية 
الطرق واجلس���ور  وتطوير 
واملخططات الهيكلية في املدن 
وضرورة تعزيز دور االبتكار 
فيها، مضيفا ان من شأن ذلك 
ان يصب في صالح التعاون 

اخلليجي املشترك. 
 وأوضح ان مشاركته في 
املؤمتر تأتي تلبية لدعوة من 
وزير البلدية والبيئة القطري 
الرميحي،  محمد بن عبداهلل 

محافظ الفروانية: العمل البلدي اخلليجي
 فرصة لتبادل اخلبرات وحتقيق التنمية املستدامة

مشيرا في هذا السياق الى انه 
وجه له دعوة لزيارة الكويت 
لبحث ع���دد من املوضوعات 

املشتركة. 
 وش���دد على اهمية دور 
مثل تلك الزيارات في تبادل 
اخلبرات والتجارب الناجحة 
واختيار الطرق املثلى لنجاح 
ومتيز اخلدمات التي تقدمها 
اجه���زة البلدية واحملافظات 
للمواطنني واملقيمني في دول 

مجلس التعاون.

أك���د  � كون���ا:  الدوح���ة 
محاف���ظ الفروانية الش���يخ 
فيصل احلمود، أمس، اهمية 
دور العمل البلدي اخلليجي 
والتنسيق املشترك بني اجهزة 
البلدية لتحقيق اهداف التنمية 
اخلليجية املستدامة خاصة في 
املتغيرات االقتصادية  ضوء 
التي تش���هدها دول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
 وق���ال احلمود ل� »كونا« 
عق���ب مش���اركته في مؤمتر 
العمل البلدي اخلليجي التاسع 
ان املؤمتر يعد فرصة سانحة 
ملناقش���ة وتب���ادل املعارف 
واخلبرات على مختلف الصعد 
لالرتقاء مبستوى اخلدمات 
البلدية بدول مجلس التعاون، 
مضيفا ان اهمية املؤمتر تأتي 
من خ���الل مش���اركة جميع 
اجله���ات املعنية في مجاالت 
البيئة والبلدية واحملافظات 
ملناقشة القضايا التي تهمهم 

وتعزيز التواصل بينهم. 
 وافاد بأن املؤمتر يعكس 
اوج���ه التع���اون ب���ني دول 
التع���اون من خالل  مجلس 
تبادل اخلبرات والسعي نحو 
التطوير املس���تمر، موضحا 
ان دول املجلس تعمل بشكل 
متواص���ل للتجديد ومواكبة 
الشيخ فيصل احلمود خالل مشاركته في مؤمتر العمل البلدي اخلليجياملجريات احلديثة في التطوير 


