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طالب عضو املجل���س البلدي احمد البغيلي باس���تعجال اصدار 8
ش���هادات األوصاف الهالي منطقة جليب الشيوخ، محذرا من ارتفاع 
االيجارات الشهرية للمساكن نتيجة قيام اصحاب العقارات بتعويض 
خسارتهم لعدم حصولهم على تلك الشهادات، ما يزيد أعداد املخالفات 

في املنطقة.
ودع���ا البغيلي الى رفع الظلم عن املواطنني غير املخالفني واتخاذ 

االجراءات الالزمة بحق املخالفني واعطاء كل ذي حق حقه.

البغيلي يدعو لالستعجال في إصدار شهادات األوصاف بالجليب

إنشاء مواقف مبساحة 800 ألف م2 للطائرات

البلدية تعتمد ضم مساحة 800 ألف متر مربع إلنشاء مواقف للطائرات
وافق���ت البلدي���ة على طلب 
اإلدارة العام���ة للطيران املدني 
ضم مساحة 800 الف متر مربع 

إلنشاء مواقف الطائرات.
وقال مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح في كتابه: تطلب اإلدارة 
املدني ضم  العام���ة للطي���ران 
منطقة باجلهة الش���رقية ملوقع 
املطار ليتسنى لهم إنشاء مواقف 
ملبيت طائ���رات ضيوف الدولة 
اثناء املؤمترات او املناس���بات، 
الفنية  اللجنة  وبناء على طلب 
في اجتماعها رقم 2008/17 املنعقد 
في 2008/11/25 لرفع تقرير مفصل 

يتضمن ما يلي:
جميع االراضي التي خصصت 
املدني خالل السنوات  للطيران 
اخلمس املاضية، بيان االراضي 
التي مت التنازل عنها جلهات اخرى 
واالراضي احملافظ عليها، االفادة 
ع���ن املنش���آت املرخصة وغير 
املرخص���ة ان وج���دت، االفادة 
برأي واضح من وزارة الداخلية 
بش���أن الطلب، ولذا نود االفادة 

مبا يلي:
االدارة العامة سبق ان افادت 
انها بحاجة الى منطقة امنية شرق 
التشريفات نظرا لندرة  منطقة 
ساحات وقوف الطائرات في املطار 

وتطلب ضم املنطقة لتكون ضمن 
مناط���ق االدارة العامة للطيران 
املدني ليتسنى لهم انشاء مواقف 
ملبيت طائ���رات ضيوف الدولة 

اثناء املؤمترات او املناسبات.
ومبخاطب���ة ادارة املخط���ط 
الهيكل���ي حول ه���ذا املوضوع 
اف���ادت مبوج���ب كتابه���م رقم 
)أ.م.ه�/38/2008-304( املؤرخ 
في 2008/3/5 بأنه بدراسة الطلب 
اعاله من واقع دراسات املخطط 
الهيكلي فإنه ال مانع من املوافقة 
االدارة  املق���دم من  الطلب  على 
العامة للطيران املدني بخصوص 

اضافة مساحة جديدة.
املنطقة املطلوب إضافتها ملطار 
الدولي تبلغ مساحتها  الكويت 
800000م2 تقريبا وكما مت عرضها 
على اللجن���ة الفرعية للمرافق 
واخلدم���ات ف���ي اجتماعها رقم 
2008/16 املؤرخ في 2008/4/28 
وقد مت ذكر جميع ردود اخلدمات 
في كتابنا رقم )أ.ت/8490-2/15( 

املؤرخ في 2008/11/6.
العام���ة  مبخاطب���ة اإلدارة 
املدني لإلف���ادة عما  للطي���ران 
الفنية في  اللجنة  جاء بطلبات 
اجتماعها رقم 2008/16 املنعقد 
ف���ي 2008/11/25 افادت مبوجب 

حدود مطار الكويت الدولي، حيث 
تقع مبنطقة صبحان الصناعية 
ومت رفع تقرير بشأن هذا املوضوع 
للمجلس البلدي وذلك لتخصيص 
جزء من هذه األرض لوزارة الدفاع 
واجلزء اآلخ���ر كمنطقة صحية 
ومنطقة خدمات خلدمة محافظة 

مبارك الكبير.
رأي وزارة الداخلية بش���أن 

الطلب:
متت املوافقة من قبل وزارة 
الداخلية على استخدام االرض، 
موضوع الكتاب، كمواقف ملبيت 
طائ���رات ضي���وف الدولة ومت 
االتفاق على قيام االدارة العامة 
للطيران املدني بتنفيذ املتطلبات 
االمنية عند ضم املنطقة للمطار 
حسبما ورد في محضر االجتماع 
الذي مت بني املعنيني في اإلدارة 
العامة للطيران املدني وإدارة امن 
املطار بتاريخ 30 نوفمبر 2008 
وقد تضمن محض���ر االجتماع 
طل���ب وزارة الداخلية ضرورة 
الطيران املدني بإنش���اء  التزام 
سور امني يحجب الرؤية حول 
املنطقة املذك���ورة ومبواصفات 
امنية متطورة مذكورة مبحضر 

االجتماع املرفق صورة عنه.
املنش���آت املرخص���ة وغير 

املرخصة ضمن حدود املطار:
اإلدارة العامة للطيران حينما 
ترغب في بناء اي منشآت تتقدم 
بطل���ب مرف���ق ب���ه املخططات 
املعمارية واإلنشائية للحصول 

على رخص البناء.
هذا علما بأنه قد متت مخاطبة 
بلدية محافظة الفروانية مبوجب 
كتابنا رق���م )أ.ت/2569/2/15( 
املؤرخ في 2009/4/6 للكش���ف 
على موقع املطار وبيان املنشآت 

املرخصة وغير املرخصة.

الرأي الفني موافق بشروط:

نرى من الناحية التنظيمية 
املوافق���ة عل���ى طل���ب اإلدارة 
العامة للطي���ران بضم املنطقة 
املوضحة بالل���ون األزرق على 
الكروكي املرفق والبالغ مساحتها 
800000م2 تقريبا لتكون ضمن 
مناط���ق االدارة العامة للطيران 
املدن���ي وذلك إلنش���اء مواقف 
للطائرات شريطة التنسيق مع 
وزارات اخلدمات والهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
والهيئة العام���ة للبيئة قبل ان 
التنفيذ وااللتزام  البدء في  يتم 
بتنفي���ذ املتطلبات األمنية وفق 

طلب وزارة الداخلية.

واالرص���اد اجلوية ف���ي مواقع 
مختلفة من الدولة.

األراض���ي مت التن���ازل عنها 
جلهات اخرى:

مت التن���ازل ل���وزارة الدفاع 
اململوكة  عن جزء م���ن االرض 

للطي���ران املدن���ي ف���ي منطقة 
صبحان إلنش���اء مرافق قيادة 
القوة اجلوية الكويتية بدال من 
املراف���ق التابعة لهم في منطقة 
املطار إلخالئها متهيدا إلنش���اء 
مبنى الركاب اجلديد حسب كتاب 

االدارة العام���ة للطيران املدني 
رقم 7178/14 بتاريخ 13 سبتمبر 

.2005
نود االحاطة بأن االرض التي 
مت التنازل عنها من قبل الطيران 
املدني املذكورة اعاله تقع خارج 

كتابهم رقم )2715/64( املؤرخ في 
2009/3/22 افادت مبا يلي:

األراضي املخصصة للطيران 
املدني:

أ � منطقة مطار الكويت الدولي 
بعد التوسعة التي حددها قرار 
املجل���س البلدي رق���م )م.ب/غ 
ع/2007/4/691( بتاريخ 12 فبراير 
2007 حي���ث يقض���ي املخطط 
باملوافقة على توس���عة املطار 
احلالي جهة اجلنوب الى الدائري 
السابع وجهة الغرب على احلدود 
احملددة باللون االحمر ومبساحة 

)11.9كم2(.
ب � محط���ات اجهزة املالحة 

م.احمد الصبيح

50 ديناراً لكل متر مربع السترداد اللوحات اإلعالنيةلجنة للكشف على ومعاينة أرض في جنوب الجهراء
أص���در مدي���ر ع���ام البلدي���ة م.أحمد 
الصبي���ح قرارا بتشكيل جلنة ملعاين���ة 
أرض في منطق���ة جنوب اجلهراء جنوب 
أمغرة الصناعي�ة برئاسة مدير فرع بلدية 
اجلهراء وعضوي���ة ممثل عن فرع بلدية 
محافظ���ة االحم���دي، ممث���ل عن اإلدارة 
القانونية، ممث���ل عن إدارة التنظيم، ممثل 
عن إدارة املس���اح���ة، ممث���ل عن قط���اع 
الرقاب��ة والتفتي���ش، ممثل عن إدارة مكتب 
مدير عام البلدية، ممثل عن إدارة حتديد 
امللكية العقاري���ة، ممثل عن إدارة املخطط 
الهيكل��ي، ممث���ل عن إدارة التدقيق واملتابعة 
الهندس���ي���ة، ممثل عن ادارة الس���الم���ة 
)فرع بلدية محافظة اجله���راء(، مم�ث��ل 
عن إدارة النظافة واشغاالت الطرق )فرع 

بلدية محافظة اجلهراء(، ممثل عن الهيئة 
العامة للصناعة، ممثل ع���ن إدارة عقود 

وامالك الدولة )وزارة املالية(.
اللجنة:  مادية ثاني���ة: اختصاص���ات 
تختص اللجن���ة باآلتي: االنتقال الى فرع 
بلدية محافظة اجلهراء لالطالع على امللف 
الفني اخلاص بشركة املعادن والصناعات 
التحويلية وجمي���ع األوراق التي تطلبها 
اللجنة في س���بيل تأدية أعمالها، االطالع 
على املخططات والتصوير اجلوي بإدارة 
املساحة، اتخاذ االجراءات اخلاصة مبعاينة 
االرض املشار إليها وجميع األمور األخرى 
للحصول على املعلومات الالزمة لدى جميع 
اجلهات احلكومية ذات الصلة، الى جانب 
حصر جميع املخالفات املوجودة باملوقع من 

مبان واستغالالت أخرى، وجتتمع اللجنة 
في خالل أوقات العمل الرسمي بدعوة من 
رئيسه���ا، على أن مدة عمل اللجنة ثالثة 
اشهر م��ن تاري���خ انعق���اد اول جلس���ة 

له��ا.
مادة ثالثة: للجنة االستعانة مبن تراه 
مناس���با حلضور اجتماعاتها ومعايناتها 

التي تقوم بها.
م���ادة رابعة: تقوم اللجنة برفع تقرير 
نهائي ملدير عام البلدية ش���امال ما قامت 
به من إج���راءات وما توصل���ت إليه من 

معلوم���ات.
مادة خامسة: على جميع اجلهات املختصة 
تنفي���ذ هذا القرار ويعم���ل به اعتبارا من 

تاريخ صدوره.

اوضح مدير عام البلدي���ة م.احمد الصبيح أن الئحة االعالنات 
تشير الى ان اس���ترجاع االعالن املزال يتم خالل اسبوع مقابل 50 

دينارا لكل متر.
وقال الصبيح خالل رده على س���ؤال بشأن آلية ازالة االعالنات 
املخالفة االنتخابية واالرشادية والتهنئة: فيما يتعلق بآلية العمل 
املتبعة لدى البلدية الزالة االعالنات املخالفة باملناطق، يقوم اجلهاز 
الرقابي العامل باحملافظات التابعة للقطاع وبخاصة اجلهاز الرقابي 
التاب���ع ملراقبة احملالت واالعالنات يقوم بصفة دورية ومس���تمرة 
بجوالت ميدانية على كل املناطق للتدقيق على التراخيص الصادرة 
لكل االعالنات املقامة على الطبيعة وفي حالة اكتش���اف اي اعالن 

مخالف يقوم بازالتها.
وفيم���ا يتعلق بكيفية التعامل مع االعالن���ات املخالفة وكيفية 
تخزينه���ا لدى احملافظة قال: عند ازال���ة االعالنات املخالفة فانه ال 
يتم تخزينها حيث يتم تسليمها ملوقع احلجز يوميا. اما بخصوص 
كيفية تسليم االعالنات الى مخازن البلدية فيتم تسليم االعالنات 

املخالفة مبحضر رس���مي من نس���ختني ويتم مبوجبه تسليم كل 
االعالنات املخالفة.

وفيما يتعلق بالشروط اجلزائية املترتبة على املخالف في حال 
رغبته باستالم لوحاته االعالنية املخالفة أوضح الصبيح انه عند 
رغبة صاحب االعالن املخالف في استرداد لوحاته االعالنية، يفيد 
القرار الوزاري رقم )2006/172( في شأن الئحة االعالنات بأنه في 
حال طلب اس���ترجاع االعالن املزال ان يكون خالل مدة اسبوع من 
تاريخ االزالة مقابل مبلغ 50 دينارا لكل متر مربع كمصاريف ازالة 
وال يحق له املطالبة باسترجاعه بعد انقضاء املهلة املذكورة اال بعد 
ص���دور حكم ببراءته او عدم احلكم باملصادرة من احملكمة ويلتزم 

في هذه احلالة بسداد مصاريف االزالة.
وفيما يتعلق بجرد املخازن من قبل املس���ؤولني بش���كل دوري 
لتثبي���ت اعداد االعالنات املوجودة، قال: يرج���ى العلم بأن عملية 
جرد املخازن بصفة دورية هي من صميم اختصاصات ومسؤولية 

القائمني في موقع احلجز.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544
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ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 
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ت�سليح و�سيانة التكييف املركزي 
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ثاجات - برادات ماء - غ�ساالت

ور�س��ة

24724788
66612839

اأبواب النخيل
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كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606
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