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مجلس الوزراء يرفض إعادة تنظيم واستمالك   قطع سكنية في السالمية

الهدية والجسار يشيدان بقرار مجلس الوزراء 
إقرار الئحة الزراعة: ستحل مشاكل عديدة تواجه المواطنين

أعرب عض���و املجلس البلدي 
م.محمد الهدية عن شكره وتقديره 
الى مجلس الوزراء ملوافقته على 
تعديل الئح���ة الزراعة. وقال: ان 
موافقة مجلس الوزراء على قرار 
املجلس البل���دي دليل على إميان 
مجلس الوزراء بدور أعضاء املجلس 
البلدي وعدم سحب اختصاصاتهم، 
مش���يرا ال���ى ان الئح���ة الزراعة 
ستحل مشاكل عديدة كانت تواجه 
املواطنني. ومتنى الهدبة من جلنة 
إزال���ة التعدي���ات العمل مبوجب 

الالئح���ة اجلديدة وعدم التعرض 
الى حدائق املواطنني خصوصا ان 
أغلبهم قام بدفع مبالغ طائلة من 
أج���ل عمل مثل هذه احلدائق التي 
تضفي منظرا جماليا على املناطق 
السكنية، وأش���اد الهدبة مبوقف 

مجلس الوزراء.
م���ن جانب آخر، أش���اد عضو 
البلدي م.جسار اجلسار  املجلس 
بق���رار مجلس ال���وزراء القاضي 
باعتماد الئحة الزراعة التي أعدها 
املجلس البلدي مؤخرا، مثمنا بذلك 

جميع اجلهود التي سعت لالنتهاء 
من تعديالت الئحة الزراعة. وأوضح 
اجلسار خالل تصريح صحافي ان 
التعديالت التي أقرها املجلس البلدي 
في ورش عمل عديدة جمعت املجلس 
البلدي مع هيئة الزراعة، مشيرا الى 
ان التعديالت تنص على السماح 
بتسوير املنطقة املرخصة ألغراض 
الزراعة وإقامة حاجز نباتي ال يزيد 
ارتفاعه على مترين جهة الشارع 
الواجهة  املتر جهة  ومتر ونصف 

وبعرض ال يزيد على 3 أمتار. 

اعتمد مجلس الوزراء اعتراض وزير األش����غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن مشروع دراسة بيوت السكن اخلاص 

في منطقة الساملية. 
واوضح كتاب االمني العام ملجلس الوزراء التالي: اطلع مجلس الوزراء 
في اجتماعه رقم )2010/39( املنعقد في تاريخ 2010/8/2، على التوصية 
الواردة ضمن محضر االجتماع رق����م )2010/5( للجنة اخلدمات العامة 
املنعقد بتاريخ 2010/7/20 بشأن املوضوع املشار إليه وبهذا الصدد اطلع 
املجلس على كتاب وزير الدولة لش����ؤون البلدية املؤرخ في 2010/6/10 
واملرقم 2959 املتضمن اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قراري 
املجلس البلدي الصادرين في اجتماعه رقم )2010/6( لدور االنعقاد العاشر 
املنعقد بتاريخ 2010/4/7: أ � القرار رقم )م ب/ل/ح2010/6/79/2( بش����أن 
املوافقة على مشروع دراسة بيوت السكن مبنطقة الساملية وفق ما جاء 
بكتاب مدير عام البلدية رقم 9523 املؤرخ في 2007/11/8 وكما جاء بالكتب 

املرفقة واملعد في اكتوبر 2007 على النحو التالي:

1 � إعادة تنظيم القطعة رقم 12 مبنطقة الساملية )قطاع B( بعد تغيير 
استعماله للسكن االستثماري مع توفير مواقف سيارات وساحات وحدائق 
خلدمة هذه القسائم واستمالك القس����ائم املتأثرة بهذا التعديل والبالغ 

عددها 116 قسيمة واجمالي مساحتها 74.089.5م2.
2 � استمالك القسائم ضمن القطعة 227 مبنطقة الساملية قطاع 2 والبالغ 
عددها 102 قس����يمة وإجمالي مساحتها 46631.5م2 وذلك لصغر مساحة 
غالبية القسائم وال تصلح لتحويلها لسكن استثماري على أن تخصص 
املس����احات الناجتة عن االس����تمالك ملرافق عامة وخدمات واستعماالت 

سكنية في املستقبل.
3 � استمالك القسائم ضمن القطعتني )66 و80( مبنطقة الساملية قطاع 
)A( والبالغ عددها 177 قسيمة والبالغ إجمالي مساحتها 74528م2، وذلك 
لكون غالبية هذه القسائم ذات مساحات صغيرة وال تصلح لتحويلها للسكن 
االستثماري على أن تتم دراسة استعماالت االراضي الناجتة عن االستمالك 

د.فاضل صفرضمن الدراسة التي جترى حاليا بتطوير شارع سالم املبارك.

راشد احلشان

عبداهلل العنزي

م.جسار اجلسارم.محمد الهدية

العنزي يحذر من تعطيل المعامالت
واصدار التراخيص في بلدية الجهراء

الحشان: إزالة اإلعالنات المخالفة في الساحات 
وتطبيق غرامات على مصنعيها دون تراخيص

باتخاذ قرار عاجل جتاه ما يحدث 
من تعطيل للمعامالت ومصالح 

املواطنني واملراجعني.
واوض���ح أن نائ���ب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجل���س 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد 
يدعو دائما إلى عدم تأخر مشاريع 
خطة التنمية ولكن في املق�����ابل 
جن��د أن هناك من ال يتعاون في 

هذا اخلصوص.
وقال إذا لم يتخذ الوزير أو 
مدير ع���ام البلدية قرارا عاجال 
حلل املشكلة في بلدية اجلهراء 
الى سمو  فإننا س���نرفع األمر 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد إلطالعه على جميع 
االوض���اع في اجله���راء حيث 

اصبحت ال حتتمل.

 واضاف العنزي أن األمور في 
بلدية اجلهراء اصبحت صعبة 
جدا وال ميكن الس���كوت عليها 
والبد للمس���ؤولني من االسراع 

اس���تغرب عض���و املجلس 
البلدي م.عبداهلل العنزي جتاهل 
وزير األش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صف���ر األوض���اع املتردية في 
بلدية اجلهراء. وقال العنزي في 
تصريح صحافي ان اوضاع بلدية 
محافظة اجلهراء حتتاج إلى وقفة 
جادة من قبل الوزير صفر واملدير 
العام م.احمد الصبيح بصفته 
التنفيذي جتاه  رئيسا للجهاز 
الذي  مدير فرع بلدية اجلهراء 
ال يتواج���د في مكتبه ما يؤدي 
إلى التأخير في اجناز املعامالت 
اضافة إلى عدم تعاونه بإصدار 
التراخيص الصحاب احملالت في 
حرفيتي اجلهراء والصليبية رغم 

االتفاق الذي مت بهذا الشأن.

دعا مدير إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت راش���د احلشان 
املواطنني واملقيمني وأصحاب الشركات واملؤسسات الى عدم مخالفة 
الئحة اإلعالنات التي تنظم أعمال البلدية من خالل وضع اللوحات 
اإلعالنية اخلاصة بالتهنئة بعيد الفطر السعيد في الساحات وامليادين 
واألرصفة، مبينا ان البلدية س���تعمل على تطبيق الئحة اإلعالنات 
وإزالة تلك اللوحات اإلعالنية املخالفة، وذلك ملخالفتها بند املادة 17 
من الئحة اإلعالنات. وأكد احلش���ان ان املنع لم يأت للتضييق على 
املهنئني بقدر ما جاء لتف���ادي الربكة املرورية التي حتدثها نتيجة 
امتدادها على الطرقات وما تس���ببه من حوادث مرورية، موضحا 
أن البلدية لن تس���مح بتشويه املنظر العام، كما انها ستعمل على 
متابعة إزالة تلك اإلعالنات. وأش���ار الى ان البلدية ستطبق الئحة 
اإلعالنات التي تنص على معاقبة من يعمل على تصنيع اإلعالنات 
قبل احلصول على موافقة البلدية، ومعاقبة كل من يعمل على وضع 
اإلعالنات املخالفة، الفتا الى ان غرامة وضع اإلعالنات املخالفة تصل 

الى 100 دينار، بينما تصل غرامة التصنيع الى ألف دينار.

دعا وزير البلدية والمدير العام التخاذ إجراءات عاجلة

تكليف الرندي الختيار العاملين 
بمؤتمر المدن العربية

كلف رئيس املجلس البلدي زيد العازمي مدير إدارة مكتبه 
جاسم الرندي عضو اللجنة العليا الختيار العاملني معه للمشاركة 
في املؤمتر العام اخلامس عش���ر ملنظمة امل���دن العربية الذي 
س���يعقد خالل الفترة من 3  الى 5 اكتوبر املقبل. وأكد العازمي 
على مشاركة املجلس البلدي للمساهمة في اجناح املؤمتر وابراز 

جاسم الرنديدور املجلس البلدي.

قدمت عضوة املجلس البلدي م.أش����واق املضف سؤااًل بشأن 
التعيينات في اإلدارة القانونية.

وقالت املضف في سؤالها نظرا الختصاصات اإلدارة القانونية 
املهم����ة في البلدية وما ورد إلينا من معلومات بأن هناك خالفات 
وانقس����امات بني املستش����ارين واحملامني في هذه االدارة، يرجى 

توجيه االسئلة التالية الى وزير الدولة لشؤون البلدية:
1 � هل خالفت اإلدارة القانوني����ة قواعد االقدمية بالتعيني أو 

الندب س����واء كان ذلك في منص����ب مدير اإلدارة أو باقي مناصب 
اعضاء اإلدارة؟

2 � مل����اذا لم يتم تثبيت مدير اإلدارة القانونية حتى اآلن رغم 
مضي ما يقارب السنتني على ندبه لهذا املنصب؟

3 � م����ا حقيقة صدور حكم قضائي بتولي أحد املستش����ارين 
منصب مدير اإلدارة بدال من املدير املوجود حاليا؟ فاذا كان اجلواب 

بنعم فلماذا لم يتم تنفيذ هذا احلكم القضائي؟

المضف تسأل عن التعيينات  في »اإلدارة القانونية بالبلدية«

 أشواق املضف


