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»البلدي« اعتمد تخصيص موقع املدينة الترفيهية للديوان األميري

بداح العنزي

البلدي  وافــق املجلــس 
امــس  اجتماعــه  خــالل 
برئاسة أسامة العتيبي على 
تخصيص موقع مشــروع 
املدينــة الترفيهيــة لصالح 
الديوان األميــري والبالغة 
٢.6٥٠.٠٠٠م٢   مســاحته 
شريطة إعداد دراسة املردود 
البيئــي، وتخصيص موقع 
بديــل حملمية الشــيخ زايد 
بنفس مساحة املتنزه احلالي 
بالتنسيق مع هيئة الزراعة.
وأقر املجلــس إضافة ٩ 
أنشطة جتارية ملجمع املوانئ 
في الشويخ، كما متت املوافقة 
على إضافة نشاط جتاري في 
السكن االستثماري سواء في 
الــدور االول او الثاني وان 
تكون الرخصة باسم صاحب 

العقار.
واعتمــد املجلس اقتراح 
الرئيــس عبــداهلل  نائــب 
احملري بشأن إصدار الرخص 
التجارية للقسائم الصناعية 
برخصــة واحــدة حســب 

النشاط املقرر.
ووافــق املجلــس علــى 
اقتــراح العضو عبدالعزيز 
املعجل بشأن إنشاء مواقف 
ســيارات متعــددة االدوار 
لكلية الهندســة باخلالدية، 
كذلــك وافق املجلــس على 
اقتراح العضو محمد الرقيب 
النظافــة  بتعديــل الئحــة 
بشــأن تقســيم املســاحات 
املشتركة بني اجليران وفق 
النســبة والتناســب عنــد 
زراعة احلدائق في الســكن 
اخلاص إضافة إلى املوافقة 
على اقتراح العضو عبداهلل 
الرومــي بتكثيف احلمالت 
على العقارات املخالفة التي 
الســراديب  تقــوم بتأجير 

اضافة الى رواتب العاملني 
باملردم غير املقنعة.

وردت نائب املدير العام 
لشؤون املشــاريع م.نادية 
الشريدة ان املبلغ املرصود 
لثالثــة مواقــع مــرادم في 
اجلهــراء ومينــاء عبداهلل 
امــا  الســابع،  والدائــري 
بخصــوص رواتب العمالة 
فإن الشركة هي من وضعت 
الرواتــب، واشــارت  تلــك 
البغلي إلى انه ســيتم عقد 
ورشــة عمل ملراجعة عقود 

النظافة وكذلك املرادم.
وبحث املجلس توصيات 
جلنة الفروانية، حيث طالب 
العضــو م.حمــود العنزي 
بيان آلية مراســلة املجلس 
هل من وكيل الوزارة املعنية 
او الوكالء املساعدين اضافة 
الى بيان عملية االزدواجية 
في دراســة الطلبات، حيث 
ترسل للبلدية وكذلك رئيس 

املجلس.
ورد العضــو عبــداهلل 
احملــري ان االمــر واضــح 
ومــن حــق العضــو تقدمي 
ســؤال ليرد عليــه من قبل 
القانونيــة، كذلــك  االدارة 
املوضوع ستتم احالته الى 
اجلهاز التنفيذي لدراســته 
وبيــان الرأي القانوني. من 
جانبه رد املستشار القانوني 
رجعان الغريب الى انه سيتم 
تقدمي مذكرة الى املجلس في 

اجللسة املقبلة.
واطلع املجلس على قرار 
تشكيل جلنة حماية امالك 
الدولة بعد ترشيح العضو 
احمد هديان رئيســا وحمد 
املدلــج مقررا للجنة حماية 

امالك الدولة.

الطلبات وإحالتها  دراســة 
للمجلس.

ووافــق املجلــس علــى 
اقتراح العضو محمد الرقيب 
بشــأن تعديل الئحة نظام 
زراعة احلدائق في قســائم 
السكن اخلاص والنموذجي 
بحيث يتم تقسيم املساحات 
املشــتركة بــني اجليــران 
بالنســبة والتناســب على 
حســب طــول كل ضلــع 
للقسائم على أن تتم مراعاة 
ذلك في املناطق اجلديدة قبل 

تسلمها.
وأقــر املجلــس اقتــراح 
نائب رئيس املجلس البلدي 
عبداهلل احملري بشأن إصدار 
الرخص التجارية بالقسائم 
املخصصــة  الصناعيــة 
لالستعمال التجاري )أرضي 
وســرداب( برخصة واحدة 
حسب النشــاط املقرر، كما 
اعتمد املجلس اقتراح نائب 
البلــدي  رئيــس املجلــس 
عبــداهلل احملــري بشــأن 
زيادة نسبة البناء بالقسائم 

مبنطقة أبوفطيرة.
ووافــق املجلــس علــى 
اقتراح العضو م.عبدالسالم 
الرندي بشأن إضافة نشاط 
ترخيص مكتب ضمن السكن 
االستثماري مع التعديل لتتم 
إضافة نشاط الى األنشطة 
التجارية املسموح بها للسكن 
االستثماري في الدور االول 
أو الثاني وأن تكون الرخصة 
باسم صاحب العقار ولعقار 

واحد فقط.
واعتمــد املجلس اقتراح 
العضــو عبــداهلل الرومــي 
العقوبــة  بشــأن تغليــظ 
وتكثيف احلمالت امليدانية 

الكهربــاء واملــاء  لــوزارة 
كمحطــة حتويل رئيســية 
شريطة أن يتم تثبيت املوقع 
بالتنسيق مع وزارة األشغال 

العامة.
وأقر املجلس توصيات 
اللجنــة البيئيــة املعتمدة 
مخاطبــة مجلــس الوزراء 
بتشكيل جلنة عليا مفوضة 
إلدارة ملف النفايات ممثلة 
من اجلهــات املعنيــة ذات 
الصلة، النظــر في مقترح 
لتجميــع  مراكــز  إنشــاء 
النفايات في احملافظات أو 
الســكنية ومتكني  املناطق 
وإشــراك القطــاع اخلاص 
باملساهمة في إدارة النفايات 

واحلمالت التوعوية.
ووافــق املجلــس علــى 
فتــح بند مــا يســتجد من 
أعمال واملتضمن توصيات 
جلنة العاصمة والتي تشمل 
املدينــة  مشــروع تطويــر 
الترفيهيــة حيــث تضمنت 

التوصية التالي:
املوافقة على تخصيص 
املدينــة  مشــروع  موقــع 
الترفيهية املتكاملة لصالح 
الديوان األميري مبســاحة 
)٢6٥٠٠٠٠م٢( وإزالة كافة 
املعوقات فــي املواقع وذلك 
بناء على قرار مجلس الوزراء 
رقم )38٥( في اجتماعه رقم 
)٢٠١٩/١٢( املنعقــد بتاريخ 
٢٠١٩/3/٢٥ شريطة ما يلي:

املخططـــــــات  تقــدمي  ٭ 
التفصيلية ملشروع املقترح 
الهيكلــي  إلدارة املخطــط 
لدراستها وأخذ املوافقة على 
مكوناتها واعتمادها وااللتزام 
بتوصيات املخطط الهيكلي 
التفصيليــة  والدراســات 

املجلــس  واســتعرض 
اللجنــة  محضــر اجتمــاع 
الفنيــة املتضمــن اقتــراح 
العضــو م.حمــود العنزي 
بشأن السماح بوضع سور 
حماية من الكالب الضالة غير 
حاجــب للرؤية في املناطق 

احلدودية.
العنزي  واشار م.حمود 
إلى ان الرأي الفني للبلدية 
واضح بحيث ال ميكن وضع 
سور كما انني اطلعت على 
الوضع عن قرب في منطقة 
النسيم بحضور املسؤولني 
فــي هيئــة الزراعــة وبيان 
آليــة التعامــل مــع الكالب 
الضالة، كمــا ان اي مقترح 
بعد تقدميه يصبح للجميع 

وليس للعضو نفسه.
ووافــق املجلــس علــى 
ايضــا  لتشــمل  املقتــرح 
ارتدادات احلدائق واملنازل.

وعودة الى سؤال م.حمود 
العنزي فقد أوضح املستشار 
القانوني رجعان الغريب أن 
أي مخاطبة تأتي للمجلس 
تكون باألصل مفوضة سواء 
الوكيل أو الوكيل املساعد، 
أما بخصوص تقدمي الطلبات 
بأن تكون لرئيس املجلس أو 
البلدية، ولذلك سواء تقدمت 
الطلبات للرئيس أو مدير عام 
البلدية فــإن األمر بالنهاية 
تتم دراسته من قبل اجلهاز 
التنفيذي وال يفصل املجلس 
باملوضوع إال بعد دراســته 

من اجلهاز التنفيذي.
ورد م.حمود العنزي بأن 
عملية االزدواجية واضحة 
وان القانــون يحتــاج الــى 
تعديــل خاصــة أن اجلهاز 
التنفيذي هو املســؤول عن 

على العقارات املخالفة التي 
الســراديب  تقــوم بتأجير 
ضمــن املناطــق الســكنية 
اخلاصــة  االســتثمارية 
النموذجية املخصصة وفق 
التراخيــص املمنوحــة لها 

كمواقف للسيارات.
ووافــق املجلــس علــى 
اقتــراح العضو حمد املدلج 
بشــأن عمل حاجز حديدي 
حلماية رواد ممشى العديلية 
واملطل على الدائري الرابع، 
كمــا وافــق املجلــس علــى 
اقتــراح العضو عبدالعزيز 
املعجل بشأن إنشاء مواقف 
سيارات متعددة األدوار لكلية 
الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت في منطقة اخلالدية.
املجلــس طلــب  وأقــر 
مؤسسة املوانئ بشأن إضافة 
أنشطة جتارية ملبنى مجمع 
املوانئ ضمن منطقة ميناء 
الشويخ بالقرب من البوابة 
١ وبنسبة ال تتجاوز ١٠% من 
مساحة األرض وهي كالتالي:
فروع بنــوك، كافتيريا، 
محــالت صيرفــة، ســوق 
مركزي، خدمــات اتصاالت 
دوليــة، مكاتب ســفريات، 
صالون حالقة، شركة تأمني، 
مكاتب التخليص اجلمركي، 
شريطة أن تقام ضمن الطابق 
األول العلــوي والثاني بعد 
الطابــق األرضي املســتغل 

كمواقف سيارات.
ووافــق املجلــس علــى 
طلب وزارة الكهرباء واملاء 
استقطاع مساحة 3٠٠٠م٢ 
من املوقع املخصص لوزارة 
العامــة مبنطقة  األشــغال 
الدعية قطعة )٢( واملستغل 
كمحطة ضخ وتخصيصها 

لتطويــر العاصمة ومن ثم 
تقدميه الى جهة االختصاص 
حسب األنظمة املتبعة متهيدا 
إلصــدار التراخيص، وذلك 
املوافقــات  بعــد اســتيفاء 
الالزمــة مــن اجلهــات ذات 

الصلة.
٭ توفير مواقف السيارات 
الالزمــة لــه ضمــن حدود 
املوقع بحسب االشتراطات 
واملواصفــات واألعداد التي 
حتددها مراقبة الطرق بإدارة 

التنظيم.
٭ تقــدمي دراســة مرورية 
التنفيــذ  قبــل  متكاملــة 
والتصميــم واعتمادها من 
العامــة  البلديــة واإلدارة 

للمرور.
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من 
قــرارات للتخصيص ضمن 

املوقع سابقا.
٭ إعــداد دراســة املــردود 
البيئي وموافقة الهيئة العامة 

للبيئة على الدراسة.
٭ تخصيــص موقــع بديل 
حملمية الشيخ زايد، وبنفس 
مساحة املنتزه احلالي حسب 
اإلجراءات واملعايير املعمول 
بها بالتنســيق مــع الهيئة 
العامــة للزراعــة وأن يتــم 
التخصيص للزراعة خالل 

سنة من تاريخ القرار.
ووافق املجلس على طلب 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري تخصيــص موقــع 
خزان لتجميع مياه األمطار 
مبساحة )٥6٥٥م٢( مبنطقة 
النهضة قطعة ٢، كما وافق 
املجلــس على طلــب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص قطعة أرض إلقامة 
فرع غاز مبنطقــة غرناطة 
قطعة 3 مبساحة )١8٠م٢(.

رفعت اجللســة الساعة 
١٢.٥٠ ظهرا.

املجلس أقر إنشاء مواقف سيارات متعددة األدوار بكلية الهندسة باخلالدية

)محمد هاشم( حمد املدلج وعبداهلل احملري وم. عبدالسالم الرندي ود.حسن كمال وعبدالعزيز املعجل وعبدالوهاب بورسلي وحمود العنزيأسامة العتيبي مترئسا اجللسة بحضور م. عبداهلل عمادي واملستشار القانوني واألمني العام ومساعديه 

الســكنية  املناطــق  فــي 
واالستثمارية واملخصصة 

كمواقف سيارات.
من جهة أخرى، ذكر نائب 
املدير العام لشــؤون قطاع 
التنظيم م. محمد الزعبي ان 
البلدية حــددت ٢٥٠ موقعا 
للعربــات املتنقلة وتســلم 

لوزارة التجارة.
افتتــح رئيــس املجلس 
العتيبــي  البلــدي اســامة 
اجللسة الساعة ١٠ صباحا.

واستعرض املجلس بند 
الرســائل الــواردة، حيــث 
متت املصادقة على احملضر 
السابق، كما مت استعراض 
الردود الواردة على اسئلة 
االعضاء، حيث متت احالة 
الــرد علــى ســؤال رئيس 
البلــدي اســامة  املجلــس 
العتيبي بشأن تطوير منطقة 
اســواق املباركية الى جلنة 

العاصمة.
واطلع املجلس على الرد 
على سؤال العضو د.حسن 
كمال بشأن مواقع العربات 

املتنقلة.
واوضــح نائــب املديــر 
العام لشؤون قطاع التنمية 
م.محمــد الزعبــي ان هناك 
جلنــة برئاســة البلدية مع 
عدد مــن اجلهات لدراســة 
املواقع للمركبات، حيث مت 
اجناز ٢٥ موقعا للعربات ومت 
جتهيز احداثيات تلك املواقع 

وتسليمها الى التجارة.
وناقش املجلس الرد على 
ســؤال العضو مها البغلي 
بشأن تنظيم العمل في املرادم 
ونفايــات البلديــة، حيــث 
طالبت البغلي باستكمال الرد 
وحتديد قيمة العقد لكل مردم 

إضافة 9 أنشطة جتارية ملجمع املوانئ في منطقة الشويخ

تغليظ العقوبات على أصحاب السراديب املخالفة بالسكن اخلاص واالستثماري

الزعبي: حتديد 250 موقعًا للعربات املتنقلة تسلم إلى »التجارة«

تقسيم املساحات املشتركة بني اجليران عند زراعة احلدائق بالسكن اخلاص

العرادة يطالب مبنح املكافأة التشجيعية 
للعاملني في الوظائف ذات الطابع الهندسي

صــرح رئيس مجلس 
إدارة نقابــة العاملني في 
البلدية محمد العرادة بأن 
النقابــة تقدمــت مبطلب 
عمالــي عــادل متمثل في 
إدراج املكافأة التشجيعية 
للعاملني في الوظائف ذات 
الطابــع الهندســي، نظير 
استخدامهم لوسائل النقل 
اخلاصة بهــم أثناء تأدية 
الوظيفية في  واجباتهــم 
القرار رقم ١7 لسنة ٢٠١٢ 
إلى وزير الدولة لشؤون 

البلدية فهد الشعلة، والذي بدوره وافق 
على مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية إلقرار 

هذا املطلب العادل.
وقال العرادة إن العاملني في الوظائف 
ذات الطابع الهندسي في البلدية يعدون 
مــن الكفــاءات الوطنيــة الذيــن يؤدون 
واجبهــم الوطنــي والوظيفــي بإخالص 

وأمانــة ويشاركـــــــون 
التنمويــة  النهضــة  فــي 
والعمرانية وأداء اخلدمات 
واحليويــة  الضروريــة 
وللمواطنــني،  للوطــن 
وهي أعمال جليلة وشاقة 
ويتحملــون الكثيــر مــن 
املخاطـــــر والتعــــرض 
للصعــاب، مثلهم في ذلك 
مثــل قرنائهــم وزمالئهم 
اآلخريــن، كما يقع عليهم 
العــبء األكبر مــن العمل 
امليدانــي والفني وحتمل 

الكثير من الصعاب.
وذكــر أن النقابة لن تدخر أي جهد أو 
مساع لدى كل اجلهات املعنية لدى ديوان 
اخلدمة املدنية حتى يرى هذا املطلب النور، 
وأن النقابة ستظل في طريقها عازمة بكل 
جد وإصرار على حتقيقه ألنه يشكل إحدى 

أهم أولوياتها في الوقت الراهن.

محمد العرادة

إغالق 54 محالً إدارياً في احلساوي وتكثيف الرقابة
كشــفت إدارة العالقات 
العامــة فــي البلديــة عــن 
امليدانية  تواصل اجلوالت 
اجلهــات  تنفذهــا  التــي 
الرقابية بفرع بلدية محافظة 
الفروانية لرصد املخالفات 
والتعديات على امالك الدولة 
واتخاذ اإلجــراءات حيالها 
علــى الفــور وفــــق األطر 
القانونية، الفتــة إلى أنها 
ستكـــــون مكثفة وبصفة 
دورية حيث أســفرت عن 
إداريــا  إغــالق ٥4 محــال 
فضــــال عن إزالة 48٠٠م٢ 
من التعديات على أمـــالك 
الدولـــة برئاسة مدير فرع 
بلدية محافظـــة الفروانيــة 
م. محمد صرخـــوه ورئيس 
قسم إزالة املخالفـــات م.فهـد 

الفروانيـــــة، احلســـاوي 
وإشبيلية حيــث قامت إدارة 
التدقيــق ومتابعة خدمات 
البلدية بغلق ٥4 محال إداريا 
بعد انتهاء املدة القانونية 

مبنطقة احلساوي.
من جانبــــــــه، أوضح 
رئيــس قســـــم إزالـــــــة 
املخالفات م.فهد املويزري أن 
مفتشي القسم قاموا بإزالة 
48٠٠م٢ من التعديــات على 
أمالك الدولة بعد أنتهــــاء 
املدة القانونيــة لإلنذارات 
مبنطقة اشــبيلية، مشيرا 
إلــى ان األيــــام املقبلــة 
ستشهد توجيـــــه العديد 
االنــذارات واملخالفات  من 
بعد رصدها من قبل مفتشي 

القسم.

املوزيري ورئيس النوبـــة 
»أ« أحمد وبران ومن إدارة 
التدقيــق ومتابعة خدمات 

البلدية خالد الرشيدي.
وفي هذا السياق، أوضح 
مدير فــرع بلدية محافظة 
الفروانية م. محمد صرخوه 
أنه قد مت وضع خطة عمل 
شاملة لرصد جميع املخالفني 
للوائــح وأنظمــة البلدية، 
مؤكدا أن اجلوالت امليدانية 
التي نفذتها إدارة التدقيق 
البلدية  ومتابعة خدمــات 
إزالــة املخالفــات  وقســم 
أثبتــت أن املخالفني حتت 

رقابة مشددة.
وأضــاف أن اجلــوالت 
علــى  الكشــف  شــملت 
مناطــق جليب الشــيوخ، 

إزالة 4800م2 من التعديات عقب انتهاء املدة القانونية لإلنذارات

غلق أحد احملالت

ملشاهدة الڤيديو


