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PDF 13ملشاهدة الصفحة
أكد خالل تدشني البرنامج اإللكتروني للرخص في بلدية حولي ميكنة 42 ألف ملف إلكترونياً

اجلبري: إصدار رخص البناء إلكترونياً في جميع احملافظات نهاية العام
االنظمة اإللكترونية، موضحا 
ان مستخدم النظام اإللكتروني 
باستطاعته إجناز 6 معامالت 
منهــا رخــص البنــاء وتعهــد 
إشراف وتسلم حدود وشهادة 
أوصاف وبناء تشــوين، حيث 
كانت تستغرق تلك املعامالت 
عدة أشــهر حتى يتم اجنازها 
واالن ستجهز املعامالت خالل 

ساعات محدودة.
واشــار الى انه مت تشــكيل 
فريق عمل لضبط اجلودة بحيث 
اذا تأخــرت معامله عن يومني 
متتاليــني يتحقــق منها فريق 
العمل من اجل سالمة وضبط 

اجلودة للمعامالت املقدمة.
 ومن ناحيته قال نائب مدير 
عام البلديــة حملافظتي حولي 
واألحمدي م.فهد العتيبي نسعى 
الى ميكنــة كافة املعامالت من 
أجــل خدمــة املواطــن واملقيم 
وذلك لضمان ســرعة اإلجناز 
وإمتام العمل الى حني التكامل 
مــع اجلهــات ذات العالقة في 
القطاعــات االخــرى واألجهزة 

احلكومية املختلفة.

هناك ربطا إلكترونيا مع وزارة 
العدل ونظام »ديجيتال« يبني 
املخطط املساحي للموقع املراد 
فحصــه وهو دليل على تطور 
االنظمة االلية التي تعمل عليها 
البلدية. وكشف املنفوحي عن 
إصدار ٣٣8 من رخص البناء في 
الكبير  بلديتي حولي ومبارك 
منهــا ٢٧4 رخصة فــي مبارك 
الكبير و64 رخصة في حولي 
تنوعــت مــا بني ســكن خاص 
واستثماري ومساجد ومعارض 
واستعماالت صناعية وحرفيه، 
مؤكدا ان هناك إيجابية من قبل 
البنك الدولي إزاء ما مت إجنازه 
مــن قبــل البلدية في تســهيل 
املواطنــني واملقيمني  إجراءات 
ورفع مســتوى بيئــة االعمال 

في الكويت.
 وأشــار الــى انــه ال توجد 
البرنامــج  فــي  اســتثناءات 
اإللكتروني وهــذا االمر يحقق 
الشــفافية فمــن  نوعــا مــن 
تنطبق عليــه املخططات يتم 
إجنــاز معاملته، ســنبدأ العام 
املقبل فــي املرحلة الثانية من 

اإللكترونــي وعــدم وجود اي 
مالحظات عليه.

وأشــار املنفوحــي الــى ان 
ميكنة اخلدمات في بلدية حولي 
كان حتديا كبيرا لنا كونها من 
احملافظــات التــي تتنــوع بها 
انواع  املعامالت وتضم جميع 
الرخص التجارية واالستثمارية 
والســكن اخلــاص، مضيفا ان 

إن بعض املعامالت تصدر خالل 
ساعتني فقط وبحد اقصى مدة 

يومني.
وبــني املنفوحــي ان %4٠ 
من املعامالت اإللكترونية يتم 
إجنازها خالل ســاعتني فقط، 
واصدر اكثر من ٣٣8 رخصة في 
الكبير  بلديتي حولي ومبارك 
وهو دليل على جناح البرنامج 

االخرى قبل نهاية العام احلالي.
مــن جانبه قــال مدير عام 
البلديــة م.أحمــد املنفوحــي 
نتحدى اي دولة في العالم ان 
تصدر الرخص اإللكترونية بهذه 
السرعة التي تقوم بها البلدية، 
ومن ســهولة إصدار الرخص 
اإللكترونيــة ال اســتطيع ان 
اضيف عليها شيئا آخر السيما 

ان جهود العاملني ساهمت في 
تسهيل االجراءات أمام املواطنني 
واملقيمني. وذكر انه متت ميكنة 
4٢ الــف ملــف علــى النظــام 
اإللكترونــي وجــار اســتكمال 
١٢ الف ملف، مؤكدا انه ســيتم 
انطالق اخلدمة اإللكترونية في 
محافظة العاصمة 4 يوليو املقبل 
وستعمم على باقي احملافظات 

االوقــاف  وزيــر  اعلــن 
والشــؤون اإلســالمية ووزير 
الدولة لشــؤون البلدية محمد 
اجلبري عن انطالق خدمة اصدار 
رخص البناء إلكترونيا في بلدية 
حولي.   وقــال اجلبري خالل 
مؤمتر صحافي بحضور مدير 
البلدية م.أحمد املنفوحي  عام 
وعدد من قيادات البلدية امس: 
ان ميكنة اخلدمات تعد إجنازا 
غير مسبوق ساهم في حتسني 

بيئة االعمال في الكويت.
 واضــاف: حرصنا على ان 
يكــون إصــدار رخــص البناء 
من قبــل املكاتــب الهندســية 
عبــر  االستشــارية  والــدور 
النظام اإللكتروني أمام وسائل 
اإلعالم ملنح املزيد من الشفافية 
والوضوح في التأكيد على سرعة 
إجناز املعامالت، مشيرا الي ان 
املعامالت التي كانت تستغرق 
عدة أشهر سوف سيتم إجنازها 
خالل ســاعات مما سيكون له 
بالغ االثر فــي عكس الصورة 
لدى الناس حول تأخر البلدية 
في إجنــاز املعامالت، موضحا 

محمد اجلبري وم.فهد العتيبي خالل تدشني إصدار الرخص اإللكترونية في حولي  )عادل سالمة(

»البيئية« تبحث عقود النظافة القدمية واجلديدة
تعقد اللجنة البيئية في املجلس البلدي 
اجتماعها اليوم برئاسة أسامة العتيبي، 

حيث ستناقش توصيات ورشة 
العمل اخلاصة بعقود النظافة القدمية 

واجلديدة.
ويتضمن جدول األعمال التالي:

إنشاء جلنة تهتم بالوضع البيئي 
واملسنات واملراسي البحرية وتكون 

حتت إشراف البلدية.
الكتاب املقدم من معهد الكويت لالبحاث 

العلمية بشأن مقترح املشروع البحثي 
)تقييم مضار ومعاجلة للكونوكاربس في 

الكويت(.
االقتراح املقدم من األعضاء د. حسن 
كمال، عبداهلل الكندري بشأن إنشاء 
وحدة املراقبة في البلدية واجلهات 

والوزارات احلكومية عن االداء البيئي 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.

االقتراح املقدم من االعضاء د.منصور 
اخلرينج، عبداهلل الكندري، بشأن إنشاء 

غرفة لتدوير النفايات في املجمعات 
السكنية والتجارية واالستثمارية 

والفنادق )الغرف اخلضراء(.
االقتراح املقدم من العضو عبداهلل 
الكندري بشأن ورشة عمل ترميم 

وجتميل الواجهات العقارية للمباني 
املهجورة إلى جلنة شؤون البيئة.

الكتب املقدمة من العضو فهد الصانع 
والهيئة العامة للبيئة بشأن قانون حماية 

البيئة رقم 42 لسنة 2014.

أسامة العتيبي

م.أحمد املنفوحي مستعرضا آلية اإلصدار 

املعجل: تعديل على مواد
 في الالئحة الداخلية للمجلس البلدي

محمد املعجل مترئسا اجتماع جلنة تعديل الالئحة الداخلية 

أعلــن رئيــس جلنــة تعديــل الالئحة 
الداخلية للمجلــس البلدي محمد املعجل 
عن اســتكمال بحث التعديــالت املقترحة 
حسب القانون ٢٠١6/٣٣ االجتماع املقبل.

وقــال املعجل ان اللجنة بحثت امس 8 
مواد فقط بحضــور رئيس املكتب الفني 
لوزير الدولة لشؤون البلدية املستشارة 
وداد املخلد وعدد من املستشارين، حيث 
متت املوافقة على هذه التعديالت املقترحة 
ومنهــا املادة ٢ املتعلقة بأن يؤدي رئيس 
السن القســم ثم األعضاء وكذلك املادة ٣ 
اخلاصة بطلبات الترشــح ملنصب رئيس 

املجلــس ونائبــه، حيث يقــوم الراغبون 
بالترشــيح من خالل تقدمي الطلب كتابة 

إلى أكبر األعضاء سنا.
وأضاف أن التعديل على املادة 5 يتضمن 
ان يحل نائب رئيس املجلس مكان الرئيس 
في حــال غيابه وإذا غــاب االثنان يتولى 

كبير السن الرئاسة.
وذكــر أنــه مت اجــراء تعديــالت على 
عضويــة مكتب املجلــس، بحيث يتكون 
اعضاء املكتب من الرئيس ونائبه ورؤساء 
اللجان )الفنيــة والقانونية واملالية( و٣ 
أعضاء يتم انتخابهم بالتصويت السري.

إتالف 3 أطنان مواد غذائية فاسدة باجلهراء

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن تواصل احلمالت التفتيشية التي يشنها 
قسم إزالة املخالفات بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء على احملالت واملطاعم واجلمعيات 
وذلــك تزامنا مع احلملــة االعالمية التي 
أطلقتها ادارة العالقات العامة حتت شعار 
»# صحتك_أمانــة« لتكثيــف احلمــالت 
التفتيشــية علــى اجلمعيــات التعاونية 
ومخازن شركات املواد الغذائية وأسواق 
اجلملة للمواد الغذائية واحملال واملطاعم 
قبــل وأثنــاء رمضان والتى اســفرت عن 
مصادرة واتالف ٣ اطنان من املواد الغذائية 

منتهية الصالحية.
وأكد رئيس قسم إزالة املخالفات بفرع 
بلدية محافظة اجلهراء سليمان الغيص بأن 
احلملة التي نفذها مفتشي القسم أسفرت 
عــن مصادرة وإتالف ٣ أطنــان من املواد 
الغذائيــة املنتهية الصالحيــة وذلك بعد 
الكشف على العديد من احملالت واملطاعم 
واجلمعيــات حيــث اشــتملت على ٢ طن 
و5٠٠ كيلو من احللويات و٣١٠ كيلوات من 
اخلضار املشكل و٢٠6 كيلوات من اللحوم 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي الى جانب 

حترير ١٧ مخالفة.

جانب من املخالفات خالل اجلولة 

»مبارك الكبير« تبحث تخصيص موقع حملكمة األسرة
تعقد جلنة محافظة مبارك الكبير اجتماعها اليوم برئاسة عادل امليع، حيث تناقش 

طلب وزارة العدل تخصيص موقع ملجمع محاكم ومحكمة األسرة ومواقف سيارات 
في محافظة مبارك الكبير )استكمال إجراءات التخصيص(.

شكوى أهالي منطقة العدان قطعة 8 شارع 21 بخصوص موقع احلديقة العامة.
طلب وزارة األوقاف والشؤون االسالمية زحزحة موقع مسجد ومواقف سيارات 

بالقطعة رقم 4 مبنطقة مبارك الكبير ضمن محافظة مبارك الككبير.
الطلب املقدم من ورثة باالعتراض على إقامة )فرع دكاكني( مبنطقة الفنيطيس.
طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص محطة حتويل ثانوية )12.5×16.5( مترا، 

مبنطقة أبوفطيرة قطعة رقم 3.
الكتاب املقدم بشأن ترحيل جسر مشاة على طريق الغوص في منطقة أبوفطيرة 

املمتد مع اجلهة املقابلة - منطقة القرين.

املنفوحي: البرنامج 
اإللكتروني يحقق 

الشفافية وال توجد 
استثناءات


