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«العاصمة» تعتمد توحيد ترقيم
القسائم في «الري»

أوصت جلنة العاصمة خالل اجتماعها 
امس برئاســة عبدالعزيز املعجل باعتماد 
وتوحيد ترقيم القسائم والقطع في منطقة 

الري.
وقــال املعجل ان اللجنــة أحالت كتاب 
معهد الدراسات املصرفية بشأن تخصيص 
مساحات تأجيرية في منطقة القبلة رقم ١٤، 
والطلب املقدم من معهد الدراسات املصرفية 
بشأن املوافقة على تأجير أجزاء من املبنى 
املخصص لهم واملزمع إقامته مبنطقة القبلة 
قطعة  ١٤ الى اجلهاز التنفيذ للدراسة، كما 
حفظت سؤال العضو د.حسن كمال بشأن 
رؤية البلدية املســتقبلية ملنطقة املرقاب 
محافظة العاصمة، وأحالت الكتاب املقدم 
من شــركة إدارة املرافق العمومية، بشأن 
مبادرة تشــغيل مشروع املرافق الصحية 

العامة إلى اجلهاز التنفيذي للدراسة.
وأضاف ان اللجنة وافقت على الطلب 
املقــدم من األمانة العامة لألوقاف بشــأن 
إنشاء ديوانية على القسيمة رقم ٦١ مبنطقة 
الدعيــة قطعة ٢، كمــا اجلت طلب الهيئة 
العامة لالتصاالت زيادة مساحة البناء ملوقع 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» مبنطقة 
الشــويخ اإلدارية، ووافقــت على الكتاب 

املقدم من من صاحب العالقة بشأن جسر 
السيارات في منطقة الشامية كما وافقت 
على طلب شركة املشــروعات السياحية 
توسعة مركز اخلدمة رقم ٩ سابقا ورقم 
١٠ حاليا الواقــع ضمن الواجهة البحرية 

األولى والثانية.
وأشــار إلى ان اللجنة حفظت االقتراح 
املقــدم من نائــب رئيس املجلــس البلدي 
عبداهللا احملري بشأن عمل مطبات صناعية 
مبنطقة اخلالدية قطعة رقم ٣ بالقرب من 
بوابــات جامعة الكويت املطلــة على ذات 
الشــارع واســتحداث منطقة عبور مشاة 
مع مطب صناعي بالقرب من الدوار القائم 

بشارع الفردوس.
كما أقرت اقتراح العضو املجلس البلدي 
م.عبد السالم الرندي حتديد موقع أو حتويل 
ديوانية الرعيل األول بالشامية قطعة ٨ من 
مبنــى مؤقت ملبنى فعلي باألســمنت، كما 
أعادت اقتراح العضو م.عبد السالم الرندي 
بشأن زيادة واستغالل الساحات الشاغرة 
لعمل دورات املياه بسوق املباركية وعمل 
مكان مخصص لذوي االحتياجات اخلاصة 
واألطفال وكبار الســن للجهــاز التنفيذي 

للدراسة.

عبدالعزيز املعجل مترئسا اجتماع جلنة العاصمة

رفض زيادة نسبة البناء في أبوفطيرة واملكاتب في «االستثماري»
بداح العنزي

وافق مجلس الوزراء على 
اعتراض وزير الدولة لشؤون 
البلدية برفض قرارين للمجلس 
البلدي بعد استخدام االعضاء 
املادة ٢٥ ورفض قرار الوزير 
واملتضمنة زيادة نسبة البناء 
في منطقــة ابوفطيرة واآلخر 
بإضافة ترخيص مكتب بالسكن 

االستثماري.
وقال كتاب الوزير بشــأن 
التصديق على قرارات املجلس 
البلدي املتخذة في اجتماعه رقم 
٢٠٢٠/١ لــدور االنعقاد الثالث 
للفصل التشريعي الثاني عشر 
املنعقــد بتاريــخ ٢٠٢٠/٧/١٣: 
نحيطكــم علما بأننــا اطلعنا 
على محضر اجتماع املجلس 
البلدي رقــم ٢٠٢٠/١ ونفيدكم 
بالتصديق على جميع القرارات 
الواردة فيه وننوه على ما يلي: 
املوافقة على التمسك بالقرار 
اآلتي نصه: املوافقة على طلب 
وزارة املالية تغيير تخصيص 
املوقــع املخصــص كمدرســة 

واملراجعني والزوار ضمن حدود 
املوقع بحســب االشــتراطات 
واالعداد التــي نعدها مراقبة 
التنظيــم  بــادارة  الطــرق 
ومبوافقتها، على أن يتم تقدمي 
دراسة مرورية للموقع مصدقة 
وموافق عليها من اإلدارة العامة 

للمرور بوزارة الداخلية.
٭ انشاء مضمار للمشي داخل 
حدود املوقع بطول اليقل عن 
أربعمائة متر، يخدم األهالي مع 
مدخل خارجي منفصل خاص 

لرواد املمشي.
٭ تقدمي املخططات التفصيلية 
للموقــع ومكوناتــه وإعــادة 
عرضها علــى املجلس البلدي 
للموافقة عليها، على أن تتضمن 
املباني واملشــي واملســاحات 
اخلضــراء واملرافــق األخرى 
وسيتم رفع األمر إلى مجلس 
الوزراء استادا لنص املادة ١٠ 

من القانون ٢٠١٦/٣٣.
ان  احملضــر  فــي  وورد 
املجلس البلدي احيط بكتاب 
وزير الدولة لشئون البلدية 
املؤرخ في ٢٠٢٠/٩/١١ بشــأن 

٭ إضافة نشاط إلى األنشطة 
التجارية املسموح بها للسكن 
االستثماري في الدور األول أو 
الثانــي، وان تكون الرخصة 
باسم صاحب العقار ولعقار 
واحد فقط، واســتنادا لنص 
املادة ٢٠ من القانون رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠١٩ في شــأن بلدية 
الكويت مت رفع أمر القرارين 
سالفي الذكر ملجلس الوزراء 
بعد اعتراض وزيــر البلدية 
الســابق عليهمــا ومتســك 
مجلســكم بهما، وقــد أصدر 
مجلس الوزراء قراره باملوافقة 
علــى اعتراض وزيــر الدولة 
البلديــة عليهمــا،  لشــئون 
األمر الذي يتعــني معه إنفاذ 
قرار مجلس الوزراء بتعديل 
القرارين من املوافقة إلى عدم 
املوافقة على الفقــرة الثالثة 
مــن املــادة ٢٠ ســالفة الذكر 
التي تنص على «ويكون قرار 
مجلس الوزراء في هذه احلالة 
نافذا، ويلتزم املجلس البلدي 
بإنفاذه خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ وصول اإلخطار إليه.

قرار مجلس الــوزراء املتخذ 
باجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 
٨/٤/٢٠٢٠ بشــأن االقتراحني 
املقدمــني مــن كل مــن نائب 
رئيس املجلس البلدي عبداهللا 
احملري، بشــأن زيادة نسبة 
البناء للقســائم مبنطقة أبو 
فطيرة احلرفية في السرداب 
من ٨٠٪ لتصنع ١٠٠٪، والعضو 
م.عبدالســالم الرندى، بشان 
إضافة نشاط ترخيص مكتب 
ضمن الســكن االســتثماري 
وننوه في هذا الصدد إلى أن 
االقتراحني سالفي الذكر سبق 
وأن صــدر بشــأنها القراران 
التاليان: املوافقة على االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري، بشأن 
زيادة نسبة البناء بالقسائم 
مبنطقة أبوفطيــرة احلرفية 
في السرداب من ٨٠ الى ١٠٠٪، 
واملوافقة على االقتراح املقدم 
مــن العضــو م.عبدالســالم 
الرندي، بشأن إضافة نشاط 
ترخيص مكتب ضمن السكن 
االستثماري مع التعديل اآلتي:

م.وليد اجلاسم

ابتدائية للبنني (مدرســة ابن 
مهنا) الواقعــة ضمن منطقة 
الدعية قطعة ١ من أمالك دولة 
عامة إلى أمــالك دولة خاصة 
وذلك بناء علــى قرار مجلس 
الوزراء رقم ١ باجتماعه املنعقد 
بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١ لتصبح مركز 
تدريب وتأهيل واستنادا ألحكام 
املرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة 
١٩٨٠ في شأن نظام أمالك الدولة 

شريطة اآلتي:
٭ توفيــر مواقف الســيارات 
املوظفــني  الالزمــة خلدمــة 

«الفروانية» متدد قرار تنفيذ مواقع البنوك في الرابية
وافقت جلنة الفروانية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
برئاســة محمــد الرقيب على 
طلب وزارة األوقاف توسعة 
موقع مســجد قائــم مبنطقة 
اشبيلية قطعه ٦. وقال الرقيب 
انــه متت املوافقــة على طلب 
متديد قرار املجلس البلدي رقم 
م ب/لف٧/ ٣٢٩/١٣/٢٠١١ بشأن 
مواقع البنوك مبركز ضاحية 
الرابية قطعة ١، كما مت تأجيل 
طلب وزارة الشؤون تخصيص 
بعض قسائم جمعيات النفع 

وأبقــت االقتــراح املقــدم من 
األعضــاء د.م.حســن كمــال 
ومحمد الرقيب بشــأن إنشاء 
حدائق عامة ومناطق ترفيهية 
فــي ضاحية عبــداهللا املبارك 
السكنية على جدول أعمالها، 
وأيضا طلب شــركة البترول 
الوطنية الكويتية تخصيص 
موقع إلنشــاء محطــة تعبئة 
وقود محطة رقم ٣١  باملنطقة 
اخلضراء املالصقة ملدينة صباح 
السالم اجلامعية على جدول 

أعمالها.

العام مبنطقة جليب الشيوخ 
إلنشاء مجمع للمجتمع املدني، 
وإحالة كتــاب وزارة التربية 
بخصــوص املواقع احملجوزة 
لوزارة التربية مبنطقة خيطان 
في القطعتــني ١،٢ الى اجلهاز 
التنفيذي للدراســة. وأضاف 
الرقيب أن اللجنة أحالت كتابا 
بشأن منطقة العارضية مخازن 
قطعــة ١+٢ احلرفية بإضافة 
جميع األنشــطة املسموح بها 
فــي العارضيــة احلرفية إلى 
اجلهــاز التنفيذي للدراســة،  محمد الرقيب مترئسا اجتماع جلنة الفروانية

بورقبة لـ «األنباء»: اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أصحاب السيارات املهملة
عبداهللا الراكان

أكد مدير فرع بلدية العاصمة م.بدر بورقبة ان 
البلدية تنظم حملة نظافة توعوية لرفع املســتوى 
البيئي والصحي لدى املواطنني واملقيمني في جميع 
احملافظات من خالل االهتمام مبستوى النظافة العامة 
مبشاركة إدارة النظافة وإشغاالت الطرق والسالمة 
لرفع مخلفات البناء املتراكمة والســيارات املهملة 
في بعض املواقع، مشيرا أيضا إلى تنظيف سوق 
املباركية لالطالع على مستوى النظافة فيه واالهتمام 
بتحرير املخالفات القانونية الالزمة وتقدمي التنبيهات.
وأضاف بورقبة في تصريح لـ «األنباء» خالل 
حملة النظافة التي شملت محافظة العاصمة وأسواق 
املباركية صباح أمــس ان النظافة مطلب عام كما 
ان ديننا حرص عليها، مشيرا إلى ان األكثرية في 
املجتمع من مواطنني ومقيمني حريصون على النظافة 
ونأمل ان يكــون الطموح اكبر من ذلك، موضحا 

ان السيارات التي مت رفعها مهملة وسيتم حتويلها 
للحجز وسنتخذ اإلجراءات القانونية بحق أصحابها.

بدوره، قال م.مصطفى االربش من إدارة السالمة 
في محافظة العاصمة إننا منذ أسبوع نقوم بحمالت 
في املناطق السكنية وحاليا في األسواق واملناطق 
التجارية لتوعية الناس والكشف عن املخالفات في 
جميع األنشطة املوجودة ضمن محافظة العاصمة، 
مضيفا ان ابرز املخالفات هي التعدي على أمالك 
الدولــة واملرافق الصحية ومنها األرصفة وكل ما 

يختص بأنشطة الدولة.
وأشار االربش إلى ان بلدية محافظة العاصمة 
تقوم بجوالت بشكل شبه يومي وعمل إحصائية 
نهاية كل أسبوع لرصد حصيلة املخالفات وتصنيفها، 
الفتا إلى ان جميع املخالفات من اختصاص إدارة 
الســالمة والنظافة ومنها رفع السيارات املهملة 
وازلة األنقاض ومتابعة بعض األعمال التي تشمل 

مخالفات متنوعة.

خالل حملة نظافة نظمتها بلدية العاصمة شملت أسواق املباركية وأجزاء من احملافظة

(متني غوزال) ملشاهدة الڤيديورفع سيارات مهملةفريق البلدية خالل اجلولة في العاصمة 


