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بن ساير: قانون البلدية سحب صالحيات 
املجلس في إطالق األسماء على الشوارع

أكد رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
د.علي بن ساير، أن قانون البلدية ٣٣/٢٠١٦ 
ســلب صالحيات املجلس البلدي في إطالق 
أسماء شهداء ورجاالت الكويت على الشوارع 
وتخليد ذكراهم، مشيرا بهذا اخلصوص إلى 
حفظ اللجنة اقتراح العضو حمد املدلج تسمية 
حارة ملمارسة رياضة الدراجات الهوائية باسم 
املرحوم سعد الســبيعي. وأضاف بن ساير 
أن اللجنة أوصت برفض طلب الهيئة العامة 
للصناعة تخصيص ساحات خاصة للشاحنات 

واآلليــات، واملوافقة على طلب إعادة تنظيم 
عدد من القسائم االستثمارية مبنطقة اجلابرية 
وتأجيل بحث اقتراح العضو م.عبدالســالم 
الرندي بشأن زيادة مساحة البناء للعقارات 
في املناطق اجلديدة، كمــا مت تأجيل اقتراح 
العصــو م.حمود العنزي بشــأن الترخيص 
ملراكز ذوي اإلعاقة في املباني االستثمارية.

وذكر أن اللجنة أّجلت بحث طلب الهيئة 
العامة للصناعــة اعتماد املخطط التنظيمي 

للموقع ٢٠ في منطقة ميناء عبداهللا.

د.علي بن ساير مترئسا اجتماع اللجنة الفنية

املنفوحي: زيادة نسب البناء باملناطق 
اجلديدة تزيد الوحدات وتؤثر على اخلدمات

بداح العنزي

أكــد مدير عــام البلدية 
م.احمــد املنفوحي في رده 
على اقتراح م.عبدالســالم 
الرندي، بشأن زيادة نسبة 
البناء في الســكن اخلاص 
باملناطــق اجلديدة أن ذلك 
يــؤدي إلــى زيــادة عــدد 
الوحــدات والضغــط على 
اخلدمات احلالية من كهرباء 
ومــاء وزيــادة املشــكالت 

املرورية في الطرق.
دراســة  متــت  م.املنفوحــي:  وقــال 
االســتعماالت الســكنية وإعــادة تعريفها 
وفقا للمعايير التخطيطية التي مت إعدادها 
وإقرارهــا ضمن املخطــط الهيكلي الرابع 

ســابق الذكــر، ومت وضع 
خطط التنمية املستقبلية 
على أساسها، وهي: إعادة 
تعريف السكن اخلاص بأنه 
سكن مخصص إلقامة أسرة 
واحدة ذات كثافة سكانية 
خفيفة وهو لعائلة واحدة 
بنســبة بناء ١٧٠٪ وسكن 
استثماري ذي كثافة عالية 
خارج مدينة الكويت بنسبة 
بنــاء ٢٥٠٪ وداخل مدينة 
الكويت   ٤٠٠٪، على أن يتم 
الكثافات احلديثة  تطبيق 
ضمــن املناطق الســكنية فــي التجمعات 
العمرانية اجلديدة واحلفاظ على مستوى 
التنمية احلالي ضمــن املنطقة احلضرية 
وفقا للطاقة االستيعابية للبنية التحتية.

م.احمد املنفوحي

رفع ٥ سيارات مهملة في سكراب النعامي
تواصل الفرق الرقابية بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
في أفرع البلديــة باحملافظات 
جوالتهــا امليدانية لرفع كل ما 
يشوه املنظر اجلمالي من سيارات 
مهملــة وســكراب ومخلفات 
مجهولة املصدر لرفع مستوى 

النظافة بجميع احملافظات.
وفــي هذا الســياق نفذت 
الساملي  الرقابية مبركز  الفرق 
العامة  النظافة  بإدارة  النوبة ج 
بلدية  الطرق بفرع  وإشغاالت 
محافظة اجلهراء جولة ميدانية 
على الكراجات بسكراب النعامي 

لرفع السيارات املهملة.

وأوضح مدير إدارة النظافة 
الطرق بفرع  العامة وإشغاالت 
القريفة،  بلدية احملافظة فهــد 
أن اجلولة جاءت في إطار رفع 
وإزالة كل ما يشوه املنظر العام 
في احملافظة بناء على توجيهات 
البلدية برفع  العليا في  اإلدارة 
النظافــة والقضاء  مســتوى 
التي تشوه  السلبيات  على كل 
للبالد، مشيرا  املنظر اجلمالي 
إلى أن اجلولة أسفرت عن رفع 
٥ ســيارات مهملة بســكراب 
النعامي وإرسالها إلى موقع حجز 
السيارات فضال عن حترير ١٥ 

جانب من رفع السيارات املهملةتعهدا لكراجات.

الغريب: انتهاء عمل جلنة حماية أمالك الدولة في «البلدي»

«البلدي» يبحث معوقات «جنوب سعد العبداهللا اإلسكاني»

بداح العنزي

اإلدارة  مديــر  أعلــن 
البلديــة  فــي  القانونيــة 
املستشــار رجعان الغريب 
ان عمل جلنة حماية أمالك 
الدولة فــي املجلس البلدي 
قد انتهي ويجب صدور قرار 
آخر لتشكيلها وحتديد مدة 

عملها.
وفــال الغريب في كتابه 
بشأن اإلفادة عن مدى سريان 
اللجــان املشــكلة بقــراري 
املجلــس البلدي ١٧/٩/٢٠١٨ 
واإلجــراء  و٣٠/٩/٢٠١٩ 
الواجب اتباعه حال انتهاء 
مدتهــا، وتصــرف املجلس 
بشــأنها: نفيدكــم بأنــه مت 
االطالع على قراري املجلس 
البلدي املشار إليهما ويتضح 

يبحــث املجلس البلدي 
خالل اجتماعه صباح اليوم 
العتيبي  برئاســة أســامة 
التــي تعترض  املعوقــات 
تنفيــذ مشــروع جنــوب 
العبداهللا اإلسكاني  ســعد 
ويتضمــن جــدول أعمــال 

اجللسة ما يلي:
٭ الكتاب املقدم من العضو 
م.حمــود العنــزي بشــأن 
مناقشة تقرير زيارة مركز 
البلدية حلجز السيارات في 

النعامي.
٭ الرد على السؤال املقدم 
مــن العضو أحمــد هديان 
بخصــوص منطقة جنوب 
ســعد العبداهللا ومشروع 
إنشاء املدينة الذكية، وآخر 
بشأن تلوث مياه البحر في 
الكويت إضافــة للرد على 

معينة، وباســتقراء أحكام 
البلديــة والئحــة  قانــون 
املجلــس البلدي يتضح أن 
اللجان التي تشكل مبوجب 
املادتــني ٢٦ و٢٧ من قانون 
البلدية هي جلان احملافظات 
واللجان الداخلية للمجلس 
وتلك اللجان يتم تشكيلها 
ملدة سنتني ووفقا للتنظيم 
الوارد بالقانــون والالئحة 
الصــادر  اللجــان  بينمــا 
بهما قــرارا املجلس البلدي 
املشار اليهما فهي جلان يتم 
تشــكيلها عمال بحكم املادة 
٢٨ من قانون البلدية والتي 
تنص على أنه للمجلس أن 
يؤلف جلانا أخرى حســب 
حاجــة العمــل ويضع لكل 
جلنــة مــا يتطلبــه عملها 
من أحــكام خاصــة وبذات 

مواقف السيارات واملواقف 
الذكية.

٭ الرد على السؤال املقدم 
من األعضاء محمد الرقيب، 
فهيد املويزري، أحمد هديان 
بشأن العراقيل في منطقة 

جنوب سعد العبداهللا.
٭ الرد على السؤال املقدم 
من العضو د.م.حسن كمال 
بشــأن املخطــط الهيكلــي 
للعاصمة وآخر بشأن مواقع 

العربات املتنقلة.
٭ الرد على السؤال املقدم 
من العضو مشعل احلمضان 
بشــأن املواقف للشاحنات 

واملعدات الثقيلة.
٭ ســؤال العضو مشــعل 
املعايير  احلمضان بشــأن 
والشروط التي على أساسها 
حتــول املعاملة إلــى إدارة 

املخطــط الهيكلي والصادر 
بها قرار املجلس البلدي في 
١٧/٨/٢٠١٨ فلم يحدد لها مدة 
ومن ثم يظل قرار تشــكيل 
هذه اللجنة قائما ومستمرة 
في عملها طاملا لم يحدد لها 
مدة ما لم ير املجلس اصدار 
قرار جديد بتشكيلها وللمدة 

التي يراها.
ووفقــا ملــا تقــدم ترى 
اإلدارة القانونيــة: انتهــاء 
جلنة حمايــة أمالك الدولة 
بانتهاء املدة احملددة بقرار 
تشــكيلها وعلى أن يصدر 
قرار آخر بتشكيلها وللمده 
التي يراها املجلس، وسريان 
جلنــة املخطط الهيكلي في 
عملهــا مــا لم يــر املجلس 
اصــدار قرار جديــد بإعادة 
تشكيلها وللمدة التي يراها.

املقدمــة من األعضــاء إلى 
التنفيذي للدراسه  اجلهاز 
وتشمل اقتراح العضو أحمد 
هديان بشأن تطوير حديقة 
القصر األحمر وآخر بشأن 
تخصيص منطقة الصليبية 
وتيماء لإلسكان بعد إجنـــاز 
مشروع املساكن منخفضـــة 
التكاليف واقتراح العضو 
د.م.حســن كمــال بشــأن 
فتـــــح واســتحداث منافذ 
إلى البحـــر بني الشاليهات، 
واقتراح العضوين عبداهللا 
الرومي وحمــدي العازمي 
بشأن تسمية شارع باسم 
املغفور له عجنان العازمي، 
الرومي  واقتراح عبــداهللا 
ود.علي بن ســاير بشــأن 
تســوير براحــة مبنطقــة 

سلوى قطعة ٨.

النص جــاءت املادة الثالثة 
واألربعون من الئحة املجلس 

البلدي.
الغريب: ومن  وأضــاف 
ثــم فهــي جلــان تغاير في 
طبيعتها اللجان التي تشكل 
بنص املادتــني ٢٦ و٢٧ من 
البلديــة، فيكــون  قانــون 
تنظيمها ومدة عملها، وفقا 
ملا يصدر بــه قرار املجلس 
البلدي بتشــكيلها والثابت 
أن جلنة حماية أمالك الدولة 
والصــادر بها قرار املجلس 
البلدي املتخذ في ٣٠/٩/٢٠١٩ 
قد حدد مدتها بســنة ومن 
ثم ينتهــي عملهــا بانتهاء 
السنة، على أن يصدر قرار 
آخر بتشكيلها وللمدة التي 
يراهــا املجلــس إذا ما رأى 
احلاجــة إليهــا، أمــا جلنة 

الطابــع اخلاص وزيادة أو 
تغييــر نســب جتارية أو 
إضافة أنشطة أو تغييرها.
٭ الرد على السؤال املقدم 
من العضو م.عبد الســالم 
الرندي بشأن إضراب عمال 

النظافة.
كمــا ســيبحث املجلس 
معامــالت جلنــة محافظة 
اجلهراء وتشمل طلب وزارة 
التصريح  الكهرباء واملــاء 
بتخصيــص موقــع إلقامة 
مكاتــب مؤقتة وتشــوين 
مــواد مبنطقتــي املطــالع 
والصبية لشركة املقاوالت 
الوطنيــة احملدودة لتنفيذ 
العقد رقم و.ك.م/ع/٥٤٠٠ 
٢٠٢٠-٢٠١٩ تزويد وتركيب 
خطــوط هوائية جهد ٤٠٠ 
ك.ف، واقتراحات األعضاء 

يجب صدور قرار آخر لتشكيلها وحتديد مدة عملها.. و«املخطط الهيكلي» مستمرة في عملها

رجعان الغريب

القرار الصــادر بتاريخ  أن 
٣٠/٩/٢٠١٩ صدر بتشــكيل 
جلنة حمايــة أمالك الدولة 
ملدة ســنة والقرار الصادر 
بتاريــخ ١٧/٩/٢٠١٨ صــدر 
بتشــكيل جلنــة املخطــط 
الهيكلي ولم يحدد لها مدة 

ســؤال بشــأن موقع حجز 
السيارات.

٭ الرد على السؤال املقدم 
مــن العضــو عبدالعزيــز 
املعجل بشأن مصانع تدوير 
النفايات اإلنشائية في رجم 
خشمان وآخر بشأن أراضي 

أسامة العتيبي

دراسة مواقع جديدة لدورات املياه
في منطقة أسواق املباركية

أكد مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
وجود تنسيق لدراسة عدة مواقع مقترحة 
لدورات املياه بسوق املباركية. وقال املنفوحي 
في رده على اقتراح العضو م.عبدالســالم 
الرندي، بشــأن زيادة واستغالل الساحات 
الشاغرة لعمل دورات املياه بسوق املباركية 
ومكان مخصص لذوي االحتياجات اخلاصة 
واألطفال وكبار الســن: بصفــة عامة فإن 
االشتراطات واملواصفات اخلاصة لنظام األبنية 
التجارية ومن ضمنها األسواق العامة، ألزمت 
مالك العقارات التجارية بتوفير دورات مياه 

ضمن عقارهما للجنسني حسب اجلدول ٣ 
باألبنية  لالشتراطات واملواصفات اخلاصة 
التجاريــة خارج املدينة وداخلها بالبند (د)، 
والذي ينص على انه: يجب عمل دورات مياه 
للجنسني، على أن يكون من بينها دورة مياه 
واحدة على األقل للمعاقني بجميع الطوابق 
وال تدخل دورات املياه ضمن نســبة البناء 
شريطة أال تقل مســاحتها عن ١٢ مترا وال 
تزيد نســبتها عن ٣٪ من املساحة التجارية 
لكل طابق أيهما أكبر، وما زاد عن ذلك يحسب 

ضمن النسبة اإلجمالية للبناء.

البلدية: املخيمات 
بانتظار قرار 

السلطات الصحية
أكدت البلدية عدم صحة ما 
مت تداوله فــي مواقع التواصل 
االجتماعي بشأن السماح بإقامة 

املخيمات الربيعية هذا العام.
انــه لم يصدر  وأوضحت 
أي قرار من قبل جلنة التخييم 
حتى اآلن سواء بشأن السماح أو 
اإللغاء، وذلك انتظارا ملا ستقرره 
السلطات الصحية بشأن ڤيروس 
كورونا املســتجد. وناشــدت 
البلدية اجلميع استقاء األخبار 
من مصادرها الرســمية حتريا 

للدقة واملوضوعية.


