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وذك���ر أن البلدية تصدر 
ترخيصا لكل مرشح بإقامة 
مقري���ن انتخابي���ن أحدهما 
للرج���ال واآلخر للس���يدات 
بغية اجراء الندوات االنتخابية 
للمرشح والدعوة اليها وذلك 
اعتبارا من تاريخ نشر املرسوم 
أو القرار بالدعوة لالنتخابات 

في اجلريدة الرسمية.
وأوض���ح م.الصبيح أن 
املنع ال يس���تهدف التضييق 
وإمنا تقدمي املصلحة العامة 
للمواطنن واملستهلكن »حيث 
أثبتت التجربة أن هذه اللوحات 
الرؤية في  اإلعالنية حتجب 
الطرق وتعرقل حركة املرور 
انتباه مستخدمي  وتش���تت 
الطريق كما ان البعض ممن 
يضعها يقوم بتكسير األرصفة 

وتشويه املنظر العام«.
البلدية  ف���رق  وأك���د ان 
تعمل ليال ونهارا للمحافظة 
عل���ى املنظر الع���ام للطرق 
والس���احات وملنع تشويهها 
في ظل وجود الئحة تنظيمية 
جديدة لإلعالنات يتم العمل 
بها »وتنص على معاقبة كل 
من وضع إعالنا مخالفا بغرامة 
ال تقل عن 300 دينار وال تزيد 
عن ألف دينار وتغرمي من أقام 
إعالن مناسبات دون ترخيص 
مبا ال يقل عن 100 دينار وال 

يزيد على 300 دينار«.
وأوض���ح أن املقص���ود 
باإلع���الن »أي وس���يلة كان 
الغ���رض منها إع���الم الكافة 
أو فئة م���ن الناس عن حدث 

املوافق 2013/7/6.
5-وحي����ث قام����ت اللجنة 
العلي����ا لالنتخابات بفتح باب 
الترش����يح لعضوية املجلس 
استنادا إلى املرسوم بقانون رقم 
2012/21 ومت إقفال باب الترشح 
بعد مرور عشرة أيام من قبل 

اللجنة ذاتها.
6- وبتاري����خ 2013/6/16 
أصدرت احملكمة الدس����تورية 
املرس����وم حكمها رقم 2012/15 
وقض����ي بع����دم دس����تورية 
املرسوم بقانون رقم 2012/21 
بإنشاء اللجنة الوطنية العليا 
لالنتخاب����ات وبتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 35 لس����نة 
1962 في شأن انتخابات أعضاء 

مجلس األمة.
وبن����اء على ذل����ك احلكم 
وترتيبا عليه أوال: يلزم صدور 
مرسوم بديل لتصحيح دعوة 
الناخبن إذ إن اإلجراءات التي 
اتخذته����ا اللجن����ة العليا تعد 
معدومة األثر بص����دور حكم 

احملكمة الدستورية.
على أن يتم إجراء االنتخاب 
بعد ش����هر من تاريخ صدور 

املرسوم اجلديد.
ثانيا: ميكن معاجلة الوضع 
بإصدار مرسوم بقانون بتعديل 
مواعيد انتخابات املجلس البلدي 
وترحيلها ملدة شهر أو شهرين 
للتمكن من الدعوة لالنتخابات 

بالشكل القانوني الصحيح.
ثالثا: إن استصدار مرسوم 
بقانون في هذه املرحلة له سنده 
الدس����توري بنص املادة )71( 
أمام حال����ة الضرورة املترتبة 
على ص����دور حك����م احملكمة 

الدستورية.
أما عن القول ببطالن املرسوم 
2013/130 فهو قول يتنافى مع 
التعريف الوارد بإجماع الفقهاء 

وهو:
تكييف قانوني لعمل يخالف 
جس����يمة لألحكام الواردة في 
القانون بحيث تؤدي إلى انعدامه 

1 - ملن مت تخصيص هذه 
االرض؟

2 - ما اجلهة التي قامت 
بتنفيذ املمشى واقامة املالعب 

الشاطئية؟
3 - هل فعال يوجد نزاع 
بن الدولة واملستثمر؟ اذا كانت 
االجابة بنعم، ما وضع القضية 
باحملاكم اآلن والى اي مرحلة 

وصلت القضية؟
وأقترح ف���ي حالة وجود 
حكم قضائي ضد املس���تثمر 
الدول���ة بتثبيت  ان تق���وم 
مساحة االرض كبالج عام مع 
وضع مظالت خلدمة مرتادي 

الشاطئ.

أكد عدم أحقية املرشح في حجز أرض املقر قبل صدور املرسوم

الصبيح: سنزيل أي مقار انتخابية ووسائل للدعاية 
توضع قبل نشر مرسوم الدعوة لالنتخابات رسمياً

الكندري: انتخابات البلدي بحاجة 
إلى مرسوم ضرورة لتحديد موعدها

املضف تسأل عن إقامة مالعب 
وممشى على شارع البالجات

او مناس���بة او احدى السلع 
او املنتج���ات الصناعي���ة او 
التجارية او االجهزة او اآلالت 
او اي نشاط جتاري او صناعي 
او مهني« مبينا ان اللوحات 
االعالني���ة توضع عند املقار 

االنتخابية فقط.
وقال الصبيح ان البلدية 
تلزم املرشح بتأمن مالي قدره 
200 دين���ار بواقع 100 دينار 
كتأمن على اللوحات االعالنية 
وال يشمل ذلك الرسوم املدفوعة 
على ع���دد االعالنات وال�100 
دين���ار املتبقية تكون تأمينا 
املق���ر االنتخابي وذلك  على 

للمحافظة على موقع املقر.

وعدم إنتاج آثاره التي يرتبها 
عليها القانون.

وإذ كان املرس����وم قد صدر 
صحيحا في ظل قوانن قائمة 
وقت صدوره وبالتالي فال يقال 
أنه باطل بل أنه قبل صدور حكم 
الدستورية فإن اإلجراءات التي 
اتخذت تعتبر معيبة بصدور 
احلكم املذكور وينبغي تصحيح 
أوضاعها نظرا العتبار اللجنة 
العليا لالنتخابات كأن لم تكن 
استنادا إلى حكم الدستورية.

وردا على ما ورد من مقترح 
من البعض بشأن تشكيل جلنة 
تدير البلدي فذلك أمر يتعارض 
الدستور والقانون  مع أحكام 
املتعل����ق بانتخاب����ات مجلس 
البلدية رقم  األمة وكذا قانون 
2005/5 إذ إن ذلك ال يجوز إال 
في حالة واحدة فقط وهي حل 
املجلس البلدي مبرسوم مسبب 
اس����تنادا إلى املادة 38 وبعدها 
يتم تشكيل جلنة مبوجب املادة 
39 من القان����ون رقم 2005/5 
فضال ع����ن تعارضه مع املادة 
133 من الدس����تور إن متت في 

احلالة الراهنة.

الع���ام لبلدية  املدير  أكد 
الكويت م.أحمد الصبيح انه 
ستتم إزالة املقار االنتخابية 
الدعاية  واإلعالنات ووسائل 
االنتخابية كافة املنصوبة قبل 
تاريخ نشر املرسوم أو القرار 
املعني بالدعوة لالنتخابات في 

اجلريدة الرسمية.
وقال م.الصبيح ل�»كونا« 
أمس إن فرق البلدية املدعومة 
بقوات األمن س���تزيل جميع 
أشكال املخالفات من إعالنات 
ومقار انتخابية وغيرها فورا 
دون إنذار »ألن اللوائح معروفة 
والبلدية تطرحها يوميا للعامة 
العملية  بغية ضمان س���ير 
االنتخابية بصورة عصرية 

بعيدا عن أي عائق«.
وأضاف ان التوجه اجلديد 
للبلدي���ة منصب على ضبط 
العملي���ة االنتخابية  س���ير 
بكل حزم والتطبيق الفوري 
للقانون دون محاباة أو تأخير 
في التنفيذ واحلرص، مشددا 
على أن اجلميع أمام القانون 
سواء »فال يحق ملرشح حجز 
أرض املقر قبل صدور مرسوم 
الدعوة باعتبار ذلك تعديا على 

أمالك الدولة«.
وأوضح أن البلدية تتالفى 
جميع املعوقات واملش���كالت 
املصاحبة لالنتخابات واملتكررة 
في كل موسم انتخابي وذلك 
للحيلول���ة دون تكرارها مع 
العمل على وضع استراتيجية 
جديدة تسهم في االرتقاء بسير 

العملية االنتخابية.

البلدي  دعا عضو املجلس 
الكندري إلى ضرورة  عبداهلل 
إصدار مرس����وم بديل لدعوة 
الناخبن نظرا النعدام اإلجراءات 
العليا  اللجن����ة  املتخذة م����ن 
لالنتخابات بعد حله من قبل 

احملكمة الدستورية.
جاء ذلك ف����ي رأي قانوني 
اس����تعرضه الكن����دري، حول 
انتخاب املجلس البلدي املقرر 

له 2013/7/6، فيما يلي نصه:
1-املادة )18( من القانون رقم 
35 لسنة 1962 في شأن أنتخابات 
أعض����اء مجلس األم����ة والذي 
يجري حكمه عل����ى انتخابات 

املجلس البلدي تنص على:
)يحدد ميع����اد االنتخابات 
العامة مبرسوم، ويحدد ميعاد 
االنتخابات التكميلية بقرار من 
وزير الداخلية، ويجب أن ينشر 
املرسوم أو القرار قبل التاريخ 
احملدد لالنتخابات بشهر على 

األقل(
2- وتن����ص امل����ادة )20(
م����ن ذات القانون على:- تقدم 
طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر 
الشرطة مبقر الدائرة االنتخابية 
خالل س����اعات العمل الرسمي 
في األيام العشرة التالية لنشر 
املرس����وم أو الق����رار بالدعوة 

لالنتخابات.
3- وتن����ص املادة )5( من 
القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت على:
)مدة املجلس أربع سنوات 
من تاريخ انعقاد أول جلسة له 
على أن يصدر املرسوم اخلاص 
باألعضاء املعينن خالل خمسة 
عش����ر يوما من تاريخ إعالن 
نتيجة االنتخاب، وفي جميع 
األحوال يجري التجديد خالل 
الستن يوما السابقة على نهاية 

مدة املجلس(.
4- وحيث صدر املرس����وم 
رقم 2013/130 بتاريخ 2013/5/29 
بدعوة الناخبن النتخاب أعضاء 
الس����بت  البلدي يوم  املجلس 

قدمت العضو م.أش���واق 
اقامة  املضف سؤاال بش���أن 
ممشى ومالعب على شاطئ 

شارع البالجات.
وتضمن السؤال التالي: منى 
الى علمنا قيام أحد املستثمرين 
بتنظيف ومتهيد قطعة ارض 
واقعة على ش���اطئ اخلليج 
بشارع البالجات، وبعد ذلك مت 
اقامة ممشى ومالعب شاطئية 
على هذه االرض، ثم بعد ذلك 
فوجئنا بوجود نزاع قضائي 

بن الدولة واملستثمر.
وبناء على ما تقدم فإنني 
اتوجه باالسئلة اآلتية وارجو 

الرد خالل الفترة القانونية:

م.أحمد الصبيح

عبداهلل الكندري

م.أشواق املضف

ضمن 5 قرارات للمجلس البلدي مت االعتراض عليها

العبداهلل: رفض قراري إطالق أسماء 5 شخصيات
وإضافة نشاط غسيل سيارات للمناطق احلرفية

الثويني  عبدالعزيز فيصل 
تسمية شارع رقم 48 مبنطقة 
الزهراء )جنوب السرة( باسم 
املرحوم عبدالعزيز فيصل 

الثويني.
5 - القرار رقم م ب/م أ 
238/10/2013 بشأن املوافقة 
على إضافة نش���اط غسيل 
وتش���حيم السيارات ضمن 
االنشطة املسموح بها ضمن 

املناطق احلرفية.
٭ استبدال كلمة »الوزاري« 
بكلمة »االداري« الواردة في 
البند رقم )1( من القرار رقم 

م ب/م أ219/10/2013.
٭ استبدال كلمة »االدارة« 
بعب���ارة »إدارة التنظي���م« 
ال���واردة في البن���د رقم 3 
م���ن القرار رق���م م ب ل ج 

.6/223/10/2013
٭ تعديل صياغة القرار رقم م 
ب/ ل ج6/225/10/2013 ليكون 
كالتالي »املوافقة على الطلب 
املقدم م���ن وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية تعديل 
مواقف السيارات املخصصة 
ق���رار املجل���س  مبوج���ب 
البلدي الس���ابق رقم )م ب/ 
ل ج 8/464/16/2012( املتخذ 
بتاريخ 12/12/2012 املستقطعة 
من احليازة الزراعية للسيد� 
غامن جاسم العتيبي مبنطقة 
العبدل���ي الزراعية قطعة 5 
قس���يمة 6 لتصبح بأبعاد 
5م×60م مبساحة 3000م2 
ثالثة آالف مت���ر مربع بدال 
من 5000م2 خمسة آالف متر 
مربع كما هو مبن على نسخة 
الكروكي املرفق، مع تعديل 
العقد املبرم وفقا للمساحة 

اجلديدة.
٭ يرج���ى إرف���اق ج���دول 
االش���تراطات واملواصفات 
اخلاصة باملباني داخل املنطقة 
احلرة والوارد ذكرها بالبند 
)خامس���ا( من القرار رقم م 
ب/ل ع 6/234/10/2013 ضمن 

أوراق املعاملة باحملضر.

حولي م���ن 32م2 الى 40م2 
الى مطعم  وتغيير نشاطه 

فقط.
البن���ود  بع���ض   -  2
الواردة بالقرار رقم م ب/م 
أ/220/10/2013 بشأن تسمية 
شارع باسم خالد محمد اجلابر 

)أبو حليفة - شارع 213(.
تسمية شارع باسم مفلح 
الفلح )الش���امية -  صالح 

قطعة 7 شارع 71(.
تسمية شارع باسم زيد 
الكاظمي )الدسمة - قطعة 

6 شارع 64(.
3 - الق���رار رقم م ب/م 
أ221/10/2013 بشأن »املوافقة 
املق���دم من  عل���ى االقتراح 
العضو د.عبدالكرمي حسن 
سليم بتسمية دوار اجلوازات 
الى ميدان (زي���ن العابدين 

»علي بن احلسن«(.
4 - القرار رقم م ب/ ل ع 
6/230/10/2013 بشأن املوافقة 
على الطلب املقدم من ثويني 

اعت���رض وزي���ر الدولة 
لش���ؤون مجلس ال���وزراء 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
الشيخ محمد العبداهلل على 
البلدي  5 قرارات للمجلس 
تضمن 5 مسميات لشخصيات 

عن الشوارع.
وأوضح كتاب املصادقة 
الى رئيس املجلس  املرسل 

البلدي التالي:
نحيطكم علما أننا اطلعنا 
على محضر اجتماع املجلس 
البلدي رق���م 2013/10 لدور 
االنعق���اد العاش���ر املنعقد 
بتاريخ 27/5/2013 ونفيدكم 
بالتصدي���ق عل���ى جمي���ع 
القرارات الواردة فيه عدا ما 

يلي فإننا نعترض عليه:
1 - القرار رقم م ب/ل ح 
3/214/10/2013 بشأن »املوافقة 
على الطلب املقدم من نقابة 
الكهرباء  ب���وزارة  العاملن 
واملاء زيادة مساحة املقصف 
الواقع ضم���ن مضخة مياه 

الشيخ محمد العبداهلل

م. شريدة املطيري

أقيم في سرداب إحدى العمارات من دون ترخيص.. ومت سحب املنتجات املتخمرة

إغالق أحد املخازن الغذائية في املسيلة

فتح مخزن قب����ل احلصول 
على موافقة البلدية وتداول 
م����واد غذائية غي����ر مطابقة 
للمواصف����ات وتعبئة مواد 
غذائية في ظروف غير صحية 
ومت حترير اقرار اتالف بالكمية 
املضبوطة. م����ن جانبه قال 
رئيس فريق الطوارئ في فرع 
بلدية احملافظة عبداهلل اللميع 
ان صحة وسالمة املستهلكن 
فوق كل اعتبار الفتا الى ان 
احلمالت التفتيشية امليدانية 
ال تخت����ص بأماكن أو أوقات 
معينة بل تس����تهدف ضبط 
املخالف����ات والتجاوزات في 
جميع املناطق الواقعة حتت 

مسؤولية بلدية احملافظة. 
 وشدد اللميع على ضرورة 
التزام اجلميع بلوائح وأنظمة 

البلدي����ة جتنبا للمس����اءلة 
القانونية الفتا الى ان مفتشي 
الفريق يقفون باملرصاد لكل 
م����ن يح����اول العبث بصحة 
وسالمة املستهلكن من خالل 
التفتيشية املكثفة  احلمالت 
التي ستشمل جميع احملالت 
الغذائية إلى جانب التصدي 

للباعة املتجولن. 
البلدي����ة ممثلة  وكررت 
بإدارة العالقات العامة دعوتها 
للمستهلكن الى وجوب التأكد 
من تواريخ اإلنتاج والصالحية 
قبل عملية الشراء واالتصال 
الس����اخن  البلدية  على خط 
)139( ف����ي ح����ال وجود أي 
شكوى تتعلق بجهاز البلدية 
بغية التعامل معها بها بأقصى 

سرعة ممكنة.

 وأوضح املطيري ان حمالت 
التفتي����ش التي نفذها اليوم 
مفتشو مراقبة األغذية على 
األسواق املركزية واجلمعيات 
التعاونية استهدفت سحب 
عينات عشوائية من عدد من 
املنتجات الغذائية وتبن بعد 
الفحص املخبري عدم صالحية 
احدها لالستهالك اآلدمي فتم 
املنتج من األسواق  س����حب 
اضافة ال����ى حترير عدد من 
املخالفات منها انتهاء تراخيص 
التقيد باالش����تراطات  وعدم 
الصحية.   وأضاف ان اجلوالت 
التفتيشية أسفرت أيضا عن 
اغ����الق مخزن غذائ����ي غير 
مرخص واتالف 100 كيلوغرام 
من األجبان والزيتون والزعتر 
وحترير 3 مخالفات ش����ملت 

أك����دت بلدي����ة الكوي����ت 
ف����ي حمالتها  أنه����ا ماضية 
التفتيشية املكثفة على مدار 
الساعة لتشمل جميع احملالت 
الغذائية واألسواق املركزية 
واملخازن بغية قطع الطريق 
أمام املتجاوزي����ن ألنظمتها 
ولوائحها والسيما مع اقتراب 

شهر رمضان املبارك. 
وق����ال مدير ف����رع بلدية 
محافظ����ة مب����ارك الكبير م. 
ش����ريدة املطي����ري إن فرق 
الرقابية  الطوارئ واألجهزة 
في بلدية احملافظة مستمرة 
ف����ي عملي����ات التفتيش الى 
جانب متابعة خطوط سير 
املواد الغذائية حتى وصولها 
املستهلك س����ليمة ومطابقة 
لالشتراطات الصحية كافة. 

إغالق املخزنجانب من املخزن املخالف

126 مخالفة خالل جوالت مكثفة في الفروانية
واصلت بلدية الكويت بشن جوالتها التفتيشية على مدار 

الساعة، حيث قام قسم الباعة املتجولني وقسم متابعة 
مخالفات إشغاالت الطرق التابعني إلدارة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق التابعني لفرع بلدية محافظة الفروانية 
وبالتعاون مع وزارة الداخلية بجولة في جميع املناطق 

التابعة للمحافظة )العمرية وعبداهلل املبارك وجليب الشيوخ 
وخيطان( والتي استهدفت القضاء على كل املخالفات 

والتجاوزات على أمالك الدولة، وذلك للحفاظ على النظافة 
العامة للمحافظة واالرتقاء مبستواها احلضاري وتعزيز 

الوعي البيئي لدى جميع املواطنني واملقيمني.
وفي هذا السياق أوضح مساعد املدير العام لشؤون 

محافظتي الفروانية واألحمدي بالوكالة م.أحمد الهزمي ان 
تلك اجلوالت قد أسفرت عن حترير 126 مخالفة منها 74 
مخالفة بائع متجول وحترير 10 مخالفات إشغاالت طرق 

وأيضا مت ضبط كميات من املواد التموينية شملت  3 
خيشات عيش و 17 علبة حليب متوين و 21 علبة زيت 

وكيس سكر.
وقد شارك في هذه اجلوالت كل من هزاع املطيري 

وذاعر املطيري وفالح مهدي علي ووليد الرشيدي ونواف 
السريحي وناصر املطيرات وفيصل احلربي وفهد اخلالدي 

ومحمد املطيري وأحمد الكندري ومحمد سليم املطيري 
ومتعب ذاعر.

م.أحمد الهزمي

رفع مخلفات وعوالق بحرية من نقعة الشمالن

تل���وث البيئ���ة البحري���ة 
مناشدة املواطنن واملقيمن 
االلتزام بالقواعد واللوائح 
التي مت وضعها  اإلرشادية 
من قب���ل البلدية واجلهات 
احلكومي���ة عل���ى امت���داد 
الكويتية جتنبا  السواحل 
للمساءلة القانونية وحتقيقا 
للمصلحة العامة. وأثنى املال 
على اجلهود املتواصلة التي 
تقوم بها مؤسس���ة املواني 
الكويتي���ة وفريق الغوص 
الكويتي في تنظيف نقعة 

الش���مالن من كافة القمامة 
والعوال���ق البحري���ة التي 
تشوه املنظر العام وتسبب 

التلوث البيئي والبصري.
ش���ارك في هذه احلملة 
كل من فيصل املال من إدارة 
العام���ة بالبلدية  اخلدمات 
ومن العالقات العامة محمد 
عبد الش���افي أحمد وأزهار 
فاروقي والكابنت طارق املاجد 
من مؤسسة املوانئ الكويتية 
ومن فريق الغوص الكويتي 

وليد الفاضل.

البيئ���ة البحرية الكويتية 
خصوصا أن نقعة الشمالن 
يتم تنظيفها بصفة دورية 
نظ���را لكثاف���ة املخلف���ات 
املتراكمة بشكل يومي والتي 
تدعو إلزالتها باستمرار حيث 
يتم انتشال العوالق البحرية 
وبقايا السفن من األخشاب 

والقمامة التي يتم رفعها.
وشدد املال على أصحاب 
الق���وارب والس���فن ورواد 
الس���احلية بعدم  املناطق 
التي تسبب  رمي املخلفات 

التنظيف  أسفرت حملة 
التي قامت بها إدارة اخلدمات 
العامة بالتعاون مع مؤسسة 
املوانئ الكويتية على نقعة 
الشمالن بالقرب من سوق 
شرق، عن رفع مجموعة من 
املخلفات والعوالق البحرية 

املتراكمة.
الس���ياق قال  وفي هذا 
إدارة  امل���ال م���ن  فيص���ل 
العام���ة بالبلدية  اخلدمات 
إن تل���ك احلمالت تأتي من 
خالل ح���رص البلدية على 

فيصل املال خالل متابعته لفريق العملجانب من عملية تنظيف نقعة الشمالن


