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اعداد: بداح العنزي

اللجنة  أوص���ت 
القانوني���ة واملالية 
ف���ي املجلس البلدي 
باملوافقة على اقتراح 
العضو محمد الهدية 
اس���تبدال  بش���أن 
املادة  الفقرة )أ( من 
)5( املتعلقة بالئحة 
االعالن���ات. وق���ال 
رئي���س اللجنة فرز 
املطيري ان االقتراح 
يتضم���ن ان تكون 
مدة ترخيص االعالن 
التعريفي )الواجهة 

للمح���الت التجارية( س���نة ويجوز 
للبلدي���ة ترخيصه���ا مل���دة مماثلة 
للترخيص التجاري. وذكر ان اللجنة 
أحالت مشروع ميزانية البلدية للسنة 
املالية 2011/2010. وأضاف ان اللجنة 
أبقت على اجلدول شكوى بشأن قرار 
املجل���س البلدي اخلاص مبش���روع 

الس���وق املرك���زي 
للخض���ار والفاكهة 
ال���ى مباني  اضافة 
الس���يارات  مواقف 
األدوار  متع���ددة 
داخل املدينة. وذكر 
ان اللجنة أحالت طلب 
جمعية الهالل األحمر 
الكويتي جتديد عقد 
امالك الدولة اخلاص 
مبوقع جمعية الهالل 
الكويت���ي  األحم���ر 
مبنطقة الشويخ )ع( 
االدارية. وأشار الى ان 
اللجن���ة حفظت اقتراح العضو مانع 
العجمي بش���أن تبديل البند العاشر 
من املادة الرابعة م���ن قرار املجلس 
البلدي بشأن نظام الزراعة في مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي فيما يخص 
تسوير املنطقة املرخصة للزراعة بسور 

نباتي.

فرز املطيري

عبداللطيف الشرهان

م.غسان الثاقب

م.عبداهلل عمادي

فهد العتيبي
أحمد املعوشرجيجسار اجلسار د.عبدالكرمي السليم

مهلهل اخلالدشايع الشايع

اللجنة القانونية أقّرت مدة ترخيص 
اإلعالن التعريفي للحمالت سنة

الشرهان: إيرادات تراخيص خدمات »البلدية« 
بحولي تجاوزت الـ 63 ألف دينار في أبريل

طلب إعادة بناء شقق في الدوحة وكيفان

موقع لحراج اإلبل جنوب الدائري السادس
اعتمدت البلدية تخصيص موقع حلراج 
االبل جنوب الدائري السادس جنوب منطقة 

اجلهراء مبساحة 27600 متر مربع.
وقال كتاب نائب املدير العام لش����ؤون 
التنظيم م.عبداهلل عمادي: باالش����ارة الى 
كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية املتضمن طلب تخصيص موقع 
مبساحة تقريبية قدرها 27600م2 كحراج 
لبيع االبل جنوب الدائري السادس جنوب 
مدينة اجلهراء جنوب غرب موقع حظائر 
)زرائب( االبل، وحيث تضمن كتاب الهيئة 
مكونات املشروع وعددها 7 وتضم قسائم 
عدد 36+62 مبساحات تتراوح بني 100م، 
25م2 عل����ى التوالي، باالضافة الى خدمات 
مختلفة )لم يتم حتديدها( ومخازن عالوة 

على محرقة � ومس����جد ومسلخ � ودورات 
مياه عامة.

وقد مت ع����رض املوض����وع على جلنة 
املوافقات التنظيمية باالجتماع رقم 2009/53 
وقد طلب����ت اللجنة ان تقوم الهيئة بطلب 
تخصيص املوقع املذكور داخل موقع زرائب 
االبل باجلهراء ضمن حدود املخطط م/36000 

املخصص للهيئة.
وقد سبق ان متت مخاطبة الهيئة ونظرا 
حلاجة الهيئة ألن يك����ون املوقع املطلوب 
خارج موقع زرائب االبل، فقد مت بيان املوقع 
مبس����احة 120×230م = 27600م2 ويضم 

اآلتي:
أ � قس����ائم 10×10م = 100م2 ع����دد 36 

قسيمة.

ب � قس����ائم 5 ×5مم=25م2 ع����دد 62 
قسيمة.

ج� � خدمات مختلفة ومخازن )لم حتدد 
هذه اخلدمات بعد( يطلب من الهيئة حتديدها 

تفصيال.
د � محرق����ة )م40×50م( يطلب موافقة 

البيئة.
ه� - مسجد )30م×30م( يطلب موافقة 

االوقاف.
و � مس����لخ )40م×50م( يطلب موافقة 

البيئة.
ز � دورات مياه � يراعى الشروط الصحية 

بها.
الرأي التنظيمي:

نرى انه ال مانع من املوافقة على طلب 

الزراعة تخصيص  العامة لشؤون  الهيئة 
موقع حلراج االبل )سوق بيع االبل( جنوب 
اجلهراء جنوب الدائري الس����ادس بجوار 
موقع زرائب االبل مبساحة 27600م2 ويضم 
حظائر مبساحات تتراوح بني 25م2، 100م2 
وخدمات مختلفة ومخازن ومحرقة ومسجدا 
ومسلخا ودورات مياه، شريطة عدم تعارض 
املوقع مع أي خدمات باملنطقة وموافقة جهات 
اخلدمات املعني����ة � موافقة وزارة االوقاف 
على املس����جد � كذلك موافقة الهيئة العامة 
للبيئة على موقع احملرقة � واملسلخ � وان 
تقدم الهيئة تفصيال لنوع اخلدمات املختلفة، 
وان يكون مطابقا للخدمات املقررة � سابقا 
مبناطق الوفرة والعبدلي � واملناطق الزراعية 

ذات العالقة.

اقتراح بفتح طريق يوصل
بين ضاحية عبداهلل المبارك والدائري السابع

الشايع والخالد إلطالق اسم
محمدحبيب البدر على أحد شوارع العاصمة

قدم عضوا املجلس البلدي شايع 
الش���ايع ومهلهل اخلال���د اقتراحا 
بتسمية شارع في العاصمة باسم 
املرحوم محمد حبيب البدر. وقال 
العضوان في اقتراحهما: ان تكرمي 
رج���االت الكوي���ت االوائل وربط 
اجيالنا مباضيها املشرف ورجال 
وطننا الغالي الذين قدموا لوطنهم 
كل التضحيات والب���ذل والعطاء 
للنه���وض بها وبناء مس���تقبلها 
املشرق، وان من احد هؤالء الرجال 
اخالصا لوطنهم هو املرحوم باذن 
اهلل تعالى محمد حبيب البدر، يعتبر 
الفقيد من الشخصيات الوطنية التي 
تعتز الدولة بها كثيرا، فقد ولد الفقيد 
عام 1936 في حي شرق وتعلم القرآن 
الكرمي ودرس باملباركية والتحق 
عام 1949 بشركة نفط الكويت وكان 
من الكفاءات املتميزة ثم انتقل الى 

العاصمة، ورئيس جمعية العبدلي 
الزراعية وكان من مؤسسي نادي 
العروبة، وله اس����هامات واضحة 
في منطقة القادسية بانشاء قاعة 
االحتفاالت واجلمعية التعاونية 
واق����ل تقدير ان حتتف����ظ الدولة 
واالجيال القادمة بذكراه حتى تكون 
منوذجا تنور لالجيال طريقها ولكي 
يبقى التواصل وصورته الناصعة 
في ذاكرة اجلميع، وليكن عطاؤه 
شاهدا على وجوده وكما ان الراحل 
له اسهامات كثيرة على كل االصعدة 
ومنوذج رائد للعمل السياس����ي 
في الدولة. لذا نقترح: اطالق اسم 
املرحوم ب����اذن اهلل تعالى محمد 
حبيب البدر على احد الش����وارع 
في محافظة العاصمة وذلك تقديرا 
لدوره واسهامه الكبير على الصعيد 

الوطني.

أعلن مدي����ر ادارة تراخيص 
احملالت واخلدمات بفرع بلدية 
محافظ����ة حول����ي عبداللطيف 
الش����رهان ان االدارة حقق����ت 
اي����رادات بل����غ اجماليها 63715 
دينارا خالل شهر أبريل املاضي 
ومت استيفاؤها كرسوم الجناز 
التراخيص باملراقبات  وجتديد 

التي تتبع االدارة.
وقال الشرهان في تصريح 
صحافي لقد بلغ عدد التراخيص 
الت����ي مت اجنازها ف����ي مراقبة 
تراخيص اخلدمات البلدية 509 
تراخيص الى جانب جتديد 2342 
ترخيصا برسوم بلغ قدرها 19935 
دينارا شملت التراخيص الصحية 
والش����هادات الصحية للعاملني 
وتصاريح نقل املواد الغذائية.

بل����غ عدد  لق����د  وأض����اف: 
التراخيص التي مت اجنازها في 

انتهت البلدي���ة من اعداد 
تقرير بشأن طلب باعادة بناء 
الش���قق األميرية في منطقة 
الدوحة، وتضمن كتاب نائب 
الثاقب  العام م.غسان  املدير 
التالي: باالشارة الى طلب اعادة 
بناء الشقق األميرية التابعة 
للدي���وان االمي���ري مبنطقة 

الدوحة ومنطقة كيفان.
وبناء على تأشيرة وزير 
الدولة لشؤون البلدية بطلب 
عرض املوض���وع على ادارة 
التنظيم متهيدا لرفع تقرير 
البل���دي بتاريخ  للمجل���س 
2010/3/11، نفيدك������م مب���ا 

يلي:
الواقعة  القس���ائم  1- ان 

باالضافة الى الرخص املؤقتة.
وأشار الشرهان الى ان عدد 
التراخي����ص الت����ي مت اجنازها 
وجتديدها في مراقبة اشغاالت 
الطرق بلغ 30 ترخيصا برسوم 

8954 دينارا.
الش����رهان املواطنني  وحث 
واملقيمني عل����ى ضرورة اجناز 
التراخي����ص س����واء اجلديدة 
أو املنتهي����ة جتنبا للمس����اءلة 
املتمثل����ة بتحرير  القانوني����ة 
املخالفات وأوامر الغلق االداري 
للمحالت املخالفة، مش����يرا الى 
ضرورة تقدمي كروكي مس����بق 
لإلعالنات حتى تتم املوافقة عليه 
قبل تركي����ب االعالنات حتى ال 
يتكبد صاحب اإلعالن خس����ائر 
في حال وضع االعالن بطريقة 
خاطئة وغير مطابقة الشتراطات 

البلدية.

بيوتا اميرية وفق قرار املجلس 
البلدي رقم )م.ب/77/13/174( 
املتخذ في 1977/6/29 وهي تقع 
ضمن منطقة نظام البناء فيها 

سكن خاص.
2- مت تخصيص 16 قسيمة 
مساحة كل منها 750م2 بأبعاد 
25×30م وذلك اس���تنادا الى 
ق���رار املجلس البل���دي رقم 
)م.ب/78/13/117( املتخ���ذ في 
1978/5/29 يقضي باملوافقة 
عل���ى تخصي���ص اراض في 
بعض املناطق السكنية لبناء 

بيوت اميرية.
وهي تقع مبنطقة الدوحة 
قطعة 1 نظام البناء فيها سكن 

خاص.

مراقبة تراخيص االعالنات 216 
ترخيصا الى جانب جتديد 215 
ترخيصا برسوم بلغ اجماليها 
34826 دينارا وش����ملت رخص 
اعالن����ات احمل����الت واملركبات 
ومكات����ب الدعاي����ة واإلع����الن 

مبنطقة كيفان قطعة 2 وعددها 
18 قس���يمة تبلغ مساحة كل 
منها 300م2 قد مت تخصيصها 

مرورية شديدة تعوق في أغلب 
األحيان حركة املرور، ومبا ان 
سكان هذه املنطقة أغلبهم من 
الدولة وأماكن  موظفي دوائر 
عملهم في مناطق متفرقة وليس 
لهم غير منفذ واحد وهو طريق 
يفصل ب���ني ضاحية عبداهلل 
املبارك الصباح ومنطقة جليب 
الش���يوخ وهذا املنفذ ال يفي 
باملطلوب وال يس���توعب هذا 

الكم من السيارات وخصوص�ا 
في أوقات الذروة.

ل���ذا نقترح ما يل���ي: فتح 
طريق يوصل سكان ضاحية 
عبداهلل املب���ارك الصباح الى 
طريق الدائري السابع ليخفف 
الضغط امل���روي وإنهاء هذه 
املعان���اة املروري���ة كم���ا هو 
الكروك��ي  موض��ح بالرس���م 

املرف��ق.

ق���دم ثالث���ة أعض���اء في 
املجلس البلدي اقتراحا بفتح 
طريق يوصل ضاحية عبداهلل 
الدائ��ري  الى طري��ق  املبارك 

الساب�ع.
وقال األعضاء د.عبدالكرمي 
السليم، جسار اجلسار، أحمد 
اقتراحهم:  املعوش���رجي في 
نظرا ملا يعانيه سكان ضاحية 
عبداهلل املبارك من ازدحامات 

دائرة الصحة ع���ام 1951 كمندوب 
للوزارة لدى اجلم���ارك واملوانئ، 
ومت تعيينه امينا ملستشفى املقوع 
التابع لشركة نفط الكويت ثم انتقل 
ملستشفى الوالدة، وعني مديرا له 

في عهد عبدالعزيز الصقر من عام 
1964 ال���ى ع���ام 1975 ثم حاز ثقة 
ابناء دائرته ومت انتخابه نائبا في 
مجلس االمة لدورتني متتاليتني عام 
1975، ثم عضوا في مجلس محافظة 

شملت التراخيص الصحية واإلعالنات وإشغاالت الطرق

البلدية أنجزت تقريرًا للعرض على »البلدي«

عمادي: تخصيص وتثبيت وتسليم الحيازات الزراعية
 عن طريق »الزراعة« ..وقطاع المساحة يجهز المخططات فقط

العتيبي: ضبط 15 محاًل من دون ترخيص باألحمدي

أكد نائ���ب املدير العام لش���ؤون قطاع 
املساحة م.عبداهلل عمادي ان ما تناقلته بعض 
الصحف اليومية عن قيام قطاع املس���احة 
بتخصيص وتثبيت مواقع احليازات الزراعية 
دون الرجوع للمجلس البلدي غير صحيح 
وغير دقيق، مش���يرا ال���ى ان التخصيص 
والتثبيت والتسليم بالنسبة لهذه احليازات 
يتم ع���ن طريق الهيئة العامة للزراعة وان 
قطاع املساحة يقوم فقط بتجهيز املخطط 

وذلك بناء على طلب الهيئة.
وفّند م.عمادي بش���أن ما ذكرته بعض 
الصحف بقي���ام قطاع املس���احة بالبلدية 
بتخصيص مسالخ في الوفرة والعبدلي دون 

وج���ود قرار من املجلس البلدي بأن جميع 
احلي���ازات الزراعية في املناطق املخصصة 
للهيئة العامة للزراعة يتم تخصيصها بقرار 
من قبل الهيئة العامة للزراعة، كما ان جميع 
احليازات الزراعية في املناطق املذكورة يتم 

تثبيتها على الطبيعة من قبل الهيئة.
وقال ان جميع احلي���ازات الزراعية في 
املذكورة يتم تس���ليمها ألصحاب  املناطق 
العالقة من قبل الهيئة العامة للزراعة ايضا، 
وبعد ذلك تقوم الهيئ���ة مبخاطبة البلدية 
بتجهيز أو تعديل املخط���ط، علما انه يتم 
جتهيز أو تعديل املخطط بإدارة املس���احة 

بناء على طلب الهيئة العامة للزراعة.

واك���د ان جتهي���ز املخطط���ات ال يعني 
الترخيص إلقامة املنشآت دون الرجوع الى 
اجلهات املعنية في البلدية سواء للحصول 
على التراخيص الالزم���ة إلقامة املباني أو 

احلصول على املوافقات التنظيمية.
وش���دد م.عمادي على ضرورة مراجعة 
البلدية إلصدار الرخص الالزمة إلقامة املباني 
حسب النظام املعمول به، اما اذا كان الطلب 
إلقامة مباِن مع تغيير االنشطة أو االستغالل، 
فأوض���ح انه البد من عرض املوضوع على 
املجل���س البلدي التخاذ ق���راره بذلك طبقا 
للقانون رقم 2005/5 املعمول به وينطبق 

ذلك على جميع املواقع بالدولة.

كشف مدير فرع بلدية محافظة 
األحمدي م.فهد العتيبي النقاب 
ع����ن متك����ن اإلدارات واألجهزة 
الرقابية من حتقيقها للعديد من 
اإلجنازات امللموسة على جميع 
املستويات املتعلقة بعملها سواء 
الرقاب����ة الصحية  في مجاالت 
وتراخيص اخلدمات أو النظافة 
الى  الغذائية  العامة والرقاب����ة 
الهندسية وذلك  املتابعة  جانب 

خالل شهر مارس املاضي.
جاء ذلك خالل التقرير الشهري 
العالقات  إدارة  ال����ذي أعدت����ه 
العام����ة بالبلدية عن اإلجنازات 
التي حققته����ا مختلف األجهزة 
الرقابية وتصديها للتجاوزات 
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
بحق املخالفني للنظم واللوائح 

التي شرعتها البلدية.
وقال م.العتيبي في تصريح 
صحافي: لقد متكن املفتش����ون 
الصحيون م����ن مراقبة األغذية 
واألسواق وحترير 182 مخالفة 
وضبط 15 محال تعمل من دون 
ترخيص من البلدية الى جانب 
إتالف 600 كيلوغرام من املواد 
الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي، وذلك خ����الل اجلوالت 
التفتيشية التي شملت 958 محال 
فيما بلغ عدد املذبوحات باملسلخ 
التابع للمحافظة 26742 رأس����ا 
إلى جانب إتالف 21 رأسا بوزن 
653 كيلوغراما لعدم صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي.
وأضاف: لقد بلغ عدد احملالت 

اجلديدة الت����ي مت إصدارها 40 
الى جانب جتديد 70  ترخيصا 
ترخيصا شملت تراخيص املطاعم 
واملقاهي وتراخيص محالت ألعاب 
األطفال خارج حدود احملل الى 
جانب تراخيص محالت البنشر 

والكهرباء ومواد البناء.
وأضاف: لق����د قامت مراقبة 
تراخيص البناء بإدارة التراخيص 
الهندسية بإجناز 59 ترخيصا 
جدي����دا و121 ترخيصا لإلضافة 
بالسكن اخلاص واالستثماري 
والصناعي الى جانب تراخيص 
الهدم واملزارع واملساجد برسوم 
بلغ إجماليها 2406 دنانير فيما 
قامت إدارة السالمة بإجناز 454 
معاملة شملت تراخيص السالمة 
والتشوين وش����هادات السالمة 
للمش����اريع اإلنشائية والسكن 
اخلاص وتسلم الكفالة املصرفية 

واإلفراج عنها.
وعن إجنازات إدارة تراخيص 
اخلدمات البلدية قال م.العتيبي 
التراخيص  لقد قامت مراقب����ة 
بإجن����از 387 ترخيصا وجتديد 
969 ترخيصا شملت التراخيص 
الصحية والش����هادات الصحية 
املواد  للعمال وتصاري����ح نقل 
الهوائية  الغذائية والدراج����ات 
)اآليس كرمي( ونقل املياه برسوم 
بلغ قدره����ا 10740 دينارا فيما 
قامت مراقبة تراخيص اإلعالنات 
بإجن����از 47 ترخيصا وجتديد 
351 ترخيصا بلغ قدرها 21833 

دينارا.

التي مت التفتيش عليها من قبل 
مفتشي مراقبة احملالت واإلعالنات 
137 مح����ال والتي أس����فرت عن 
حترير 38 مخالفة وحترير 48 
إنذارا فيما متت إزالة 645 إعالنا 

مخالفا من الطرق العامة.
إدارة  الى إجنازات  وأش����ار 
النظاف����ة العام����ة وإش����غاالت 
الطرق، فق����ال: لقد بلغ إجمالي 
كميات املخالفات شبه الصلبة 
التي مت رفعه����ا 3968 نقلة الى 
جان����ب 4148 نقلة من النفايات 
السكانية والقمامة و2892 نقلة 
من السكراب واألثاث واألشجار 
فيم����ا قامت مراقبة إش����غاالت 
الطرق بتحرير 106 إنذارات و77 
تعهدا الى جانب 19 مخالفة طبقا 
للقانون رقم 2005/5 و13 مخالفة 
طبقا للقانون رقم 87/9 ورفع 68 

سيارة سكراب ومهملة.
وقال: لقد بلغ عدد التراخيص 

ردًا على ما تناقلته بعض الصحف اليومية

ق���رر رئي���س وأعضاء جلن���ة محافظة 
الفروانية في املجلس البلدي القيام بجولة 
تفقدية في القطع���ة 66 مبنطقة الفروانية 
وكذلك في منطقة جليب الش���يوخ من أجل 
االطالع عل���ى اوضاع تلك املناطق بحضور 
رئيس املجلس البلدي زيد العازمي ونائبه 

شايع الشايع وذلك يوم األحد.

جولة في الفروانية والجليب

جانب من معاينة السلع الغذائية

زف رئيس املجلس 
البل���دي زي���د العازمي 
الدائرة  البشرى ألهالي 
العاش���رة لب���دء وزارة 
االش���غال ف���ي تنفي���ذ 
اقتراحه املتعلق باقامة 
جسر يربط املنقف مع 

الصباحية.
العازمي في  وق���ال 
تصريح صحافي بان هذا 
االقتراح تقدم به النهاء 
االزدحام الذي تش���هده 
املنطقة حيث س���تقوم 
وزارة االش���غال فعليا 

باقامة دوار سطحي ونفق مبسافة 900م بني املنطقتني 
وان مدة العقد سنتان من تاريخ التنفيذ.

واعرب عن شكره لوزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية والوكيل واملهندسني واملشرفني على هذا املشروع 
حلرصهم على راحة املواطن، مؤكدا ان املجلس البلدي 
ال يتاخ���ر في تنفيذ كل املقترح���ات التي تخدم الوطن 

واملواطن.

زيد العازمي

العازمي: البدء بتنفيذ دوار 
سطحي بين المنقف والصباحية


