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استأنفت جلنة املخطط الهيكلي في املجلس البلدي اول اجتماعاتها 16
امس لترتيب بيتها وجدول اعمالها املزمع مناقشته في دور االنعقاد 
املقبل مطلع اكتوبر املقبل. وعبرت رئيسة اللجنة عضو املجلس م.منى 
بورسلي، في االجتماع صباح امس، عن ثنائها وشكرها لالعضاء الذين 
لبوا دعوتها رغم االجازة، مؤكدة استعراضهم املرسوم اخلاص باصدار 
ــيرة الى تناول اللجنة عددا من احملاور  املخطط الهيكلي للدولة، مش
املهمة واملكونة له. واوضحت انه مت االتفاق على ضرورة شرح اجلهاز 

للموقف التنفيذي احلالي للمخطط وفق املرسوم وما مت التوصل اليه 
ــه واخلاصة بهيكلة املناطق احلضرية واخلطط  من اهداف واردة في
التنفيذية احلديثة للقطاع االسكاني واملروري، مطالبة اجلهاز بتقدمي 
املعلومات الالزمة حول هذا الشأن. واضافت انه مت طلب حصر املعامالت 
ــار  املدرجة في ملفات جلنة املخطط الهيكلي العام للدولة من املستش
ــرح املعلومات  ــيرة الى حرص اللجنة على ترتيب وش القانوني، مش

للتعامل معها حسب رؤية رئيس واعضاء املجلس البلدي.

بورسلي: البد من معرفة الموقف التنفيذي للمخطط الهيكلي

الثاقب: دور مهم لقطاع المساحة والتنظيم بـ«البلدية» في تنفيذ المخططات الهيكلية

البغيلي والمطيري لحل مشكلة بيوت النظام الشرقي بالجليب
قدم عضوان في املجلس البلدي 
اقتراحا بتشكيل جلنة من البلدية 
واملجلس حلل مشكلة بيوت النظام 
الشرقي في منطقة جليب الشيوخ.
فــــرز املطيري  العضــــوان  وقال 
وأحمد البغيلي في اقتراح: نظرا 
ملا تعانيه منطقة جليب الشيوخ من 
مخالفات بناء ومحالت ومخالفات 
تنظيمية وعشوائية وحيث ان تلك 
املخالفات ليست وليدة شهور أو 
حتى سنوات بل عقود ومن منطلق 
رئاستي للجنة الفروانية باملجلس 
البلدي وحرصا على مصلحة الوطن 
واملواطن ومعاجلة جميع السلبيات 
الســــابقة مبا يضمن هيبة الدولة 
وكذلك انصاف املواطن فإننا نقترح 
ما يلي: ١ـ  تشكيل جلنة من كل من 

حاصل من قبل اجلهاز التنفيذي 
اآلن ليس هو احلل ايضا لذا فإن 
أي قــــرار تراه اللجنة مبا في ذلك 
الدعم  تثمني املنطقة سيالقي كل 

من املجلس البلدي.
٢ـ  منح شهادة اوصاف للبيوت 
وذلــــك للتخفيف عــــن املواطنني 
بشروط كما كانت بالسابق كالتالي: 
تقدمي تعهد من البائع واملشتري 
يتحمل جميع نتائج املخالفة وما 
يترتب عليها وتسجيلها وحفظها، 
ذكر نوع وحجم املخالفة في شهادة 
االوصــــاف يخلي طــــرف البلدية 
ويلزم املشــــتري بتحمل النتائج 
املترتبة على املخالفة مســــتقبال، 
عمل ارشيف مستقل حلصر وبيان 

نوعية املخالفة.

الكويت  التنفيذي ببلدية  اجلهاز 
البلــــدي بالتعاون مع  واملجلس 
املالك حلل مشــــكلة بيوت النظام 
الشرقي (العربي) حال جذريا، حيث 

ان املشكلة قد تفاقمت حاليا ومن 
الصعب فرض حل من أي جهة على 
التعطيل  ان  اجلهات األخرى كما 
وعدم املســــاعدة في احلل كما هو 

الشايع والمضف والخالد يقترحون مواقف سيارات آلية لمواجهة االزدحام
األولوية في تنفيذ المواقف بمنطقتي العاصمة والشـويخ الصناعيـة والمرافق التعليمية

قدم ٣ اعضاء بلدي اقتراحا بشأن التوسع بنظام مواقف 
السيارات اآللي للقضاء على االزدحام املروري.

وقال األعضاء شايع الشايع، مهلهل اخلالد وأشواق 
املضف في اقتراحهم: شهدت الكويت خالل العقود املاضية 
نهضة عمرانية شاملة، تزامنت معها حركة مطردة للنمو 
السكاني وتزايد في انشاء البنايات متعددة الطوابق، 
وصاحب ذلك بعض الظواهر السلبية وأخصها ظاهرة 
االزدحام املروري ونقص اعداد املواقف التي تشـــهدها 
معظم املدن احليوية ومنها وسط املدينة التجاري ومنطقة 

الشويخ الصناعية وساهم في ذلك ان البنايات املتعددة 
الطوابق التي شيدت سابقا لم تكن مؤهلة بالقدر الالزم 
لتوفير مواقف سيارات بقدر جيد. وتابعوا لقد أدى ذلك 
الى عدم متكن سيارات االنقاذ والدفاع املدني واالسعاف 
ورواد األسواق ومراجعي الدوائر احلكومية من الوصول 
الى وجهتها بسهولة في بعض األحيان، االمر الذي بات 
معه اعادة تخطيط استراتيجية النظم املتبعة بالنسبة 
ملواقف السيارات لتحسني السعة االستيعابية للمواقف 

أمرا ضروريا ال مفر منه.

لذا نقترح التوسع في املوافقة على األخذ بنظام مواقف 
الســـيارات اآللي ملا فيه من فوائد عدة في القضاء على 
ظاهرة االزدحام املروري ونقص اعداد املواقف مع بحث 
الدراسة املقدمة من احدى الشركات اخلاصة بخصوص 
هذا النظام واملوافقة على االقتراح وتخصيص األراضي 
الالزمة لتنفيذه عبر الشركات اخلاصة عن طريق التعاقد 
معها حتت اشـــراف شـــركة املرافق العمومية، على ان 
تكون األولوية في تنفيذه في البداية مبنطقتي العاصمة 

والشويخ الصناعية واملرافق التعليمية (مجاني).

أكد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون املساحة 
والتنظيم م.غســـان الثاقب اهمية الدور الرئيسي 
الذي تلعبه ادارات قطاع املســـاحة والتنظيم في 
تنفيـــذ واجناز املخططات الهيكليـــة والعمرانية 

والتنظيمية للدولة.
وأوضح ان قطاع املساحة والتنظيم في البلدية 
يضم ثالث ادارات هي ادارة املخطط الهيكلي وادارة 

املساحة وادارة التنظيم.

وقال ان اختصاصـــات ادارة املخطط الهيكلي 
تتمثل في اعداد الدراسات واخلطط الهيكلية للدولة 
ومتابعة املخطط الهيكلي ومراجعته بصفة دورية 
ووضع املخططات اخلاصة بالســـاحات املكشوفة 

واخلضراء والنواحي الترفيهية واحملميات الطبيعية 
وفقا لنظام تخصيص األراضي.

وبني انها تختص بالدراسات التطويرية واملبادئ 
التصميمية العامة ملختلف املناطق احلضرية.

الحريص: غلق المحال التجارية 
العاملة بعد ١٢ مساء إداريًا

استمرار حمالت إزالة اإلعالنات غير المرخصة

شتيلي: توجيه ٧٥ إنذارًا وتحرير 
١٠ مخالفات لمحالت في األحمدي

اكد مدير فرع بلدية محافظة االحمدي بالوكالة م.فهد شتيلي 
ان حمــــالت االجهزة الرقابية الزالــــة االعالنات غير املرخصة 
متواصلــــة في مختلف املناطق التي تقــــع في نطاق محافظة 

االحمدي.
مشيرا الى ان عدد االعالنات املخالفة التي متت ازالتها خالل 
شهري يونيو ويوليو من قبل مراقبة احملالت واالعالنات بلغ 
٨٠ اعالنا الى جانب التفتيش على ١٢٠ محال والذي اســــفر عن 

حترير ١٠ مخالفات وتوجيه ٧٥ انذارا.
وقــــال ان االجهزة الرقابية ال تألو جهــــدا في وضع جميع 
امكانياتها في سبيل تطبيق الئحة االعالنات، الفتا الى ان املخاطر 
التي تنتج عن اقامة مثل هذه االعالنات املخالفة بسبب وضعها 
في االماكن التي حتجب الرؤية عن قائدي املركبات ومستخدمي 
الطريق وعلى االشارات الضوئية واعمدة االنارة وفي االلتفافات 

والدوارات وعلى اجلسور واحملوالت الكهربائية.

اكد نائب املدير العام لشؤون 
افرع البلدية مبحافظتي العاصمة 
واجلهراء م.محمد احلريص العزم 
الوزارية  القــــرارات  نحو تفعيل 
القاضية مبنع عمل احملال التجارية 
العاملة في مناطق السكن اخلاص 
بعد الثانية عشر ليال عدا االسواق 
التعاونية.  الرئيسية للجمعيات 
وقال ان بلديــــة الكويت بصفتها 
القانون  اجلهة املخولة بتنفيــــذ 
الوزراء رقم  الصادر عن مجلس 
٢٩٩ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حتديد عمل 
التجارية مبناطق السكن  احملال 
اخلاص عقدت لقاءات تنسيقية مع 
مسؤولي وزارة الداخلية لتفعيل 
هذا التوجه. واملح الى ان حتديد 
مواقيت العمل حتى الساعة الثانية 
عشرة من منتصف الليل كحد اقصى 
في مناطق السكن اخلاص ستشمل 
احملــــال التجارية مبا فيها احملال 
املوجودة في العقارات السكنية، 
التعاونية  وافــــرع اجلمعيــــات 
ومحطات النقل العام والبلوكات 
التجارية وغيرها عدا االســــواق 
املركزية للجمعيات التعاونية فقط. 
وفيما يتعلق بالعقوبات اوضح 

ان احملال املخالفة ســــيتم غلقها 
اداريا وحتريــــر محضر مخالفة، 
وفي حالة الصلح يتم دفع غرامة 
مالية قدرهــــا ١٠٠ دينار وغرامة 
تتراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ دينار في 
حالة عدم الصلح. بني ان التنسيق 
بني البلدية والداخلية في تطبيق 
القرار يتم بــــني افرع البلدية في 
احملافظات ومديريات االمن وفقا 
لآللية اخلاصــــة التي اقرها قرار 
مجلس الــــوزراء وقرار مدير عام 

البلدية.

م. محمد احلريص

شايع الشايعأشواق املضف مهلهل اخلالد

أحمد البغيليفرز املطيري

م.منى بورسلي
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