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اعلن مدير ادارة تراخيص الخدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة حولي عبداللطيف الشرهان 
ان االدارة حققت ايرادات بلغ اجماليها 65099 
دينارا خالل ش���هر ديسمبر الماضي والتي تم 
استيفاؤها كرسوم النجاز وتجديد الترخيص 

في المراقبات التي تتبع االدارة.
وقال الشرهان في تصريح صحافي: لقد بلغ 
عدد التراخيص التي ت���م انجازها في مراقبة 
تراخيص الخدمات البلدية 455 ترخيصا الى 
جانب تجديد 2188 ترخيصا برسوم بلغ قدرها 
18525 دينارا والتي شملت التراخيص الصحية 
والشهادات الصحية للعاملين وتصاريح نقل 

المواد الغذائية.
واضاف: لقد بلغ عدد التراخيص التي تتم انجازها في مراقبة 
تراخيص االعالنات 213 ترخيصا الى جانب تجديد 322 ترخيصا 

برسوم بلغ اجماليها 37821 دينارا والتي شملت 
رخص اعالنات المحالت والمركبات ومكاتب الدعاية 

واالعالن باالضافة الى الرخص المؤقتة.
واشار الشرهان الى ان عدد التراخيص التي 
تم انجازها وتجديدها في مراقبة اشغاالت الطرق 

بلغ 30 ترخيصا برسوم قدرها 8753 دينارا.
وحث الش���رهان المواطنين والمقيمين على 
ضرورة انج���از التراخيص س���واء الجديدة او 
المتمثلة  القانونية  المنتهية تجنبا للمس���اءلة 
بتحرير المخالفات واوامر الغلق االداري للمحال 
المخالفة، مشيرا الى ضرورة تقديم كروكي مسبق 
لالعالنات حت���ى تتم الموافقة عليه قبل تركيب 
االعالنات حتى ال يتكبد صاحب االعالن خسائر 
في حال وضع االعالن بطريقة خاطئة وغير مطابقة الشتراطات 

البلدية.

يعقد مجلس البلدي ورش���ة عمل خاصة ملناقش���ة 
التعديالت املقترحة على قانون البلدية 2005/5 صباح 

اليوم.
وذكرت مصادر مطلعة ان توصيات الورشة سترفع 
الى اللجنة القانونية واملالية متهيدا العداد تقرير بشأنها 

يرفع الى مجلس االمة.

 تقرير بتعديالت قانون البلدية
إلى اللجنة المالية بالمجلس

صفر: حريصون على تقييم الموظفين بشكل عادل يحقق المساواة بين الجميع
أكد أهمية تطوير العمل البلدي وتقليص اإلجراءات

د.فاضل صفر

محمد الهدية

خالد العازمي

عبداللطيف الشرهان

م.جسار اجلسار

د.عبدالكرمي السليم

أكد وزير األش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على موضوع 
تقيي���م املوظفني واحلرص عل���ى أن يكون 
بش���كل عادل لتحقيق العدالة واملساواة بني 

اجلميع.
جاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع التنسيقي 
صباح أمس لقياديي البلدية، حيث أكد أهمية 
تطوير العمل البلدي من خالل تقليص اجراءات 
س���ير العمل عن طريق الش���ق املشترك مع 

ديوان اخلدمة املدنية.
وقال رئيس مكتب املتابعة التابع لوزير 
الدولة لش���ؤون البلدية م.عبدالكرمي الزيد 
ان الوزير صفر ش���دد على ض���رورة قيام 
قطاعات البلدية املختلفة بالتعاون والتنسيق 
مع جلنة الردود من خالل س���رعة تزويدها 
بالرد على األسئلة واالقتراحات املقدمة من 
الن���واب واعضاء املجلس البلدي، داعيا الى 
اعطاء املوضوع صفة االهمية واالولوية كما 

ناقش���ت اللجنة آلية تنفيذ مشروع ارشفة 
ملفات البلدية االلكتروني وفقا آلليات جديدة 
مثل البدء بتنفيذ األرشفة االلكترونية بعد 
الدراس���ة االنية لها، مش���يرا الى ان اللجنة 
طالبت باالستعجال في االنتهاء من االجراءات 
املطلوب اتخاذها استعدادا للبدء في الدراسة 

التي متتد ملدة ثالثة اشهر.
واضاف الزيد ان اللجن���ة احيطت علما 
بانتهاء جلنة املناقصات املركزية من وضع 

مالحظاتها على مشروع انشاء مختبر البلدية، 
مش���يرا إلى أن البلدية بانتظ���ار رد ديوان 
احملاسبة على املشروع متهيدا التخاذ االجراءات 

التنفيذية للبدء في املشروع.
واوضح ان اللجن���ة احيطت علما بقيام 
املدير العام بعقد اجتماع مشترك مع الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية لالتفاق على آلية 
التنسيق املشترك الستثمار نظام املعلومات 
اجلغرافية للتأكيد عل���ى أن تكون القاعدة 

الرئيس���ية موجودة لدى البلدية، حيث مت 
االتفاق على تش���كيل جلنة مشتركة لوضع 

توصياتها وفقا لهذا اإلطار.
وقال ان وزير البلدية د.فاضل صفر أكد 
خالل االجتماع ضرورة أن يتم توحيد مباني 
البلدية ومراكزها املختلفة واملنتشرة في جميع 
املناطق بحيث تكون ذات طابع معماري موحد 
ميثل الواجهة احلضارية للبلدية والبلد مبا 

فيها التشطيبات الداخلية.

ض�رورة توحيد مبان�ي البلدي�ة ومراكزه�ا بحيث تك�ون ذات طاب�ع معماري يمث�ل الواجه�ة الحضاري�ة للكويت

السليم: توّجه لتحويل منطقة عشيرج إلى »سياحية« الهدية يقترح سنة لإلعالن التعريفي للمحالت التجارية
وتجديد الترخيص للمدة نفسها أو غيرها حسب األحوال

 الجسار: االنتهاء من استكمال إنشاء
مدخل دوار بين العارضية والفردوس

العازمي: إزالة 521 إعالنًا مخالفًا في حولي

 الشرهان: 65 ألف دينار إيرادات
تراخيص خدمات البلدية بحولي

كش����ف رئيس جلنة البيئة ف����ي املجلس البلدي 
د.عبدالكرمي السليم عن توجه لتحويل منطقة عشيرج 
الى منطقة س����ياحية. وقال السليم بعد االنتهاء من 
اجتماع اللجنة امس، لقد تطرقت الى الزيارة امليدانية 
مع نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع والعضو 
عبداهلل العنزي الى منطقة عشيرج بناء على دعوة 
من جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة واملظاهر 
غير املرخصة وقد الحظنا أن الشركات التي تعمل على 
ساحل عش����يرج قامت بعمل جتاوزات صارخة على 
امالك الدولة والساحل حيث قام بعضها بردم البحر 

مبساحات شاسعة وتفوق املساحات املرخصة لها.
واضاف ان بعض الش����ركات قامت بعمل منشآت 
صناعية م����ن دون ترخيص ما يعتب����ر تعديا على 

الساحل البحري للبالد، مش����يرا الى ان بعض هذه 
الشركات تقوم بالقاء مخلفاتها الصناعية في البحر 
علما بان هذه املنطقة تعتبر مهمة جدا بالنسبة حملطة 
حتلية املياه في اجل����ون وتزيد من التلوث البحري 
فيه، ومشيدا بدور جلنة ازالة التعديات وعملها على 

ازالة التجاوزات بشكل نهائي.
وقال س����ليم ان جلنتي البيئة والفنية واملجلس 
البلدي لن توافقا على ترخيص التجاوزات القائمة في 
املنطقة او السماح بالتوسع في املساحات املمنوحة 
للشركات املرخصة حاليا، مشيرا الى ان هناك توجها 
الصدار قرار بنقل جميع املصانع املوجودة حاليا في 
املنطقة الى مناطق صناعية اخرى وحتويل عشيرج 

الى منطقة سياحية.

من س����وء حظ نتيجة ظروف 
الس����وق او غيرها مما يضطره 
الى غلق النشاط بعد اشهر قليلة 
من بدءه، مما يتضح معه ان ما 
جاءت به الفق����رة املذكورة من 
ضرورة التماثل بني مدة ترخيص 

بّشر عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار اهالي 
منطقتي العارضية والفردوس بأنه مت استكمال انشاء 
دوار ومدخل بني منطقة الفردوس قطعة 7 و8 ومنطقة 
العارضية قطعة 5 بالقرب من صالة العارضية لألفراح، 
مؤكدا ان االشارة الضوئية سيتم تغييرها الى دوار 
يفصل بني املنطقتني. واوضح اجلسار ان هذا التقاطع 
كان يسبب االزدحامات املرورية يوميا وبشكل كبير 
في اوق����ات الذروة في الصباح وعن����د فترة ما بعد 
الظهيرة، اال اننا نؤكد لإلخوة سكان منطقتي العارضية 
والفردوس ان االشارة الضوئية التي بجانب صالة 
العارضية لألفراح ستتحول الى دوار لتسهيل احلركة 

املرورية وذلك خالل اسبوع ان شاء اهلل.
وثمن مجهود وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر عل����ى هذه اخلطوة 

اجليدة التي ستخلص قاطني العارضية والفردوس 
من االختناقات املرورية وخاصة عند التقاطع املذكور، 
مثمنا جهود جميع املسؤولني واملوظفني من منتسبي 
وزارة األشغال العامة على اجلهود التي بذلوها إلنشاء 
هذا الدوار. ومتنى اجلسار من اجلهات املسؤولة في 
وزارة اإلسكان وبنك التسليف ان يتم اعطاء اصحاب 
املنازل في منطقة الفردوس وخاصة قاطني القطع من 
قطعة 1 الى قطعة 8 نحو 20.000 الف دينار لترميم 
منازلهم التي اصبحت آيلة للسقوط وحتتاج لبعض 
الترميمات، خصوصا ان مس����احة جميع البيوت ال 
تتع����دى 298 مترا مربعا الس����يما ازدياد اعداد افراد 
العائلة دون توسع في البنيان او السكن، متمنيا ان 
يتم النظر لهذه الفكرة بعني االعتبار ومراعاة ألهالي 

منطقة الفردوس.

االعالنات الص����ادرة من قبل 
البلدية مع نظيره الصادر من 
وزارة التجارة تالزم غير مبرر 
ويتنافى مع مبادئ العدالة وفيه 
ظلم كبير على بعض اصحاب 
االنشطة الذين يضطرون لعدم 
االستمرار فيها السباب كثيرة 
ومتنوعة لكنهم يرغمون ومنذ 
بدء النشاط على دفع رسوم 
وتأمني لالعالن ملدة 4 سنوات 

متصلة.
كما نقترح معه اس����تبدال 
الفقرة أ من املادة 5 من القرار 
الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في 
شأن الئحة االعالنات مبا يلي: 
تكون مدة ترخيص االعالنات 
التعريفية )الواجهة( للمحالت 
التجارية ال تقل عن سنة واحدة 
ويجدد الترخيص للمدة ذاتها 

او غيرها حسب االحوال.

الترخيص للمدة ذاتها التي يجدد 
لها الترخيص التجاري متى كان 

ذلك.
وكان الثابت ان مدة الترخيص 
التج����اري لالعالن����ات ه����ي 4 
سنوات والثابت ان البلدية تقوم 
بتحصيل رسوم مقابل االعالنات 
التجارية الت����ي يتم ترخيصها 
مبوجب رسم مالي قدره 25 دينارا 
سنويا لكل متر مربع للواجهة 
الواحدة للوحات االعالنية الثابتة 
واملتحرك����ة وحتصي����ل تأمني 
مالي يعادل نصف قيمة رسوم 

االعالنات.
االمر الذي مفاده أن كل صاحب 
نشاط ومبوجب الفقرة أ من املادة 
5 من القرار املذكور مجبر على 
دفع قيمة رسوم لالعالن ملدة 4 
سنوات متصلة على الرغم مما 
قد يصادف صاحب هذا النشاط 

قدم عض����و املجلس البلدي 
محمد الهدية اقتراحا بأن تكون 
مدة ترخيص االعالنات التعريفية 
)الواجهة( للمحالت التجارية ال 

تقل عن سنة.
وق����ال الهدية ف����ي اقتراحه: 
تنص املادة 3 من القرار املذكور 
اعاله عل����ى انه يحظر اقامة اي 
اعالن بأي وسيلة من الوسائل 
اال بعد احلصول على ترخيص 
من البلدية بعد تقدمي املستندات 
الرس����مية الدالة عل����ى موافقة 
اجله����ات املختص����ة االخ����رى 
ش����ريطة دفع التأمني والرسوم 
املق����ررة، كما تنص الفقرة أ من 
املادة 5 من القرار ذاته على ان 
تك����ون مدة ترخي����ص االعالن 
التعريفي )الواجهة( للمحالت 
التجارية مماثلة ملدة الترخيص 
التجاري او ما تبقى منها، ويجدد 

كش����ف مراقب احملالت واالعالن����ات بفرع بلدية 
محافظة حولي خال����د العازمي ان عدد احملالت التي 
شملتها اجلوالت التفتيشية خالل الربع االخير من 
العام املاضي بلغ 1450 محال والتي اسفرت عن ضبط 
121 محال تعمل بدون ترخيص اعالنات وحترير 184 
مخالفة. وقال العازمي في تصريح صحافي: لقد بلغ 
ع����دد االعالنات املخالفة الت����ي مت ازالتها 521 اعالنا، 
مش����يرا الى املخاطر التي تنتج عن اقامة االعالنات 
العش����وائية وغير املرخصة والتي تتم ازالتها فورا 
دون سابق انذار. واضاف: لقد بلغ اعلى معدل لعدد 

احملالت التي مت التفتيش عليها خالل ش����هر نوفمبر 
والتي بلغ اجماليه����ا 600 محل مت خاللها ضبط 54 
محال تعمل بدون ترخيص وحترير 86 مخالفة فيما 
حل باملركز الثاني شهر اكتوبر حيث بلغ عدد احملالت 
التي مت التفتي����ش عليها 500 محل مت خاللها ضبط 
33 محال تعمل بدون ترخيص وحترير 57 مخالفة، 
وجاء في املركز الثالث شهر ديسمبر، حيث بلغ عدد 
احملالت التي شملتها اجلوالت التفتيشية 350 محال 
والتي أسفرت عن ضبط 34 محال تعمل بدون ترخيص 

وحترير 41 مخالفة.


