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محمد املفرج

 المفرج يدعو إلعادة النظر
في الئحة البناء في السكن الخاص

د.صفر بتشكيل جلنة من املعينني 
في القطاع الهندسي لبحث معامالت 
املواطنني ملعرفة احتياجاتهم من 
نس����ب البن����اء دون الدخول في 
نواياهم. وشدد على ضرورة ان 
يكون هناك حل جلميع مش����اكل 
املباني املخالفة في جميع مناطق 
السكن اخلاص وخصوصا ان هناك 
عائالت بحاجة الى زيادة نس����ب 
البناء مما يتوجب اعادة النظر في 
الئحة البناء، مشيرا الى ان مشكلة 
املخالفات ال تنحصر في منطقة فهد 
االحمد بل هناك مخالفات جسيمة 
في بعض املباني تصل الى اربعة 
ادوار في بعض املناطق ولم تقم 
البلدية باتخاذ أي اجراءات ضدهم 
بالرغم من وج����ود تيار كهربائي 
لديها وخصوصا ان هناك مناطق 

مظلومة بسبب قرارات البلدية.

دعا عض����و املجلس البلدي 
محمد املفرج وزير االشغال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاض����ل صفر ال����ى ان يكون 
منصفا في تطبيق اللوائح على 
جميع املواطن����ني وفي مختلف 
املناطق. وقال املفرج في تصريح 
صحاف����ي ان احلكم الصادر من 
احملكم����ة لصالح احد املواطنني 
القاطنني في منطقة فهد االحمد 
اليصال التيار الكهربائي ملنزله 
التيار ملنازل  يعتبر أن ايصال 
السكن اخلاص حق مكتسب وال 
يجوز التجاوز عنه او املماطلة 
في منح املواطنني املخالفني حق 
ايصال التيار ملنازلهم. واضاف 
ان املطلوب من البلدية تطبيق 
االنظمة والقوانني على املخالفني 
ووفقا ملا هو موجود في املادة 34 

من قانون البلدية بتغرمي املخالفني 
50 دينارا عن كل متر مربع والئحة 
البناء، مش����يرا الى ان املخالفات 
سببها تقاعس الرقابة في البلدية 
عن أداء دوره����ا. وطالب الوزير 

م.جنان بوشهري

قدمت عضو المجلس البلدي 
م.جنان بوشهري سؤاال حول 
اج���راءات البلدي���ة ب���ش���أن 
تط���بيق قرارات المجلس بعدم 
الترخيص النش���طة مخالفة 
ف���ي مناطق الس���كن الخاص 

واالستثماري.
وقالت بوشهري في سؤالها: 
صدر العديد من قرارات المجالس 
البلدية المتعاقبة والتي تؤكد 
الح���رص على طابع الس���كن 
الخاص وذلك بوقف اصدار اي 
تراخيص جديدة النشطة مخالفة 
واغالق جميع المحال التجارية 
القائمة بها، ولم يحسم امرها 
حتى اآلن ومنها على س���بيل 
المثال ال الحصر: قرار المجلس 
البلدي رقم )م ب/83/10/163( 
المتخ���ذ بتاري���خ 1983/5/9، 
قرار لجنة شؤون البلدية رقم 
) ل ش ب/87/11/119( المتخ���ذ 
بتاريخ 1987/6/9، قرار المجلس 

البلدي رقم )م ب/99/10/194( 
المتخ���ذ بتاري���خ 1999/12/21 
البلدي رقم  المجل���س  وقرار 
ف2001/7/213/20(  ب/  )م 
المتخ���ذ بتاري���خ 2001/4/9. 
وتابعت: لقد اعطت بعض تلك 
القرارات األولوية الزالة انشطة 
الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وجمعيات النفع العام وكل ما 
من شأنه مخالفة نظام السكن 
الخاص والنموذجي بل تم تحديد 
فترات زمنية مقررة لالزالة حتى 
وصل األمر بمضمون القرار الى 
السماح بمخاطبة وزارة الكهرباء 
والم���اء التخاذ ال���الزم بقطع 
التيار ع���ن الحاالت المخالفة، 
كم���ا تضمنت ق���رارات اخرى 
منع تجديد ترخيص المدارس 
الخاصة بمناطق بعينها عالوة 
على قرار ع���دم الموافقة على 
الترخيص بفتح مدارس خاصة 
في جميع المناطق النموذجية 

ومشاريع تقسيم السكن الخاص 
وبالرغم من كل هذه القرارات في 
مناحيها المختلفة حفاظا على 
خصوصية السكن الخاص على 
طابعه فقد تعرضت الكثير من 
مناطق السكن الخاص الى تلك 
التعديات والمخالفات ومنها على 
سبيل المثال مناطق الجابرية 

والسرة وسلوى.
وفي ظ���ل وجود هذا المنع 
المتعدد احيانا والمتشابك احيانا 
اخرى تعددت القرارات الخاصة 
بتلك المخالفات مما يشكل عبئا 
ثقيال على الجهاز التنفيذي الذي 
هو بحكم المادة 24 من القانون 
5 لسنة 2005 مسؤوال عن تنفيذ 
قرارات المجلس البلدي تحت 
اش���راف الوزي���ر وتؤكد ذلك 
ايضا الم���ادة 27 من قانون 5 
لسنة 2005 وكان من تداعيات 
تلك الق���رارات توقف بعضها 
عن التطبيق ونشوء تعارض 
الذي  فيما بينها احيانا، األمر 
يجعلنا نتكاتف لوضع حل لهذه 
االشكالية وصوال الى الحفاظ 
على طابع السكن الخاص مما 
يتطلب تصنيف تلك القرارات 
وبحث المتناقض منها وتطبيق 
الملزم بشأنها منعا النعكاس 
ذلك على احياء ومناطق السكن 

الخاص، لذلك اتوجه بسؤالي 
هذا وهو مناشدة اكثر منه سؤاال 
عله يجد صدى ل���دى الجهاز 
التنفي���ذي للتع���اون لوضع 
الحلول لتحقيق ما يعينهم على 
القرارات وصوال  تطبيق تلك 
لمصلحة المواطن والعمل على 

راحته.
ولذلك اتقدم بالسؤال التالي: 
ما اج���راءات الجهاز التنفيذي 
لتطبيق كل القرارات الصادرة 

بهذا الشأن؟
وهل يوجد تع���ارض بين 
القرارات الصادرة في المواضيع 
المشار اليها اعاله وان لم يوجد 
لم���اذا لم يت���م تطبيقها حتى 
تاريخه؟ وهل تل���ك القرارات 
الى مراجعة لمعالجة  تحتاج 
البعض منها وفقا الية مستجدات 
طرأت على الساحة؟ وما عوائق 
االزالة لتلك  التطبيق وموانع 

المخالفات؟

بوشهري تسأل عن منع األنشطة المخالفة في السكن الخاص واالستثماري

م.أشواق املضف

تعق���د جلنة مبارك الكبير برئاس���ة 
م.أشواق املضف اجتماعها االحد املقبل، 
كم���ا وجهت الدعوة لألعض���اء للجولة 
التي ستشمل مساجد املنطقة  امليدانية 
واملناطق الساحلية واملناطق النموذجية 

في احملافظة.

 جولة ألعضاء لجنة مبارك الكبير
على مناطق ومساجد المحافظة

فهد الشعلة

أوضح مدير نزع الملكية 
للمنفعة العامة فهد الشعلة 
انه تم إجراء 25 معاملة تثمين 

خالل شهر فبراير الماضي.
وق���ال الش���علة في بيان 
إحصائي إلنج���ازات اإلدارة 
ان���ه تم إصدار 917 ش���هادة 
صادرة لألفراد والمؤسسات، 
كذلك تم إص���دار 202 كتاب 
صادرة للوزارات والهيئات 
الحكومي�ة، باالضافة الى 25 

كتاب إعادة النظر.
كما بلغ إجمالي المعامالت 
)الكتب الصادرة والواردة( 

1273 كتابا.

 الشعلة: إجراء 25 معاملة
تثمين فبراير الماضي

الشركات وعدم اتخاذ االجراءات 
الالزمة وحتصيل الرسوم املستحقة 
عن التعدي على أراضي الدولة في 

طريق الدائري السابع.

م.محمد الهدية

البلدي  قدم عضو املجل���س 
الهدية س���ؤاال بش���أن  م.محمد 
تأخر البلدية في حتصيل الرسوم 
املس���تحقة للدول���ة على بعض 

الشركات.
وقال الهدية في سؤاله:

طالعتنا احدى الصحف حتت 
عن���وان »احملاس���بة للبلدية: 5 
ماليني دينار حملت للمال العام« 
بتعقيب ديوان احملاسبة على ردود 
بلدي���ة الكويت حيال املالحظات 
التي سجلها في عمليات الفحص 
التي أجراها على احلساب اخلتامي 
للسنة املالية 2008 - 2009 والذي 
جاء في���ه: 1 - ان هناك تناقضا 
وتضاربا ف���ي االفادات الصادرة 
من االدارة القانونية فيما يتعلق 
بتركيب محطات االتصاالت لبعض 

2 - أس���باب ومالبسات قيام 
املدير العام مبنح تراخيص مؤقتة 
بتركيب محطات لالتصاالت إلحدى 
الشركات في ضوء ان ذلك ليس 
من ضمن صالحياته ويعد جتاوزا 
البلدي  على صالحيات املجلس 

املناط به ذلك.
3 - أس���باب عدم اس���تمرار 
البلدية في عدم استيفاء وحتصيل 
الرسوم املس���تحقة للدولة على 
بعض الش���ركات وع���دم اتخاذ 
االج���راءات الالزم���ة وحتصيل 
الرسوم املس���تحقة عن التعدي 
الدول���ة في طريق  اراضي  على 

الدائري السابع.
4 - أس���باب ع���دم حتصيل 
البلدية رسوما مستحقة للدولة 
تق���در مببل���غ 390.497 دينارا 

ملخالفة بعض الش���ركات الئحة 
انظمة السالمة باستغالل مساحات 
من اراضي الدولة مبنطقة اجلهراء 
دون احلص���ول عل���ى ترخيص 

بذلك.
5 - أسباب عدم اتباع البلدية 
لالجراءات القانونية املقررة لنزع 
العقار موض���وع حكم  ملكي���ة 
التمييز رق���م 2007/357 مدى 3 
الصادر ف���ي 2008/4/23 لصالح 
بعض املواطنني، وذلك جتنبا ألي 
مخالفات تؤدي الى حتمل البلدية 
مببالغ ترتب اعب���اء مالية على 

ميزانيتها دون مبرر.
6 - أس���باب ع���دم حص���ر 
وحتصيل الغرامات الواجبة نتيجة 
عدم اخذ املوافقات املطلوبة إلقامة 

االعالنات.

5 - ع���دم حتصي���ل البلدية 
رسوما مس���تحقة للدولة تقدر 
مببلغ 390.49700 دينار ملخالفة 
بعض الش���ركات الئح���ة انظمة 
السالمة باستغالل مساحات من 
أراضي الدولة مبنطقة اجلهراء دون 

احلصول على ترخيص بذلك.
6 - حتميل مصروفات البلدية 
للسنة املالية 2009/2008 مببالغ 
مبوجب احكام قضائية صادرة 

بلغت جملتها 4.615.046.
وف���ي ض���وء ما س���بق وما 
تضمنه التقري���ر من مالحظات 
وتوصيات نتقدم باالسئلة التالية: 
1 - تزويدي بنسخة من التقرير 
االولي مبالحظات ديوان احملاسبة 
وردود البلدي���ة عليها وتعقيب 

الديوان على تلك الردود.

الش���بكات التي أجازت تركيبها 
ب���دون الرجوع  بصف���ة مؤقتة 
البل���دي صاحب  الى املجل���س 

االختصاص االصيل في ذلك.
انع���دام الص���رف على   - 2
اعتمادات بعض املشاريع االنشائية 
وظهورها بكامل قيمتها وفرا في 
ال���ى جانب  احلس���اب اخلتامي 
انخفاض مع���دالت الصرف على 
البعض اآلخر الى نسب متدنية.

3 - استمرار تضخم أرصدة 
حس���اب »الدي���ون املس���تحقة 
للحكوم���ة« وبق���اء العديد منها 
دون حتصيل أو تسوية منذ عدة 

سنوات مالية سابقة.
4 - اس���تمرار البلدي���ة في 
عدم استيفاء وحتصيل الرسوم 
املس���تحقة للدول���ة على بعض 

الهدية يستفسر عن تأخر البلدية في تحصيل رسوم مستحقة للدولة


