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اعداد: بداح العنزي

تناقش اللجنة الفنية في املجلس البلدي طلب 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تخصيص 

أرض إلنشاء مدينة طبية.
وينص جدول األعمال على: طلب وزارة العدل 
تخصيص موقع إلنشاء مبنى احملكمة الدستورية 
مبنطقة غرناطة قطعة 3، االقتراح املقدم من العضوين 
م.أشواق املضف وم.جنان بوشهري بشأن انعقاد 

ورشة باللجنة الفنية لبحث ودراسة إمكانية اقتطاع 
جزء من احلدائق العامة الكائنة باملناطق السكنية 
الستغاللها كصاالت رياضية مغلقة ومالعب لكرة 
القدم، االتفاقية رقم أ.هـ.ط/164 دراسة وتصميم دوار 
البدع، تخصيص املواقع املقترحة إلقامة مشاريع 
تدوير ومعاجلة النفايات الصلبة السكانية فيما 

يخص املنطقتني الشمالية واجلنوبية.

حذر املدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح أصحاب 
املقاهي واملطاعـــم واحملال التجارية ممن يســـتغلون فترة 
االجازة الصيفية وفترة التنزيالت والسحوبات الشغال الطرق 
العامة وامليادين واألرصفة والساحات من دون تراخيص من 

البلدية.

الصبيح: إشغال الطرق والميادين واألرصفة والساحات »فنية البلدي« بحثت تخصيص أرض إلنشاء مدينة طبية غرب الشدادية
يتطلب تراخيص من البلدية

العنزي: طلب الئحة تنظيمية لألدراج والساللم والمظالت والمسنات من الجهاز التنفيذي

نظام ترخيص منزلقات القوارب للقسائم بالشريط الساحلي والشاليهات
قدمـــت جلنـــة اإلزالة تقريـــرا ينص على نظـــام ترخيص 
منزلقات القوارب لقســـائم السكن اخلاص بالشريط الساحلي 

والشاليهات.
نص النظام ما يلي:

تعاريف: تعريف املنزلق: هو املنحدر اخلرساني الذي ينشأ 
لتسهيل عملية انزال ورفع القوارب من وإلى البحر.

حد املد األعلى: هو ذلك اخلط الذي يفصل بني حدود القسائم 
املطلة على البحر ومنطقة الشاطئ والذي مت اعتماده باملرسوم 

األميري الصادر بتاريخ 1972/5/8.
حد الشاطئ: هو ذلك احلد الذي ميثل أبعد نقطة تصل اليها 

مياه البحر في حالة املد القصوى السنوية.
تعريف القســـائم املجاورة للبحر: وهي تلك القســـائم التي 
يتطابق عليها حد املد األعلى )ضلع القسيمة املطل على البحر( 

مع حد الشاطئ.
تعريف القســـائم املطلة على البحر: وهي تلك القسائم ذات 

األربعة أضالع والتي يفصلها مساحة رملية من حد الشاطئ.
االشتراطات العامة إلقامة املنزلق )املسنات(: يسمح للقسائم 
اخلاصة املطلة على البحر والتي ال تفصلها شـــوارع عن البحر 

وكذلك القسائم التي بها عقود مع أمالك الدولة )الشاليهات( بعمل 
منزلق لتنزيل ورفع القوارب من وإلى البحر وفق االشتراطات 

اآلتية:
1 ـ ال يزيد عرض املنزلق املراد ترخيصه على 6 أمتار.

2 ـ يتم انشـــاء املنزلق ابتداء من نهاية حدود القسيمة على 
البـــر بحيث ال جتري اي عمليات دفان خارج حدود القســـيمة 

بالنسبة للقسائم املجاورة للبحر.
3 ـ يجب عدم ردم او تغيير شكل املنطقة احملصورة بني حد 
القسيمة وحد الشاطئ املراد اقامة املنزلق عليها، ويجب أال يزيد 
ارتفاع املنزلق اخلرســـاني عن 20 سم وال يسمح بعمل أكتاف 

على جوانب املنزلق تعوق املارة.
4 ـ في حالة ترخيص املنزلق يجب عدم استغالله للتخزين 

او أي استعماالت اخرى.
5ـ  التأكد من ان ميل املنزلق يتالءم مع اجتاه التيارات البحرية 
وتيارات املد واجلـــزر في املنطقة حتى ال تؤدي الى عدم ثباته 
وتكســـره نتيجة األمواج باإلضافة الى اجراء دراســـة لتوعية 
الرســـوبيات في املنطقة لتالفي مشكلة نزول املنزلق الى أسفل 

لعدم ثبات الرمال من حتته.

6 ـ االلتزام باستخدام اخلرسانة املسلحة في انشاء املنزلق 
طبقا للمواصفات العاملية وان تتصف بالثقل املناسب وتهذيب 

أسطحها اخلارجية ملنع تولد النقرات بها ومنع تصدعها.
مقترحات للحصول على الترخيص:

ـ يجب احلصـــول على موافقات اجلهـــات ذات العالقة قبل 
صدور الترخيص.

ـ تعهد من املســـتفيد بإزالة املنزلق عند طلب احدى اجلهات 
احلكومية من دون تعويض.

ـ يجب حتديد اجلهة املنوط بها الترخيص )وزارة املالية او 
بلدية الكويت(.

ـ في حالة اقرار القيمة االيجارية للمنزلق يتم حتديدها من 
قبل اجلهة ذات العالقة.

ـ تقدمي مخططات معمارية موضح بها طول وعرض وارتفاع 
املسنة.

 األدراج المقامة على أراضي أمالك الدولة
للقسائم الخاصة المطلة على البحر

ـ يسمح بإقامة درج واحد للقسائم المطلة على البحر على 

الضلع المقابل لمنطقة الشاطئ.
ـ الـحــــد األقـصــــى لصـافـــي عـرض الـدرج وبســــطتـه 
1.50م ويجـب ان يكـون عـرض الـبســــطـة مـسـاويـا لعرض 

الـدرج.
ـ يجب اقامة الدرج في اتجاه واحد متوازيا مع ضلع القسيمة 

المطلة على البحر.
ـ يجـــوز عمل بســـطة ثانية للدرج في حالـــة تجاوز عدد 

الدرجات 14 درجة.
ـ يجوز عمل الدرج من داخل حدود القســـيمة الى األرض 
الســـطحية للشاطئ شـــريطة عدم تجاوز الدرج 1.5م خارج 

حدود القسيمة.
ـ يمـنـع منـعــا باتا إقــامة أي منـشـآت خـرسـانـيـة عـلـى 
شـكـل احواض زراعية او مسطـبات خرسانية او غيرها خارج 
حدود العقـــار جهة البحر ما عــــدا االدراج وبعض الصخور 
الطبيعية او الصناعية مالصقة لضلع القسيـمة المطلة على 
البحر لحماية وتدعيم الســـور من عـوامل التـعرية الناتجة 
عن المد والجزر وبحد أقصى 1.50 من ســـور القســـيمة جهة 

البحر.

خالل ورشة العمل التي أقامتها اللجنة الفنية بحضور قيادات من لجنة اإلزالة

البدر: المرونة مطلوبة.. وال تراجع عن قرار اإلزالة
الفريق املتقاعد محمد البدر متحدثام.عبداهلل العنزي متوسطا محمد املفرج وزيد العازمي وفرز املطيري وموسى الصراف

واالحمدي: ليس هناك ترخيص أي درج 
خارجي وجميع االحكام الصادرة لم تطلب 
ترخيص درج خارج حدود العقار بل تكون 
داخل العقار ألن جميع االدراج املقامة على 

أمالك الدولة مخالفة لالنظمة.
كما ان قانون البناء يخالف وضع االدراج 

بدفع مخالفات تصل الى 800 دينار.
م.عادل االطرم: ان اجلهاز الفني يدرس 
جميع اللوائح قبل اقرارها وهناك من قام 
بعمل سرداب على مساحة القسيمة ولكن 
الدرج يكون داخل حـــدوده وليس على 
أمالك الدولة، وحتى املظالت ال جتوز اال 

للتجميل لوضع االضواء فقط.
رئيس املجلـــس البلدي زيد العازمي: 
البد من ان يكون هناك تفاهم بني البلدية 
وجلنة التعديات خصوصا ان بعض االدراج 

فيها تراخيص.
كما انه ليس من حق املجلس البلدي 
أو أحد منح املواطنني 1.5 متر على أمالك 
الدولة وال يجوز معاجلـــة اخلطأ بآخر، 
باالضافة الى ان املظالت املكشوفة ال تضر 

أحدا، فلماذا تتم ازالتها.
موســـى الصراف: أدعو لئال يتم منح 
مهلة حتى للذين أمامهم ادراج مبساحة 1.5 
متر وأستغرب من ايصال التيار الكهربائي 

لهذه العقارات.
محمد البـــدر: فلســـفة االزالة هي ان 
ترخيص البلدية منتهك رغم ان أنظمتها 
راقية ولكن ما يهم هو فتور املراقبة وتدخل 
فيه جهات ذات نفوذ، ألن اللجنة ال تضيق 
على الناس وفترة االنذار ميكن زيادتها.

محمد املفرج: ان اللجنة أزالت املسنات 
املوجودة أمام الشاليهات وسؤالي هل توجد 
آلية بني اللجنة ووزارة املالية بهذا الشأن، 
وكذلك من يتحمل مســـؤولية ازالة بقايا 
االنقاض؟ وال يجوز االضرار باملواطنني 

عن عملية االزالة.
محمد البدر: ان العمل على البحر مقسم 
الى جزأين وعند االزالة يتم رفع االنقاض، 
وما يخص الشاليهات مت االتفاق على ان 
تتواله أمالك الدولة، كما ان اللجنة تقوم 
بتنظيف الرمل وسيتم نقل االمر الى وزارة 
املالية لتقوم برفـــع االنقاض، واملتجاوز 

يتحمل كل املصاريف.
محمد املفرج: ان حق االنتفاع اختصاص 
وزارة املاليـــة وعليها اجبار املنتفع على 
دفع الرســـوم وكذلك رسم ازالة االنقاض 

بدال من تركها على الساحل.
زيد العازمي: البد من »الفزعة« من جلنة 

ازالة التعديات في اقرار الئحة الزراعة.
مانع العجمي: ندعو الى فرض رسوم 
على بعض القضايا مثل االدراج واملظالت، 
وان تتـــم ازالة التجـــاوزات في املناطق 
التجارية واالســـتثمارية ويكون السكن 

اخلاص آخر املطاف.
عبداهلل العنزي: ندعو الى منح مهلة 
جديدة لالدراج اخلارجية ومراعاة القضايا 
املرفوعة من احملكمة وترخيص الساللم 
واملظالت وفـــرض الرقابة الصارمة على 
املنازل قيد االنشـــاء، وفرض رسوم على 
املخالفـــات، كذلك احالة هذه القضايا الى 
البلدية إلصدار الئحة تنظيمية بالتعاون 

مع جلنة ازالة التعديات.

التعديات وحتتاج الى حل واقعي خاصة 
ما يخص الرامبات فإن التطبيق يكون على 
العموم وال يجوز استثناء احد، كذلك هناك 
الكثير من العاملني في جلنة ازالة التعديات 
يضربون املخالفات حتت اسم محمد البدر، 
ومن يريد تطبيق القانون يكون بالطريقة 
الصحيحة وليس بالهدم واخلراب والتوجه 
الى الســـكن اخلاص فقط. لذلك نتوقع ان 
يقوم املواطنون برفع قضايا على البلدية 
فـــي حال ازالـــة االدراج اخلارجية الى ان 
هناك تساؤالت حول خطة عمل جلنة ازالة 
التعديات، كما ادعو الى التعاون املشترك 
مـــع املواطن واقناعه دون عمل ضجة واال 
يتم االستعجال في االزاالت وان يتم مبدأ 

وضع رسوم.
محمد البـــدر: ال ألوم مـــن يجلس مع 
الناخبني النه سيتأثر بكالمهم اال ان ما نقوم 
به هو ازالـــة التعديات على امالك الدولة، 
وقد اقترحنا وضع نظام لهذه املخالفات بني 
املجلس البلدي واجلهاز الفني في البلدية 
ولكن لم يتم عمل شيء. والن القرارات التي 
تتخذها اللجنة ال تأتي من فراغ ولكن بعد 
دراسات مستفيضة وهي من ضمن واجبات 
عمل اللجنة واملخالف يجزم على ما يأتيه 
ومن يعتدي علـــى امالك الدولة فعليه ان 
يتقبل كل حل. ولذا أدعو الى ترخيص األبنية 
املقامة ألن اللجنة ال تزيل اال املخالفات وهي 
تتقيد بالنصوص الصـــادرة عن اجلهات 
الرســـمية »واذا قاسيت في التنفيذ حاليا 
فإن الناس ستتقيد باالنظمة مستقبال«، وان 

اللجنة لن تتغاضى عن املخالفات.
موســـى الصراف: ان املناســـيب من 
التي تســـلمها  البلدية، وهي  اختصاص 
الى املواطن والتخوف ان يكون  1.5 متر 

حقا مكتسبا.

األحكام القضائية

خالد احملسن: نحترم االحكام القضائ ية 
ويتم التعامل مع االمور األمنية للسفارات، 
وكذلك األخذ باالعتبـــار وجود املعاقني، 

ومنح 1.5 متر مرحلة مؤقتة.
مانع العجمي: نتمنـــى أال يكون فكر 
جلنة التعديات لالزالة فقط بل تخطيط 
ومعاجلة املشكلة بطريقة صحيحة وكان 
يفترض البدء في ازالـــة تعديات املباني 
التجارية بدال من السكن اخلاص، وأدعو 
الى عدم االستعجال في عملية االزالة وان 
يكون هناك برنامج للجنة في عملية االزالة 
يتم نشره اعالميا، وان يتم تطبيق النظم 

على املدن اجلديدة.
فـــرز املطيري: اجلهـــاز التنفيذي في 
البلدية دوره أصبح هامشـــيا في الشأن 
امليداني وأدعو الى متديد فترة االنذار إلزالة 
االدراج واملظالت حلني ايجاد اآللية املناسبة 
إلرضاء اجلميع خاصة ان املواطن ال ميانع 
في دفع رسوم على مخالفاته التي قام بها 

وهي تساهم في رفع ايرادات البالد.
م.فيصل اجلمعة  مساعد املدير العام 
الفروانية  لشـــؤون بلديتي محافظتـــي 

خدمات الدولة، وكذلك كراجات السيارات 
الصاعدة باالضافة الى كراجات السيارات 
النازلة التي توضع حتت البيت والرامب 
حيث يوجد لدى بعضها رخص واالخرى 

غير مرخصة.
محمد املفرج: ان اي رامب لم يصدر فيه 

قرار من املجلس البلدي يعتبر مخالفا.
سعود اخلترش: اما حال بعض االدراج 
املقامة على امالك الدولة وتصل الى االدوار 
العلوية وهي مخالفة وستتم ازالتها في 

يوليو املقبل.
عبداهلل العنزي: البد من ضرورة ازالة 
التعديات التي تخالف االنظمة وتشوه املنظر 
اجلمالي للبالد، اال ان انظمة البناء جتبر 
بعض املواطنني على عمل بعض املخالفات 
خاصة ان املجلس البلدي يريد ايجاد آلية 

للقضاء على مثل هذه املخالفات.
محمـــد البـــدر: هناك اشـــكال مختلفة 
للتجاوزات ويوجد تفاقـــم في املخالفات 
وتراخيص البلدية ال تأخذ مجراها وتتغير 
مع التنفيذ وال بد من التركيز على التفتيش 
واملساواة بني املواطنني في التنفيذ، كما ان 
اللجنة ال تتعدى حدودها ويجب ان يراعي 
االعضاء عمل الفرق وخصوصا ان التجاوزات 

بعد تراكمها اصبح حجمها كبيرا.
خالد احملسن: نائب رئيس جلنة ازالة 
التعديات: ال يوجد تناسب بني بنود نظام 
البنـــاء فـــي مناطق الســـكن اخلاص من 
بناء الســـرداب على كامل القسيمة يجبر 
صاحبه على عمل درج خارجي على امالك 

الدولة.
موســـى الصراف: ان للســـاللم عالقة 
في مناسيب البناء ويفترض من املصمم 
الهندسي ان يعرف هذه املناسيب، واستغرب 
قيام درج خارجي ملنازل البيوت اجلديدة 
وكذلك من يريد ان يعمل سردابا على كامل 
القسيمة فعليه ان »يدبر« نفسه في عمل 
الدرج، وسؤالي ما دور البلدية واملكاتب 
الهندسية وخصوصا ان نظام البناء جيد 
وفي حال ازالة بعض االدراج فلن يستطيع 

املواطن دخول منزله.
محمد املفرج: نشكر رئيس جلنة االزالة 
محمد البـــدر والعاملني فـــي اللجنة على 

جهودهم الطيبة.
مانـــع العجمـــي: ندعو الـــى فتح باب 
التعاون بني املجلس البلدي وجلنة التعديات 
ويفترض ان يكون هناك برنامج واضح في 

عملية االزالة.
خاصة ان ما مت عرضه على بعض احلاالت 
والقضية ليست مستشرية، اما املظالت فهي 
مكشـــوفة ومعلقة وال يوجد بها مناسيب 
فلماذا ستتم ازالتها، وخصوصا انه ال يوجد 

شيء مقنع الزالتها.
اضافة الى ان املناســـيب املرخصة من 
قبل البلدية بارتفاع السرداب 1.80 متر ال 
يجوز معاقبته وهي قضية فنية ومسؤولة 
عنها البلدية، وبعض االسر تقوم بعمل درج 
خارجي بســـبب وجود حكم قضائي، وان 
االدراج مسؤولية البلدية وليس دور جلنة 

انتهت ورشة العمل التي أقامتها اللجنة 
الفنية في املجلس البلدي ملناقشة الئحة 
الســـاللم والرامبات واالدراج اخلارجية 
واملسنات الى التوصية الى اجلهاز برفع 
تقرير يتضمـــن الئحة تنظيمية لالدراج 
والساللم واملظالت واملسنات، يقدم للمجلس 
البلـــدي بعد العطلة الصيفية في شـــهر 

سبتمبر املقبل.
من جهته، رحب رئيـــس جلنة إزالة 
التعديـــات الفريق متقاعـــد محمد البدر 
مبثـــل هذه االجتماعـــات والتي تأتي من 
باب التعاون بني املجلس واللجنة، مؤكدا 
ان املرونـــة مطلوبة، لكن باملقابل لن يتم 
سحب اي إنذار ثم إصدار ولن يكون هناك 
تراجع في أعمال اإلزالة بانتهاء املدة املقررة 

اكتوبر املقبل.
وفيما يلي تفاصيل الورشة:

عبداهلل العنـــزي: ان ورشـــة العمل 
مخصصة لالدراج ووضع آليات للمسنات 
واالدراج النها اصبحت تقلق الراحة وتشكل 
هاجسا للسكان، كما نشكر اللجنة إلزالة 
بعـــض التعديات التـــي تخالف األنظمة 
واللوائح، كذلك ان جلنة االزالة ســـتقدم 
عرضا واضحا عن حجم التعديات وإلقاء 

صورة شاملة على املوضوع.
الفريق متقاعد محمد البدر رئيس جلنة 
إزالة التعديات على أمالك الدولة واملظاهر 
غير املرخصة: نشـــكر الرئيس وأعضاء 
املجلس البلدي على جهودهم، خاصة ان 
هناك امورا حتتاج الى إعادة تنظيم كما ان 
اختصاص اللجنة بازالة مخالفات السكن 
اخلاص فقط ألجل ان اللجنة وضعت خطة 
إلزالة جميع التعديات على أمالك الدولة 
وكان يفترض إزالة االدراج منذ سنتني ولكن 
مت تأجيله حلني فتح املجال لوضع تشريع 
لهـــا، ومت االنتقال الى املناطق الصناعية 
والتجارية، مؤكدا ان اللجنة تقوم بعملها 

دون تفرقة.
العميد سعود اخلترش مساعد املنسق 
العام لفرق إزالة التعديات: هناك قواعد لعمل 
اللجنة هي اننا لسنا مختصني بالترخيص 
واللجنة ميكن ان جتزئ االزالة الى مراحل 
اذا كانت هناك مصالح وكل سنتيمتر غير 

مرخص يعتبر تعديا.
كما ان اللجنة ستعمل على إزالة املظالت 
اخلرسانية التي انتشرت في البالد من دون 

اي انظمة وتأخذ أشكاال كبيرة.

مخالفات االدراج

اضافة الى انه مت إغفال عنصر الرقابة 
على االدراج وأصبحت تتجاوز حلاجة او 
لغير حاجة حيث ال يوجد نظام يشير الى 
تعديات االدراج، ولذلك قمنا بتجزئة االزالة 

إليجاد احلل بعد جتزئة بعض احلاالت.
كمـــا ان 73% مـــن االدراج اقل من 100 
سنتيمتر و20% من 100 الى 150 سنتيمترا 
و7% اطول من 150 ســـنتيمترا لذلك فان 
االزالة ستكون مع االدراج التي يزيد طولها 

على 150 سنتيمترا.
خاصة ان ما يدخل ضمن االدراج هما 
املدخالن الرئيســـي والثانوي وال يجوز 
اغفال ظاهرة الدرج الذي ميتد من »السكة« 
الى الســـرداب وجتب ازالته النه يعوق 

إزالة المظالت المقامة على أمالك الدولة
قدمت اللجنة تقريرا يتضمن أسباب انتشار 
جتاوزات االدراج في السكن اخلاص، ويتضمن 

التقرير التالي:
ظاهرة األدراج والرامبات خارج حدود العقار 
على أراضي أمالك الدولة احدى الظواهر السلبية 
في مناطق الســــكن اخلاص والنموذجي، حيث 
بدأت هذه الظاهرة باالنتشــــار وبإعاقة صيانة 
البنية التحتية اخلاصة بوزارات اخلدمات بسبب 
متدد تلك األدراج على الساحات املقابلة للمنازل 
واســــتغالل أجزاء كبيرة من منطقة االرتدادات 
خارج أسوار تلك املنازل وترجع ظاهرة تفشي 
هذا النوع من التجاوزات لعدة أسباب منها ما 
يلي: أوال: بسبب ســــماح نظام السكن اخلاص 
املعمول به في بلدية الكويت بإمكانية بناء سرداب 
بارتفاع 1.80م من منســــوب الرصيف كما جاء 
في البند الثالث »ارتفاعات األبنية« الفقرة )3( 
احلد األقصى الرتفاع الســــرداب فوق منسوب 
متوســــط املنسوب التنظيمي للقسيمة 180سم 

من جهة أكثر الشوارع ارتفاعا«.
وهذا يعتبر أنه يحق للمالك بناء ســــرداب 
بارتفاع 1.80م )20 سم سماكة البالطة والكاشي( 
مما ينتج عنه رفع الســــرداب الــــى 2.00م مما 
يؤدي الى احلاجة الى عمل درج بعدد 13.3 درجة 
ولتحقيــــق هذا االرتفاع يجب ان يتوافر ارتداد 
بطول 4م من حد السور الى حد البناء الرئيسي 
وهذا غير متاح بسبب إجازة نظام البناء اقامة 
البناء الرئيسي على ارتداد 2م من حد القسيمة 
التي تقل عن 2.750م و3م عن القســــيمة التي 

تزيد على 750م2.
ثانيا: في البند الثاني من نظام البناء »ارتدادات 
األبنية والتصاقها - الفقرة الثانية« يجوز اقامة 
املبانــــي في الطابق األرضي فقــــط على حدود 
العقار بجميع اجلهــــات فيما عدا اجلهة املطلة 
على شــــارع اخلدمة حيث يسمح بالبناء على 
حد العقار مبــــا ال يتجاوز طول 50% وأال يزيد 
ارتفاع األجــــزاء املقامة على حدود العقار على 
5م من متوســــط حجر الرصيف املجاور ألكثر 

الشوارع الداخلية ارتفاعا.
هذه اإلجازة لهذا النوع من التصميم يعطي 
املالــــك املبرر لعمل أدراج خارجية على أراضي 
أمالك الدولة لوقوع نصف واجهة بيته على حد 
القسيمة مع سرداب أسفل البناء الرئيسي وكذلك 

حلاجة عمل أكثر من مدخل لعقاره.
ثالثا: في البند العاشر )السرداب( من نظام 
البناء للســــكن اخلاص الفقرة )1( ينص على 
»يسمح بناء سرداب على كامل القسيمة وكذلك 
يسمح بعمل حوش ساقط دون ارتداد شريطة 
تدعيم جوانب احلفر جهة شــــارع اخلدمة مع 
توفير شروط السالمة حلماية املباني املجاورة 
واخلدمــــات ويجب التقيــــد بارتفاعات املداخل 
لتتمشى مع ارتفاع األرصفة احمليطة كما يجب 
تقدمي نظام حلماية املباني املجاورة واخلدمات 

من قبل املهندس املشرف«.
هذه االجازة في نظام البناء لعمل سرداب على 
كامل القسيمة ستؤدي الى ارتفاع البناء 2.00م 
على جميع جوانب القسيمة مما سيشجع املالك 
على عمل أدراج خــــارج حدود العقار لرغبتهم 

في عدم خسارة أي مساحة من البناء الرئيسي 
لعمل أدراج داخلية وكذلك لعدم كفاية االرتدادات 

املنصوص عليها بالنظام.

التوصيات

أوال: احلاالت املستقبلية:
لتالفي تلك السلبيات في نظام البناء وللحد 
من استغالالت األراضي والساحات أمام البيوت 

بعمل األدراج اخلارجية نقترح ما يلي:
1 – يجــــب تعديل بعض بنــــود نظام البناء 
في الســــكن اخلاص والنموذجــــي مبا يتالءم 
مع احتياجــــات املواطن وقابليــــة نظام البناء 

للتنفيذ.
أ - يسمح بعمل سرداب من ضمن مساحات 
القســــيمة ماعدا منطقة االرتدادات املطلة على 
الشــــوارع والتي يجب ان تكــــون منطقة ردم 

وخدمات.
ب - احلد األقصى الرتفاع الســــرداب فوق 
مستوى متوسط املنسوب التنظيمي للقسيمة 

1.20 من جهة أكثر الشوارع الداخلية ارتفاعا.
ج – عدم السماح بالتصاق البناء الرئيسي 

من جهة شارع اخلدمة.
د – يجب عمل رسومات توضيحية لألدراج 
التي تخدم البناء الرئيسي والسرداب على النسخة 
املعمارية املقدمة للبلدية للترخيص مع مخطط 

االرتفاعات من التنظيم.
هـ يجب اعادة دراســــة نظام البناء وإيجاد 
عالقة بني كل من ارتفاع السرداب واالرتدادات 

والبناء على كامل القسيمة:
ثانيا: احلــــاالت القائمة )خطة العمل للبدء 

باإلزاالت(
1 – يجب التمييز في وضع احللول بني املناطق 
التي متت اقامة البناء عليها ولم يستكمل اخلدمات 
بها )جنوب الســــرة – العقيلة – الفنطاس...( 
واملناطق التي متت اقامة البناء بها وهي مكتملة 

البنية التحتية.
2 – الســــماح )عدم اإلزالة( بعمل 4 درجات 
مباشرة من حد السور خارج حدود العقار دون 

بسطات.
3 – إزالة جميع األدراج اخلارجية غير املبررة 
وتعديل أوضاعها خالل مدة 3 شهور من إنذارهم 
في جميع مناطق الكويت التي جهزت بها البنية 

التحتية قبل الشروع بالبناء.
4 – في حال وجود باب مرخص على حد سور 
العقار على الســــكة أو املمر أو الساحة )ماعدا 
الواجهة الرئيسية للبناء(، يسمح ببقاء أو تعديل 
الدرج بشرط ان يكون درجا جانبيا موازيا للسور 

وال يزيد عرض الدرج على متر واحد.
5 – إزالة جميع املظالت فوق األدراج اخلارجية 

املقامة على أراضي أمالك الدولة.
6 – يجب دراسة كل معاملة على حدة بالنسبة 
للحاالت التي يســــتحيل بها إيجاد مكان للدرج 
من داخل القسيمة في منطقة االرتداد للمناطق 
التي سمح بالبناء عليها قبل االنتهاء من البنية 

التحتية.
7 – جميع املناطق القدمية تعتبر من املناطق 

مكتملة البنية التحتية.

»اإلزالة« كّرمت الجهات المشاركة في الحملة التوعوية 
احتفلت جلنة ازالة التعديات 
على أمــــالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة بتكرمي اجلهات املشاركة 
التوعوية  باحلملــــة االعالميــــة 
التربوية. واثنــــى رئيس اللجنة 
الفريق محمد البدر في كلمة ألقاها 
خالل احلفل بجهود املشاركني على 
مساهماتهم الفعالة لدعم جلنة ازالة 
التعديات عبــــر تثقيف وتوعية 
الطلبة للحفاظ على ممتلكات الدولة 
ودميومتها وكذلك تفعيل قوانني 
ونظم ولوائح الدولة مبا ينعكس 

على هيبة القانون.

وقال البدر ان مساهمة املجتمع 
املدني من وزارات الدولة وهيئاتها 
وجمعيات النفع العام ومؤسسات 
القطاع اخلاص كان لها األثر الكبير 
في توعية النشء والعامة وخلق 
ثقافة عامة للحفــــاظ على أمالك 
الدولة واخلدمــــات العامة وطرق 
احملافظة عليها وكذلك نشر رسائل 
التوعيــــة اخلاصة باحترام هيبة 

القانون وتطبيقه على اجلميع.
واعرب البدر عن شكره لوزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ومديري املناطق 

التعليمية ملســــاهمتهم في نشر 
التوعية اخلاصــــة بأعمال جلنة 
ازالة التعديات على امالك الدولة 
بني الطلبة. كما تقدم بالشكر لوزارة 
االعالم ممثلة في تلفزيون واذاعة 
الكويت وشركة السينما الكويتية 
ورئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
ووكالة األنبــــاء الكويتية )كونا( 
وشــــركتي االتصاالت زين وفيفا 
واحملطــــات الفضائيــــة الكويتية 
واملواطنني الذين ساهموا وساندوا 
أعمال اللجنة من أجل كويت جميلة 

خالية من التعديات.


