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الترخيص مبقرين 
فقط لكل مرشح

موافقة اجليران شرط 
إقامة املقر االنتخابي 

في منزل املرشح

200 متر أقل مسافة 
بني مقري 
مرشحني

عدم السماح بإقامة 
املقرات أمام 

املدارس املخصصة 
لالقتراع

السماح بإقامة إعالنات مرشحي مجلس األمة 
في اللوحات املستثمرة والطرق السريعة واجلسور

واإلعالنات االنتخابية.
رابعا: ان يتم التنس����يق بني فروع 
البلدي����ة باحملافظات ومس����اندة 
كل منها اآلخر واس����تغالل جميع 
اإلمكانيات املتاحة واملتوافرة من 
اآللي����ات واملوظف����ني وغيرها من 

الوسائل املتاحة.
خامس�ا: ان يقوم كل فرع بتزويد 
جلنة أمانة الس����ر بتقرير يومي 
عن اإلجنازات التي متت بالنسبة 
لتراخي����ص املق����ار واإلعالن����ات 
االنتخابية وإزالة املخالف منها على 
ان يتم إرساله على وجه السرعة 

على الفاكس رقم 2243488.
سادسا: ان تباشر جميع أفرع البلدية 
باحملافظات وفرق العمل والطوارئ 
إج����راءات رفع وإزالة أي إعالنات 
او مق����ار مخالفة وف����ق األنظمة 

واللوائح.
س�ابعا: على جميع قطاعات وأفرع 
البلدية باحملافظات التقيد وااللتزام 
مبا جاء في هذا التعميم من أجل 

املصلحة العامة.

في حالة إقامة املقر االنتخابي 
في منزل املرشح.

يلزم عدم إعاقة او التأثير  على املرور.7
أال تقل املسافة  يشترط  بني مقر كل مرشح واآلخر 8

عن 200م.
البلدية  ميك���ن ألف���رع  باحملافظات االس���تعانة 9
باملخططات املتوافرة لدى إدارة 
التنظي���م بالبلدي���ة اخلاصة 
الفضاء  بالساحات واألراضي 

العائدة للدولة.
ان يقتصر التوقيع على  الترخيص اخلاص بإقامة 10
املخي���م على كل من مدير فرع 
إدارة  او مدير  بلدية احملافظة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
باحملافظة دون ما عداهما من 

موظفني آخرين.
ثالثا: مراعاة تبسيط اإلجراءات 
او  للمرش���حني   وتس���هيلها 
ممثليهم وذلك بالنس���بة ملنح 
التراخيص اخلاص���ة باملقار 

إقام����ة املق����ار االنتخابية امام 
امل����دارس املخصص����ة للجان 
االنتخابية وفي جميع األحوال 
فإنه يش����ترط ان تبتعد املقار 
االنتخابية عن املدارس مبسافة 
ال تقل عن 500م، وذلك من أجل 
احملافظة على مصلحة الطلبة.

يس����مح بإقام����ة املق����ار  االنتخابية في القس����ائم 4
العائدة للدولة وفق الش����روط 
والضواب����ط املقررة وفي حالة 
إقامتها في القسائم اخلاصة فإنه 
يشترط في هذه احلالة احلصول 
على موافقة مالك القس����يمة او 
من ميثله قانونا. وفي حالة عدم 
االس����تدالل على مالك القسيمة 
فإنه يؤخذ تعهد على صاحب 
الترخي����ص بإزالته حال تقدم 
صاحب القسيمة او من ميثله 

باالعتراض على إقامة املخيم.
ان يت�������م دف��ع تأمي��ن  مال��ي ق��دره 500 دين��ار 5

مقابل كل مقر.
يشترط موافقة اجليران  6

السريعة وكذلك إعالنات اجلسور 
وغيرها من اإلعالنات وفق الئحة 
البلدي����ة والش����روط احملددة 
بالعقود والتراخيص الصادرة 

للشركات املستثمرة.
ان يقتصر التوقيع على  التراخي����ص اخلاص����ة 4
باإلعالنات االنتخابية على كل 
من فرع بلدية احملافظة ومدير 
إدارة تراخيص اخلدمات البلدية 
باحملافظ����ة دون ما عداهما من 

موظفني آخرين.
املق����������ار  ثاني�ا: ترخي�������ص 

االنتخابية:
أن يت����م ترخيص عدد 2  مقر انتخاب����ي فقط لكل 1
مرش����ح على ان يكون أحدهما 
مخصص����ا للرج����ال واآلخ����ر 

للنساء.
ان توجد أمام املقر ساحات  ملواقف السيارات شريطة 2
ع����دم تأثيره����ا عل����ى حركة 

املرور.
عدم السماح بترخيص او  3

املقار اخلاصة باملرشحني وعلى 
أسوارها اخلارجية فقط ويحظر 
م����ا عداها من إعالن����ات أخرى 
استنادا الى املادة 31 مكررا من 
القانون رقم 35 لسنة 1962 في 
انتخابات أعضاء مجلس  شأن 
األمة وتعديالته وكذلك املادة 17 
من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 
2006 في شأن الئحة اإلعالنات 
مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 
املوضح����ة أدن����اه م����ن ه����ذا 

التعميم.
االلت�������زام بالش������روط  والضواب����ط اخلاص����ة 2
باإلعالنات االنتخابية احملددة 
بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 
2006 ف����ي ش������أن الئح������ة 

اإلعالنات.
السماح بإقامة اإلعالنات  االنتخابي����ة ملرش����حي 3
مجل����س األم����ة ف����ي اللوحات 
املستثمرة وفقا للعقود املوقعة 
بني البلدية والشركات الستثمار 
اإلعالنات في احملافظات والطرق 

الش����روط  البلدي����ة  ح����ددت 
والضوابط اخلاصة بترخيص املقار 
واإلعالنات االنتخابية للمرشحني 
متضمنة دفع تأمني مالي 500 دينار 

مقابل كل مقر.
وأوضح مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في تعمي����م التالي: بناء 
على ما تقتضيه املصلحة وانتظاما 
حلسن س����ير العمل فيما يتعلق 
باإلجراءات اخلاصة بترخيص املقار 
واإلعالنات االنتخابية للمرشحني 
لالنتخابات اخلاص����ة بعضوية 
مجلس األمة لعام 2012 � 2016 وبناء 
على الفت����وى الصادرة عن إدارة 
الفتوى والتشريع رقم 2012/57/2 

الصادرة بتاريخ 2012/5/3.
فإنه يجب على جميع قطاعات 
البلدية مبختلف  أف����رع وإدارات 
احملافظات مراعاة االلتزام بالشروط 

والضوابط التالية:
أوال: ترخي��������ص اإلعالن���������ات 

االنتخابية:
ان يقتص����ر ترخي����ص  اإلعالنات االنتخابية داخل 1

م.أحمد الصبيح

الصقر: زيارة العازمي إلى غوانغزو تفتح مجاالت تعاون جديدةعدم منح املبتعثني مباشرة عمل دون الرجوع ل� »التطوير«
الكويتية به���ا وذلك لتطوير 
العنصر البش���ري والرفاهية 
للمواطنني والشعوب اآلسيوية 
بش���كل عام، كم���ا أثنى على 
التي جتمع  املتميزة  العالقات 
كال م���ن الصني والكويت على 
املستوى الثنائي أو في احملافل 

الدولية.
وأوضح ان زيارة املسؤول 
الكويتي تأت���ي تلبية لدعوة 
رس���مية من حكوم���ة مدينة 
غوانغزو لبحث آليات التعاون 
في املجال البيئي وبناء اجلسور 
والسياحة والزراعة التي متتاز 
بها املدينة كما عبر عن أمله في 
جناح تلك الزيارة واس���تمرار 
الزيارات بني مسؤولي  تبادل 

البلدين.

الى غوانغزو كما رأى أن حكومة 
الزيارة فرصة  غوانغزو جتد 
لفتح مجاالت تعاون جديدة مع 

الكويت في شتى املجاالت.
وقال ان الزيارة تتزامن مع 
إقامة معرض غوانغزو الدولي 
لالبداع ف���ي املدن العاملية كما 
التوأمة  تأتي تفعيال التفاقية 
التي مت التوقيع عليها باألحرف 
األولى في مدينة غوانغزو في 
شهر أبريل املاضي خالل زيارة 
محافظ الكويت العاصمة الشيخ 

علي جابر األحمد الصباح.
من ناحيته، اعرب الس���يد 
زنغ تشينغ تشون عن إعجابه 
بالكويت ملا متلكه من س���معة 
عاملية ف���ي حتقي���ق التنمية 
املس���تدامة واهتمام احلكومة 

غوانغ���زو � كون���ا: اعتبر 
قنصلنا العام في مدينة غوانغزو 
الصينية السفير عبدالوهاب 
الصق���ر امس ان زيارة رئيس 
املجلس البل���دي زيد العازمي 
املقررة الى غوانغزو في الفترة 
من 14 الى 17 نوفمبر اجلاري من 
شأنها ان تفتح مجاالت تعاون 
جديدة ب���ني الكويت وحكومة 

املدينة.
جاء ذلك في تصريح للقنصل 
الصقر ادلى به ل� »كونا« خالل 
لقائه املدير العام لدائرة الشؤون 
اخلارجية في مدينة غوانغزو 

زنغ تشينغ تشون.
واع���رب الصقر عن اهتمام 
حكومة الكويت بزيارة رئيس 
املجلس البلدي والوفد املرافق 

عبدالوهاب الصقر

ذكر مدير ادارة نزع امللكية للمنفعة العامة 
م.فهد الشعلة ان اجمالي قيمة املعامالت 
التي مت اجنازها خالل شهر اكتوبر تبلغ 

385.242.75 ألف دينار.
وقال الشعلة في التقرير االحصائي 

للمعامالت املنجزة انه مت اجناز: 2 كتاب 
تثمني، و165 كتابا صادرة للوزارات 

والهيئات احلكومية و2 كتاب اعادة نظر، 
و1327 شهادة صادرة لالفراد واملؤسسات، 

وان اجمالي املعامالت )الكتب الصادرة 
والواردة( 1568 كتابا.

اما فيما يتعلق باجتماعات اللجان 
العاملة بادارة نزع امللكية، فعقدت جلنة 

االعتراضات اجتماعا واحدا لعدد معاملتني.

الشعلة: حتصيل أكثر من 385 ألف دينار 
ملعامالت نزع امللكية

فهد الشعلة

تقام من األول من نوفمبر حتى نهاية مارس من كل عام

مواقع ترفيهية محددة في املخيمات الربيعية حتت 
إشراف البلدية.. وفصل أماكن العزاب عن العائالت

حظ����ر اس����تغالل املخيمات 
بغرض تأجيرها للغير، وحظر 
ممارس����ة الباع����ة املتجولني 
لنشاطهم في مناطق البر مع 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة جتاه 
املخالفني حفاظا على الصحة 

العامة لرواد البر.
وأوض����ح أب����ا اخليل أنه 
وطبقا لقرار املجلس البلدي 
فإنه يس����مح بإقامة منطقة 
خدم����ات عام����ة بالقرب من 
مواقع التخيي����م وهي نقطة 
أمنية، مرك����ز صحي مؤقت 
ومركز املطافي إلى جانب مركز 
للبلدية ومواقع خاصة الحتاد 
اجلمعيات التعاونية خلدمات 
رواد الب����ر وموق����ع خدمات 
لوزارة األش����غال )ش����ريطة 

موافقة الوزارة(.
وأكد ابا اخليل في تصريحه 
أنه يسمح للجهات والهيئات 
احلكومية ومؤسسات الدولة 
ومن في حكمهم مبوقع لكل 
جهة على أال يتجاوز 5 آالف 
إلى جانب فرض  متر مربع، 
تأمني قدره 100 دينار لكل ألف 
متر أو أقل تسترد بعد إزالة 
املخيم ونظافة املوقع، مشيرا 
الى ضرورة أال تزيد مساحة 
املوقع بالنس����بة للمخيمات 
اخلاصة ع����ن ألف متر مربع 

لكل مخيم.
وأشار إلى ضرورة الفصل 
بني املواقع املخصصة للعوائل 
عن العزاب حتت إشراف وزارة 
الكويت  الداخلي����ة وبلدي����ة 
وتخصيص مواقع ترفيهية 
محددة حتت إشراف البلدية 
حسب احلاجة ومبعرفة اجلهاز 
التنفيذي وفق اشتراطات األمن 

والسالمة.

علما أن مباش���رة العمل 
تكون ش���هرا من انتهاء اداء 
االمتحانات اذا كانت البعثة 
او االجازة الدراس���ية خارج 
الكويت، وخالل ثالثة ايام اذا 

كانت داخل الكويت.
يرجى االلتزام مبا جاء في 
هذا التعميم والعمل به اعتبارا 

من تاريخه.

خطوط الضغط العالي والطرق 
الدائرية الس����ريعة ومناطق 
العامة  ومبان����ي اخلدم����ات 
)الهات����ف � الكهرباء � النفط 
� محطات الوق����ود � املناطق 
السكنية( مبسافة ال تقل عن 
500 متر، إلى جانب االبتعاد 
عن حدود املنشآت العسكرية 
الطبيعية مسافة  واحملميات 
ال تقل عن 1500 متر، مشيرا 
إلى ض����رورة توفير عوامل 
األمن والسالمة بالتنسيق مع 
اإلدارة العامة لإلطفاء )قطاع 
الوقاية( لضمان عدم حدوث 

احلرائق.
القرار تضمن  وأضاف أن 
عدم السماح بإقامة أي منشأة 
مبواد البناء اإلنشائية أو عمل 
أي أس����وار أو سواتر ترابية 
إلى جانب  لتحديد املخي����م، 

وملا تقتضيه مصلحة العمل 
يرجى من املجازين واملبتعثني 
دراسيا مراجعة ادارة التطوير 
االداري والتدري���ب بش���أن 
مباشرة عملهم بعد االنتهاء 
من متطلبات التخرج. وذلك 
حتى يتس���نى لإلدارة افادة 
اجلهة املختصة بهذا الشأن.

لذا على جميع القطاعات 
واإلدارات التابعة للبلدية عدم 
تزويد املجازين واملبتعثني 
دراسيا مبباشرة العمل اال بعد 
الرجوع ال���ى ادارة التطوير 

االداري والتدريب.

أك����د نائ����ب مدي����ر إدارة 
العالق����ات العام����ة بالبلدية 
عبداحملسن أبا اخليل أن قرار 
املجلس البلدي رقم »م ب/ م خ 
ر 12/176/2 2012« حدد الضوابط 
والش����روط املتعلقة بإقامة 
املخيمات الربيعية واملتضمنة 
عدد من االشتراطات اخلاصة 
الربيعية  بإقامة املخيم����ات 
حماية للبيئة واحلفاظ عليها 
واملتمثل����ة بااللت����زام بإقامة 
املخيمات الربيعية خالل الفترة 
املسموح بها فقط، والتي تبدأ 
من 11/1 وحتى 3/31 من كل عام 
إلى جانب ترك مسافة بني كل 
مخي����م وآخر 100 متر بحيث 
يكون كل مخيم مستقال عن 

املخيمات املجاورة.
وقال أبا اخليل في تصريح 
صحافي يج����ب االبتعاد عن 

أصدر مدي���ر عام البلدية 
م.أحمد الصبيح تعليما يلزم 
قطاع���ات البلدية بعدم منح 
املبتعثني للتعليم من موظفي 
البلدية مباشرة عمل اال بعد 
مراجعة ادارة التطوير اإلداري 
والتدريب بع���د االنتهاء من 

متطلبات التخرج.
وفيما يل���ي نص التعميم: 
نظ���را لقي���ام ادارة التطوير 
االداري والتدريب بتبس���يط 
بعض اإلج���راءات التنظيمية 
فيما يتعلق بالبعثات واإلجازات 

الدراسية للموظفني.

عبداحملسن أبا اخليل

م.أحمد املنفوحي

حتصيل 500 دينار تأمينًا مقابل كل مقر انتخابي

صورة زنكوغرافية لقرار املجلس البلدي بتحديد اشتراطات وضوابط التخييم


