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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

قوالب 
تبييض

فقط بـ 29 د.ك

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

انتخابات »األمة« تضع املجلس البلدي »رهن احلل«
توقعات بإجراء انتخابات تكميلية 3 ديسمبر املقبل بعد إعالن 7  أعضاء عزمهم الترشح لالنتخابات البرملانية

انعــكاس حل مجلــس األمة 
يتصدر املشهد في املجلس البلدي 
في ظل وجود أكثر من سيناريو 
ســيكون حاضرا على الســطح 
واملتمثــل فــي احلــل أو إجراء 
انتخابات تكميلية خلوض عدد 
من األعضاء االنتخابات البرملانية 
إضافــة الــى التهديد املســتمر 
للجلسات بعدم اكتمال النصاب 

القانونــي إذا تأكد مشــاركة 7 
أعضاء بهذه االنتخابات، حيث 
إن قانون البلدية اجلديد 33/20١6 
أكــدت مادته الـ ١3 أنــه يعتبر 
عضو املجلس البلدي مستقيال 
مــن املجلس في حال قدم طلب 
ترشحه لالنتخابات البرملانية.

وفــي هــذه احلالــة جنــد أن  
املجلــس مهدد باحلــل اذا جتاوز 

عدد األعضاء املرشــحني لألمة ٨ 
أعضاء وذلك لعدم توافر النصاب 
القانوني لعقد اجللسات، أما في 
حالة تقلص عدد املشــاركني في 
االنتخابات دون ســبعة أعضاء، 
فإنــه فــي هــذه احلالــة جتــري 
االنتخابات التكميلية واملتوقعة 
في الثالث من ديسمبر املقبل، وذلك 
حسب املادة ١3 انه إذا خال مقعد 

عضو أعلن املجلس ذلك في أول 
جلسة له بعد خلو املقعد، ويجب 
شغل هذا املقعد بالطريقة املقررة 
لشغله، ويجب إجراء االنتخابات 
أو التعيني بحسب األحوال خالل 
ثالثني يوما من تاريخ إعالن اخللو، 
حيث يكمــل العضو اجلديد مدة 
ســلفه، خاصة أن املــدة املتبقية 
من عمر املجلس تتجاوز 6 أشهر 

نظرا النتهاء أعمال املجلس البلدي 
احلالي في أغسطس املقبل.

مصادرأشــارت الــى أن إعالن 
خلو املقعد ســيتم في أول جلسة 
املقــررة للمجلــس البلــدي في 7 
نوفمبــر املقبــل، علــى أن جترى 
االنتخابات خالل شهر من تاريخ 
اإلعالن، خاصة أن هناك أكثر من 
5 دوائــر يتم إجــراء االنتخابات 

التكميلية فيها.
مــن جانب آخر، بني مصدر أن 
جلان املجلــس البلــدي وخاصة 
اجلهراء والفروانية ستكون بدون 
نصاب، وذلك ملشاركة ثالثة أعضاء 
فيهــا باالنتخابات البرملانية وهم 
مشــاري املطوطح، نايف السور، 

وأحمد البغيلي.
من جهة أخرى، فقد بني مصدر 

قانوني أن انتخابات املجلس البلدي 
20١7 ســتكون في 20 أغســطس 
املقبــل، رغــم أن املــدة القانونية 
للمجلس تنتهي في 2009 أكتوبر، 
إال أن املادة 6 من القانون أشارت الى 
أن مدة املجلس 4 سنوات من تاريخ 
أول اجتماع له وجتري الدعوة الى 
االنتخابات خالل ستني يوما سابقة 

على نهاية تلك املدة.

يوسف الغريب مانع العجمي أحمد البغيلي نايف السور عبداهلل الكندري مشاري املطوطح مشعل اجلويسري

إزالة 2750 إعالنًا مخالفًا
وحترير 105 مخالفات في الفروانية

دشتي طالب بتجديد التراخيص املنتهية

كشــفت إدارة العالقــات 
العامــة في البلديــة النقاب 
عن حتقيــق إدارة التدقيق 
البلدية  ومتابعــة خدمــات 
ممثلــة مبراقبــة احملــالت 
واإلعالنــات التابعــة لفرع 
بلديــة محافظــة الفروانية 
العديد من اإلجنازات خالل 
شهر سبتمبر املاضي، حيث 
بلــغ عــدد اإلعالنــات التي 
 متــت إزالتهــا ورفعهــا من

الشــوارع واملياديــن 2750 
إعالنا مخالفا.

وفي هذا السياق أوضح 
مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
البلديــة بالوكالة  خدمــات 
مسعود دشتي أن احلمالت 
التــي قــام بهــا املفتشــون 
واملفتشــات أســفرت عــن 
حترير ١05 مخالفات إعالن 
إلى جانب إزالة ورفع 2750 
إعالن مناسبات من الشوارع 
وامليادين التــي مت وضعها 
عشوائيا على أعمدة اإلنارة 

وااللتفافات وتسبب الكثير 
من احلوادث لقائدي املركبات 

حلجبها الرؤية عنهم.
وأضــاف أنــه قــد متت 
إزالة اإلعالنات املخالفة من 
الشوارع والدوارات حرصا 
مــن البلديــة علــى تطبيق 
اللوائــح والقوانني املنظمة 
لتراخيص اإلعالنات والقضاء 
على جميع الظواهر السلبية 
التــي تشــوه املنظــر العام 

للمحافظة.
وشدد دشتي على أصحاب 
األنشــطة  ذات  احملــالت 
التجارية واملطاعم واألسواق 
بتجديد تراخيص إعالناتهم 
املنتهية وعدم اقامة أو إضافة 
أي إعالن قبل احلصول على 
ترخيــص من البلدية كي ال 
يعرضوا انفســهم للغرامة، 
والســيما ان البلديــة قامت 
بتســهيل اصــدار وجتديد 
االعالنات من خالل موقعها 

مسعود دشتي اإللكتروني.

تمهيداً إلزالة العوائق من مشروع مدينة جنوب سعد العبداهلل

نقل مصنع تدوير النفايات الصلبة ملنطقة الشقايا
أقرت البلديــة نقل موقع 
مصنع تدوير النفايات الصلبة 
من املواقع املتداخلة مع موقع 
الدواجــن، والبالــغ  مــزارع 
مســاحته ١ كغــم إلى منطقة 

الشقايا.
وقــال مدير عــام البلدية 
بالوكالــة م.عبــداهلل عمادي 
فــي كتابــه الــذي تســلمته 
اللجنة الفنية: نظرا الهتمام 
الدولــة بتوفيــر االراضــي 
الســكنية والقريبة  للرعاية 
من املنطقة احلضرية ولسعي 
البلدية لتخصيص االراضي 
املناسبة لذلك، وباالشارة الى 
قرار مجلس الوزراء رقم ١02١ 
بتاريــخ 20١2/9/24 بتكليف 
بلديــة الكويــت بالتنســيق 
مع املؤسسة العامة للرعاية 
املواقع  السكنية لتخصيص 
 »١١ Area« املناسبة من منطقة
في املوقع جنوب مدينة سعد 
العبداهلل االسكانية للمؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
الستغاللها كمشروع اسكاني.
وقــد صدر قــرار املجلس 
البلــدي رقــم »م ب/ ر و/ 

20١4/١4/١٨0« املتخذ بتاريخ 
20١4/7/١4 باملوافقــة علــى 
تخصيص موقع جنوب سعد 
العبداهلل االسكاني مبساحة 
59كــم2 مع وجــود العوائق 

التالية:
»موقع جتميــع وتقطيع 
املعــادن - ســكراب البلدية 
- مــزارع الدواجــن - موقع 
جتميع االطارات املستعملة« 
وسيتم نقلها خالل مدة خمس 

سنوات.
وبناء على البند رقم 7 من 
قرار املجلس البلدي بشــأن 

نقــل موقع مــزارع الدواجن 
الــى منطقة الشــقايا جنوب 
الســاملي اال انــه تعارض مع 
موقع مصنع تدوير النفايات 

الصلبة.
علما بأن دراســة املنطقة 
االقليمية اخلامسة قد تضمنت 
نقــل موقــع مصنــع تدوير 
النفايــات الصلبة املتعارض 
مع مزارع الدواجن الى موقع 
املنطقــة الصناعية املجاورة 
والتي مت رفع تقرير العتمادها 
من املجلس البلــدي بكتابنا 
رقم »أ م هـ/ 35/20١5ـ  ١0٨7« 
بتاريــخ 20١5/7/١5 ولم يتم 

اعتمادها حتى اآلن.
ونظرا للحاجــة الى نقل 
مــزارع الدواجــن مــن موقع 
مدينة ســعد العبــداهلل بناء 
على قرار مجلس الوزراء رقم 
599 باجتماعه رقم »١9/20١6« 
بتاريخ 20١6/5/2 بشأن ازالة 
بعض العوائق من مشــروع 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 
االسكاني لذا يرجى نقل موقع 
مصنع تدوير النفايات الصلبة 
الى املوقــع املقتــرح البديل 

ضمــن املنطقــة الصناعيــة 
 »WRP« جنوب طريق الساملي
وبنفس املساحة ١كم2 تقريبا.
هــذا، وقد اوصــت جلنة 
الفنــي ملعامــالت  التدقيــق 
البلــدي باعتمــاد  املجلــس 

التقرير الفني.
الرأي الفني

ال مانــع تنظيميــا مــن 
املوافقة على نقل موقع مصنع 
تدويــر النفايات الصلبة من 
املواقــع املتداخلــة مع موقع 
مزارع الدواجن حتى مسافة 
١ كم2 تقريبا شريطة ما يلي:

١- اخذ موافقة قسم الطرق 
بــإدارة التنظيم على الطرق 
احمليطة باملشروع وااللتزام 

بشروطهم قبل التنفيذ.
2- تفويض االدارة بتثبيت 
وتعديل احلدود واالحداثيات 

النهائية.
3- التنسيق مع وزارات 
اخلدمات واملرافق قبل البدء 

بالتنفيذ.
4- الغاء أي قرارات سابقة 
بشأن تخصيص موقع تدوير 

النفايات بالساملي.

رسم كروكي ملوقع املشروع

التنسيق مع وزارات 
اخلدمات قبل بدء 

التنفيذ


