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اعداد: بداح العنزي

قدم اربعة اعضاء في املجلس البلدي سؤاال 
بشأن صدور قرارات من البلدية دون الرجوع 
الى املجلس. وقال االعضاء عبداهلل العنزي، 
مهلهل اخلالد مانع العجمي، م.محمد الهدية 

في سؤالهم:
ذكرت احدى الصحف خبرا بشأن موافقة 
البلدية على اعادة وتنظيم املركز التجاري 

واالداري في خيطان وكذلك تخصيص مواقع 
ملسالخ الدواجن اضافة الى تخصيص اراض 
ملزارع في الوف����رة. لذا نرج����و االفادة عن 

التالي:
1 - هل اخلبر املذكور بالصحيفة صحيح 
ام ال؟ واذا كانت االجابة بنعم؟ ما هو السند 
القانوني الذي مت مبوجبه اتخاذ القرارات؟

2 - هل توجد دراسة بهذه املشاريع من 
قبل اجلهاز التنفيذي ومتى مت اقرارها؟

3 - بيان اخلطوات واالجراءات املتعلقة 
بهذه املواضيع؟

4 - من املس����ؤول الذي اصدر القرارات 
موضوع السؤال دون الرجوع الى املجلس 

البلدي؟

4 أعضاء يتقدمون بسؤال حول صدور قرارات دون موافقة المجلس

واصلت آليات فرق ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة مهامها صباح امس، 
حيث بلغ عدد التعديات التي ازيلت 409 تعديات في 

جميع محافظات الكويت الست، كما متكن الفريق 
من ازالة التعديات في مناطق السكن االستثماري 

والتجاري باالضافة الى السكن اخلاص.

م.عبدالكرمي الزيد

م.أسامة الدعيج خالل املؤمتر الصحافي

لجنة حولي تبحث البناء دون ارتداد
للقسائم التجارية في »ابن خلدون« و»العثمان«

إزالة 409 تعديات في المحافظات

العجمي الستحداث مدخل ومخرج
من طريق الملك فهد إلى »الظهر«

تعقد جلنة حولي اجتماعها 
صباح اليوم برئاسة م.محمد 
الهدية، حيث س���تبحث طلب 
بعض مالك العقارات التجارية 
الواقعة على شارعي ابن خلدون 
والعثمان مبنطقة حولي البناء 

دون ارتداد.
ويتضم���ن جدول االعمال: 
شكوى بشأن طلب نقل موقع 
محول مبنطقة سلوى قطعة 
7 شارع 5، توس���عة مسجد 
الستالن مبنطقة الشهداء قطعة 
4، طلب وزارة الداخلية توسعة 
مخفر الشرطة مبنطقة الشعب 
ق3، طلب نق���ل موقع محول 
مبنطقة الشريط الساحلي )أ( 
بجوار القسيمة رقم 11 سابقا، 
قطع���ة 19 حاليا، طلب وزارة 

ق��دم عض���و املجل�س البل����دي مان�ع العجم����ي اقتراح��ا 
باستح��داث مدخ��ل ومخ��رج م�ن طريق امللك فهد الى ضاحية 

الظهر.
وقال العجمي في اقتراحه انطالقا من الدور املنوط باملجلس 
البلدي في تقرير انش���اء املدن والق���رى والضواحي واملناطق 
واجلزر والطرق والشوارع وتوسيعها من حيث ان هناك جسرا 
علوي��ا بطري��ق امللك فه��د يس���مى )اجلسر امليت( يربط بني 
ضاحية الظهر وضاحية جابر العل���ي اال ان��ه وبالنظ��ر ال��ى 
الطريق املؤدي من مدين���ة الكويت الى مدينة االحمدي نلحظ 
خلوه من وج��ود مدخ��ل ي��ؤدي ال��ى ضاحية الظهر علما انه 
يوجد مخرج ل��ه عل��ى طريق امللك فهد من قبل ضاحية جابر 

العلي.
لذا نقترح: استحداث مدخل من طريق امللك فهد الى ضاحية 
الظهر الذي يفصل بني القطعة 1 والقطعة 2 من الضاحية وباجتاه 

مركز الضاحية ومخفر شرطة ضاحية الظهر.

الكهرب���اء وامل���اء تخصيص 
موقع���ني حملطت���ي حتوي���ل 
رئيسيتني بأبعاد 50×60 لكل 
منهما في منطقة حولي احدهما 
بالقطع���ة 184، طل���ب وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصي���ص موقع إلقامة فرع 
غاز تاب���ع مبنطقة الزهراء - 
جن���وب الس���رة - قطعة 7، 
الكهرباء واملاء  طل���ب وزارة 
تخصي���ص موقعني حملطتي 
حتويل رئيستني بأبعاد 50×60 
لكل منهم���ا في منطقة حولي 
احدهما بالقطعة 36، طلب زيادة 
مساحة القسيمة القائمة عليها 
املدرسة الوطنية بالقطعة 33 
مبنطقة حول���ي، طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص صالة افراح مبنطقة 
بيان قطعة رقم 4، الش���كوى 
املقدمة من اهالي منطقة الزهراء 
قطعة 3 واخلاصة بإنشاء فرع 

جلمعية الزهراء.

م.محمد الهدية

مانع العجمي

حجز مضبوطات البلدية من سيارات وبضائع في »الشقايا«

الدعيج: إطالق حملة »حولي غير« لمسح األراضي وتجميل المدن
كشف نائب املدير العام لشؤون 
بلدية محافظت����ي حولي ومبارك 
الكبي����ر م.اس����امة الدعي����ج عن 
االستعداد النطالق حملة »حولي 
غير« التي تعنى بإقرار املخططات 
الهيكلية ومسح االراضي وتنظيم 
املدن والضواحي واملناطق واجلزر 
باالضافة الى اعمال التجميل ووقاية 
الصحة العامة من خالل تأمني سالمة 
الدعيج في  الغذائية. وقال  املواد 
مؤمتر صحافي عقده امس ان املباني 
تعتبر من اه����م العناصر املكونة 
للبيئ����ة العمراني����ة التي تتطلب 
احملافظ����ة عليها وجتميلها حيث 
الزمت املادة 26 من القرار الوزاري 
لعام 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء 
واجلداول امللحقة به مالك املباني 
في جميع املناطق بالقيام بترميم 
وجتميل واجه����ات مبانيهم وفقا 
للمواصفات التي تقررها البلدية 
وخالل املدد والفترات التي حتددها 
في هذا الشأن ويسري هذا احلكم 
على العقارات التي متلكها الدولة 
واملؤسسات العامة. واشار الى ان 
االدارات املبنية بفرع بلدية محافظة 
حولي ستقوم باتخاذ االجراءات 

واخطار مالك املباني والتنبيه 
عليهم ملراجع����ة االدارة املختصة 
بفرع بلدية محافظة حولي خالل 
املدة احمل����ددة من تاريخ االخطار 
لبحث االعمال املطلوبة واالسلوب 
املقترح للترميم والتجميل ومن ثم 
اصدار التراخيص الالزمة للقيام 

باألعمال املطلوبة.
واتخاذ االج����راءات القانونية 
الذي����ن ال يقومون  امل����الك  جتاه 
مبراجعة البلدية والقيام باألعمال 
املطلوبة خالل امل����دة احملددة مع 

التالية: اوال: القيام مبسح شامل 
ودوري ملختلف االبنية املقامة في 
املناطق التابع����ة حملافظة حولي 
وتقييم كل منها وفقا ملناطق العمل 
التي مت حتديدها، حيث ستعطى 
األولوية للمباني التجارية وتلك 
التي تقع على الشوارع الرئيسية. 
التي  املباني  الى جانب، حتدي����د 
حتتاج الى جتميل وترميم شامل 
او جزئي وبي����ان ما حتتاجه من 
اعمال على ضوء املواصفات التي 

اقرتها البلدية في هذا الشأن.

مراقبة ومتابعة تنفيذ التراخيص 
الصادرة للتحقق من مدى االلتزام 
بتنفي����ذ االعم����ال املطلوبة وفي 
حال االنتهاء م����ن اعمال الترميم 
والتجميل يتم الكشف على املباني 
قبل اصدار شهادة اخالء طرف بعد 

امتام االعمال.
وق����ال الدعيج تتم احلملة من 

خالل 3 مراحل هي: 
األولى منطقة حولي: 

أوال: املباني الواقعة على شريط 
القسائم املطلة على شوارع تونس � 

بيروت � العثمان � ابن خلدون.
ثاني����ا: املبان����ي الواقعة على 
شريط القسائم املطلة على شوارع 
الدائري الثالث والرابع � امللك فهد 

بن عبدالعزيز � القاهرة.
والثانية منطقة الساملية:

أوال: املباني الواقعة على شريط 
القسائم املطلة على شوارع سالم 

املبارك وحمد املبارك.
ثاني����ا: املبان����ي الواقعة على 
شريط القسائم املطلة على شارع 

اخلليج العربي.
ثالثا: املباني الواقعة على شريط 
القسائم املطلة على شارعي الدائري 

الرابع واخلامس.
الثالثة منطقة اجلابرية: 

القس����ائم املطلة  أوال: شريط 
عل����ى ش����ارعي الدائ����ري الرابع 

واخلامس.
ثانيا: ش����ريط القسائم املطلة 
على شارعي امللك فهد بن عبدالعزيز 

والفحيحيل.
واختتم بانه في حال االنتهاء 
من مناطق العمل املذكورة سيتم 
االنتقال ال����ى مناطق عمل اخرى 

جديدة سيتم حتديدها الحقا.

وافقت اللجنة التنسيقية في البلدية على 
اقامة عرض مرئي اخلميس املقبل ملشروعي 
املباني الذكية واص����دار التراخيص اخلاصة 

بالبناء عن طريق دور املكاتب االستشارية.
جاء ذلك خالل االجتماع التنس����يقي الذي 
ترأسه وزير االش����غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس بحضور 
قيادات البلدية، حي����ث اوضح رئيس مكتب 
املتابع����ة والتنس����يق التابع لوزي����ر البلدية 
م.عبدالكرمي الزيد انه متت املوافقة على كتاب 
جامعة الكويت بش����أن االنضمام الى مشروع 
تطوير مراكز اخلدمة في وزارة الكهرباء واملاء 
اس����تنادا إلى االتفاقية التي متت بني البلدية 

ووزارة الكهرباء.

واوضح الزيد ان البلدية قامت بتنفيذ العديد 
من املشاريع من خالل استخدام احلاسب اآللي 
والنظم املعلوماتية احلديثة ومنها مشروع ربط 
البلدية ب����وزارة الكهرباء لتصبح املخاطبات 
الكترونيا، خاصة فيما يتعلق باصدار التراخيص 
ف����ي البناء، مبينا ان اللجن����ة اوصت بأهمية 
استثمار هذا االجناز ضمن مشروع اجلامعة 
واخلاص بتطوير مراك����ز اخلدمة وذلك عبر 
تسمية ممثليها ملتابعة هذا املوضوع.واضاف 
انه قد مت استعراض اهمية مهام االجهزة الرقابية 
مبراحلها املختلفة، حيث مت عقد اجتماع مشترك 
مع وزير الدولة لشؤون البلدية وممثلي اجلهات 
الرقابية اخلميس املاضي، حيث ابدت اجلهات 
تعاونها مع البلدية الجناز اعمالها عبر تقدمها 

بطلبات لبيانات ومعلومات تساهم في اعداد 
تقاريرها الدورية، مش����يرا الى ان اللجنة قد 
اقرت توفير كل ما حتتاجه اجلهات لتس����هيل 
مهامها املنوطة بها. واشار الى ان البلدية بصدد 
االنتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع 
معهد االبحاث العلمية الجناز مشروع ارشفة 
البلدية االلكترونية، مبينا انه مت ابالغ اللجنة 
بتحديد موقع حلجز مضبوطات البلدية املتنوعة 
من مركبات وبضائع وغيرها وذلك في منطقة 
الشقايا، وجار تسليم املوقع للجهات املختصة 
في البلدية، وفي املنطقة اجلنوبية مت االنتهاء 
من حتديد املوقع وجار استكمال حتديد باقي 
مس����احاته وذلك بالتنس����يق مع اجلهات في 

البلدي.

عرض مرئي لمشروعي المباني الذكية وإصدار التراخيص بالدور االستشارية

على 3 مراحل واألولوية للمباني التجارية والواقعة على الشوارع الرئيسية

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سرك�ة ال��زوم ال�دولي��ة للتج��ارة العام���ة

مرك��ز ال�زوم الع��ق���اري

للبي���ع ڤي����ال 

66677519


