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الحربي: إدارة خدمة المواطن  في البلدية
استقبلت 61 معاملة على موقعها اإللكتروني

منذ تدشينه في يناير الماضي

قال مدير ادارة خدمة املواطن 
في بلدية الكويت مضحي احلربي 
امس ان االدارة تلقت 61 شكوى 
ومعاملة على موقعها االلكتروني 
منذ تدش����ينه في ش����هر يناير 

املاضي.
واوضح احلربي في تصريح 
ان املوقع االلكتروني  صحافي 
يه����دف ال����ى التواص����ل م����ع 
املواطنني عبر تلقي الشكاوى 
واالستفس����ارات واالقتراحات 
اخلاصة بخدم����ات البلدية من 
خ����ال النظام االل����ي الداخلي 
في االدارة الش����امل االستقبال 
واملتابع����ة واحلفظ والرد على 

املواطنني الكترونيا.
االدارة  الى توزيع  واش����ار 
جمي����ع الش����كاوى واملعامات 
التي تلقتها عل����ى املوقع على 
بلديات احملافظ����ات واالدارات 
املعني����ة مضيف����ا ان محافظة 
العاصمة حصل����ت على اعلى 
نسبة للش����كاوى تليها حولي 
ثم مب����ارك الكبير ثم األحمدي 

واجلهراء واخيرا الفروانية.
واكد احلربي استعداد االدارة 
لتلقي الشكاوى واالستفسارات 
اخلاصة باعم����ال البلدية عبر 
املوق����ع االلكترون����ي الفتا الى 
اس����تعداد االدارة الس����تقبال 
معامات وشكاوى املواطنني بكل 
الوس����ائل الشخصية املباشرة 

وغير املباشرة.
وذك����ر احلرب����ي ان االدارة 
ستتولى الرد على استفسارات 
املواطن����ني وتوجيههم والقيام 
بالبحث األولي عن معاماتهم 
وش����كاواهم قب����ل احالتها الى 

اجلهات املعنية في البلدية.

أغلق فريق الطوارئ التابع لفرع 
بلدية محافظ����ة حولي 4 مطاعم 
وحرر 4 مخالفات لتشغيل احملل في 
غير الغرض املخصص له واستنادا 
لقرار املجل����س البلدي رقم م ب/ 
ب2/ 5/118/ 99 والضافة مساحة 
زائدة داخل احملل دون ترخيص 
من البلدية وذلك في مناطق حولي 
التي  والس����املية. وتأتي احلملة 
انطلقت عند الساعة الرابعة عصرا 
واستمرت ملدة 4 ساعات وترأسها 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظ����ة حولي ري����اض الربيع 
بالتعاون مع ادارة العاقات العامة 
بالبلدية، رصد خالها فريق احلملة 
بعض جتاوزات املطاعم حيث قام 
أصحابها بفتح مقهى بجانب املطعم 
دون ترخيص من البلدية فضا عن 
إقامته من األخشاب والزجاج فيما 
قام البعض اآلخر باستغال نشاط 
املطعم بتقدمي اخلدمات اخلاصة 
باملقاهي، مت على اثرها غلقها إداريا 
وحترير املخالفات مشيرا الى انه 
يحق للبلدية س����حب الترخيص 
في حال مزاولة أي نش����اط خافا 
للترخيص املمنوح وذلك طبقا ملا 

جاء بالقانون رقم 5/ 2005.
وفي هذا الس����ياق قال رئيس 
فريق الطوارئ رياض الربيع ان 
الرقابة مستمرة على جميع احملال 
فحص النظافةالغذائية التي تقع حتت مسؤولية 

مغلق من قبل البلدية

أطعمة مكشوفةفحص املواد داخل الثالجة

م.أحمد املعوشرجيم.جنان بوشهريم. أشواق املضف

3 أعضاء يسألون عن تخصيص موقع إلنشاء مسلخ دون الرجوع لـ»البلدي«
توجه اعض���اء املجلس البلدي م.جنان بوش���هري 
وم.اشواق املضف وم.أحمد املعوشرجي بسؤال عن قيام 
البلدية بتخصيص موقع الحدى الشركات الستخدامه 
مس���لخا دون الرجوع ال���ى املجلس البل���دي صاحب 
االختصاص االصيل في ذلك جاء فيه: تنص املادة 2/12 
من القانون 2005/5 بشأن بلدية الكويت »على ان يختص 
املجلس البلدي بتقرير املشروعات ومواقعها عمرانيا«، 
ومن املقرر قانونا وحسبما استقر عليه قضاء التمييز 
انه يلزم لصحة الق���رار االداري ان تتوافر له مقوماته 
بأركانه اخلمس���ة، وهي االختصاص والش���كل والغاية 
والسبب واحملل، واختال اي ركن فيها يؤدي الى انعدام 
القرار او بطانه، وانعدام القرار االداري يتحقق اذا صدر 
من سلطة غير مختصة اصا باصداره وتابعوا: ملا كان 

ذلك وحسبما طالعتنا جريدة اوان »بعددها الصادر في 
2010/4/25« ان البلدية ممثلة في قطاع املس���احة قامت 
بتخصيص موقع الحدى الشركات الستخدامه »مسلخا« 
من دون الرجوع الى املجلس، في الوقت الذي نشرت فيه 
في ذات الصفحة رد البلدية على طلب مماثل لشركة اخرى 
ان ذلك يستلزم اخذ موافقة املجلس البلدي قبل الشروع 
في استغال املوقع، وازاء عدم قانونية القرارات املتخذة 
من البلدية وتناقض قراراتها مع بعضها البعض: لذلك 
نتقدم بالسؤال التالي: 1 - مدى صحة اخلبر املنشور في 

احدى الصحف واملشار اليه اعاه من عدمه؟
2 - اذا كان املجلس البلدي وحسب نص القانون هو 
اجلهة املختصة بتخصيص االراضي وتقرير املشروعات 
وحتديد مواقعها فكي���ف تقوم البلدية ممثلة في احدى 

اداراتها بتخصيص مواقع لشركات من دون الرجوع الى 
املجلس البلدي؟

3 - في ظل انعدام القرار االداري الصادر من البلدية 
بتخصيص احد املواقع لش���ركة بعينها كونه صادر من 
سلطة غير مختصة باصداره وهل قامت البلدية بسحب 

هذا القرار؟
4 - اسباب ومابسات قيام البلدية بتصرفني متناقضني 
مع بعضهما البعض بان اجازت ذات الطلب »تخصيص 
مسلخ« لشركة بعينها ومنعتها عن اخرى بان ارجعت 

االمر الى ضرورة اخذ موافقة املجلس البلدي؟
5 - مدى خضوع القرارات االدارية الس���يما املتعلق 
منه���ا بتخصيص املواقع الى املراجع���ة القانونية قبل 

الشروع في اصدارها؟

هل قامت البلدية بسحب القرار.. وما أسبابه ومالبساته؟

غلق 21 محاًل والمخالفات فاقت الـ 150 خالل أبريل في حولي
الربيـع: الجهـل بمزاولة المهـن خالفًا للترخيـص سـيعّرض للمخالفات وغلـق المحالت

فرع بلدية احملافظ����ة للتأكد من 
االشتراطات الصحية ومطابقتها 
للمواصفات واملعايير القياس����ية 
الكويتية ومطابقة األنشطة التي 
تتم مزاولتها للتراخيص املمنوحة، 
مش����يرا الى ان املتابع����ة الدقيقة 
واحلثيث����ة تأتي في اطار س����عي 
البلدية لتطبيق القوانني ووضع 
األمور في نصابها الصحيح واتخاذ 
القانونية بحق  جميع االجراءات 

املتجاوزين للنظم وللوائح.

الربيع أصحاب بعض  وحّمل 
املطاعم واحملات مسؤولية اجلهل 
باللوائ����ح اخلاص����ة واالجراءات 
املهن والنشاطات  املتبعة ملزاولة 
مشيرا الى ان هذا اجلهل سيعرضهم 
الى مخالفات جس����يمة تصل الى 
الى أهمية  غلق محاتهم، الفت����ا 
االطاع عل����ى القوانني واللوائح 
التي تضمن سامة االجراءات قبل 
وأثناء الترخيص مبزاولة العمل 
أو النشاط، الفتا الى ان احلمات 

التفتيشية سيتم تصعيدها على 
مختلف احملات املخالفة في احملافظة 
بهدف استتباب النظام وفرض هيبة 

القانون على اجلميع.
وعن عدد احمل���ات التي مت 
غلقها إداريا خال ش���هر أبريل 
املاضي أوضح الربيع ان عددها 
بل���غ 21 محا الى جانب حترير 
155 مخالفة اشتملت على العمل 
الش���هادات  قبل احلصول على 
الصحي���ة أو كونه���ا منتهي���ة 

الصاحية وتشغيل عمال قبل 
احلصول على شهادات صحية 
الى جانب حترير مخالفات فتح 
محل قبل احلصول على ترخيص 
من البلدية واضافة مساحة زائدة 
داخل احملل دون ترخيص واضافة 
مساحة زائدة خارج احملل دون 
ترخيص داعيا أصحاب احملات 
واملتاج���ر الى ض���رورة التقيد 
بلوائح وأنظمة البلدية حتقيقا 

للمصلحة العامة.

خالل حملة نفذها فريق الطوارئ بفرع البلدية وشملت مناطق المحافظة

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري سؤاال 
بش����أن القواعد واإلجراءات التي وضعتها البلدية 
لتصنيف صغار املقاولني، ومتثل في السؤال عن 
القواعد واإلجراءات التي وضعتها البلدية لتسجل 
وتصنيف صغار املقاولني وما ش����روط استصدار 
التراخيص لهؤالء املقاولني؟ وهل هناك رس����وم 
مالية او كفاالت بنكية يقوم بدفعها هؤالء املقاولون 

للبلدية بقصد التسجيل او استصدار التراخيص، 
وفي حال حصول ذلك ما مقدار هذه التكلفة املالية 
وسندها القانوني، وهل هي معممة على كل القطاعات 
وصادر بشأنها قرار إداري ينظمها مبا يضمن عدم 
االلتفاف حولها من جانب البعض بالتساهل تارة 

او بالزيادة تارة اخرى؟ 
مبينا ان تنص املادة 16 من القرار الوزاري رقم 

206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء على ان 
تتولى البلدية تسجيل وتصنيف صغار املقاولني 
من غير املسجلني بلجنة املناقصات املركزية حسب 
النماذج التي تعدها اإلدارة املختصة، وال يس����مح 
لهم بالعمل إال بعد احلصول على الترخيص الازم، 
كم����ا ال يجوز قيامهم بتنفيذ أي أعمال إال مبوجب 

عقود مبرمة بني املالك واملقاول.

المطيري يستفسر عن تصنيف صغار المقاولين

وزارة العــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�صوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم الأربعاء املوافق 2010/5/19م - قاعة 

48 - بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعة التا�صعة �صباحًا - وذلك تنفيذًا حلكم املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم 2009/3 بيوع/2.

حممد جا�صم حممد النجاده املرفوعة من:   

2 - علي جا�صم حممد النجاده 1- �صمرية �صامل عبدال�صيد ال�صيد   �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: 

4 - خالد جا�صم حممد النجاده 3 - اأحمد جا�صم حممد النجاده     

6 - فاطمة جا�صم حممد النجاده 5 - منى جا�صم حممد النجاده     

اأوًل: اأو�صاف العقار:

- يقع العقار يف منطقة الد�صمة قطعة )1( ق�صيمة )86( وم�صاحته 488 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 1968/186.

- العقار عبارة عن منزل يقع على �صارعني زاوية - العقار مكون من دورين اأر�صي واأول ومك�صي باجلريي ومكيف عادي. 

- الدور الأر�صي مكون من �صالة + 6 غرف + 3 حمام + مطبخ + ملحق به 3 غرف وحمام ومطبخ.

- الدور الأول مكون من 6 غرف + 2 حمام + �صالة + مطبخ. وال�صطح لي�س به بناء.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأولً  : يبد�أ �ملز�د بثمن �أ�سا�سي قدره 300000 د.ك »ثالثمائة �ألف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف �ملز�د �سد�د خم�س ذلك �لثمن على �لأقل �إما 

نقد�ً �أو مبوجب �سيك م�سدق من �لبنك �مل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب �سمان من �أحد �لبنوك ل�سالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد �لقا�سي عطاءه �أن يودع حال �نعقاد جل�سة �لبيع كامل �لثمن �لذي �عتمد و�مل�سروفات ور�سوم �لت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من �عتمد عطاوؤه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �لأقل و�إل �أعيدت �ملز�يدة على ذمته يف نف�س �جلل�سة على 

�أ�سا�س �لثمن �لذي كان قد ر�سا به �لبيع.

رابعــًا: فـي حالة �إيد�ع من �عتمد عطاوؤه خم�س �لثمن على �لأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�سر.

خام�صًا: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�سة �لتالية حكم بر�سو �ملز�د عليه �إل �إذ� تقدم فـي هذه �جلل�سة من يقبل �ل�سر�ء مع زيادة �لع�سر م�سحوباً باإيد�ع 

كامل ثمن �ملز�د ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة فـي نف�س �جلل�سة على �أ�سا�س هذ� �لثمن.

�صاد�صًا: �إذ� مل يقم �ملز�يد �لأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�سة �لتالية ومل يتقدم �حد للزيادة بالع�سر تعاد �ملز�يدة فور�ً على ذمته على �أ�سا�س �لثمن �لذي كان 

قد ر�سا به عليه يف �جلل�سة �ل�سابقة وليعتد يف هذه �جلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيد�ع كامل قيمته. ويلزم �ملز�يد �ملتخلف مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�صابعًا: يتحمل �لر��سي عليه �ملز�د يف جميع �حلالت ر�سوم نقل وت�سجيل �مللكية وم�سروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ ومقد�رها 200 د.ك و�أتعاب �ملحاماة 

و�خلربة وم�ساريف �لإعالن و�لن�سر عن �لبيع يف �ل�سحف �ليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذ� �لإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�سرين لإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�سوؤوليتهم دون �أن تتحمل �إد�رة �لكتاب باملحكمة �لكلية �أية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر �لر��سي عليه �ملز�د �نه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذ� �لإعالن عن �لبيع باجلريدة �لر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون �ملر�فعات.

          2 - حكم ر�سو �ملز�د قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

3 - تن�س �لفقرة �لأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات �نه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف �لعقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة �لقانون 

ويلتزم �لر��سي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�ساحله باجرة �ملثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لفردية �مل�ساركة يف �ملز�د على �لق�سائم �أو �لبيوت �ملخ�س�سة لأغر��س �ل�سكن �خلا�س عماًل 

باأحكام �ملادة 230 من قانون �ل�سركات �لتجارية �مل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني


