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املنفوحي: اإلدارة القانونية في البلدية
 تعمل على مراجعة الئحة البناء

أكد مدير عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي في رده 
على سؤال رئيس املجلس 
العتيبي  البلــدي أســامة 
بشــأن الئحــة البنــاء أنه 
جار العمــل على مراجعة 
الئحة البناء من قبل اإلدارة 

القانونية في البلدية. 
وجــاء في الســؤال أن 
املادة ٢ من القانون ٣٣/٢٠١٦ 
نصــت علــى أن املجلس 
البلدي وفي إطار املخطط 
العــام للدولــة  الهيكلــي 

وامليزانية املعتمدة يختص باملسائل اآلتية: 
إقرار اللوائح املتعلقة باألنشطة واخلدمات 
البلدية واللوائح اخلاصة تنظيم أعمال املجلس 
البلــدي وفقا لالختصاصــات املقررة له في 
هذا القانون، وعلى وجه اخلصوص تنظيم 
أعمال البناء، كما قضت املادة ٥١ الفقرة ٢ من 
ذات القانون على اســتمرار العمل باللوائح 
والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون على 
أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا 
ألحكام هذا القانون وذلك خالل ســتة أشهر 
من تاريخ إصــدار الالئحة التنفيذية فضال 

عــن صدور قرار مجلس الــوزراء رقم ١٣٥٨ 
لسنة ٢٠١٨ بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 
٣٣ لســنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت املؤرخ 
في ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ وبناء على ما سبق، نود 
اإليعاز ملن يلزم نحو إفادتنا بأســباب عدم 
إحالــة الئحة البناء إلى املجلس البلدي إلى 
اآلن ما يعد مخالفة لنصوص القانون ٣٣/٢٠١٦ 
وقرار مجلس الوزراء إصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون املذكور. هذا، ونؤكد االلتزام باملدة 
الالئحية للرد بحســب املادة ٧٢ من الالئحة 

الداخلية.

رداً على سؤال لرئيس املجلس البلدي

م.أحمد املنفوحي أسامة العتيبي

السماح باالستعماالت السكنية
لتعزيز السياحة في «فيلكا»

أعلن مدير عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي ان السماح 
ببعض االستعماالت السكنية 
في جزيرة فيلكا يأتي ضمن 
املقترحات الهادفة الى تنشيط 

السياحة.
وقــال املنفوحي في رده 
على اقتــراح عضو املجلس 
البلدي د.حسن كمال بشأن 
رؤية البلدية حلزيرة فيلكا 
ان االســتعماالت الرئيسية 
املقترحــة ضمــن املخطــط 
بهــذه  الثالــث  الهيكلــي 

اجلزيرة هي لالنشطة الترفيهية والترويحية 
واألنشطة البحرية مع إمكانية السماح ببعض 
االستعماالت السكنية كجزء من اخلطة العامة 
لتعزيز السياحة الدولية واحمللية، باإلضافة 
إلــى التأكيــد على الربط البحــري للجزيرة 

باملنطقة احلضرية. 
انــه بخصــوص االســتخدامات  وذكــر 
واالنشطة واالستعماالت احملددة جلزيرة فيلكا 
ضمن املخطط الهيكلي الرابع اجلاري إعداده 
حاليا فستتم دراسة املنطقة اإلقليمية الشمالية 

واجلزر اخلمس ومن ضمنها 
جزيرة فيلكا بالتنسيق مع 
جهاز تطوير مدينة احلرير 
واجلــزر، حيث ســيتم من 
حتديــد  الدراســة  خــالل 
اســتخدامات جزيــرة فيلكا 
ومالئمتها للخطة التنموية 
للدولة ورؤية الكويت، كما 
سيتم التنسيق مع املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب مــن خــالل فريــق 
حتديــث البيانــات وحصر 
امللكيات القائمة واالدعاءات 
ومواقــع التخصيص بجزيرة فيلكا من قبل 
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، وكان من ضمن اعضاء الفريق ممثل 
من املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وبلدية الكويت، كما مت تشــكيل فريق عمل 
لدراسة مشروع تطوير جزيرة فيلكا مبشاركة 
٩ جهات حكومية بحضور ممثل من املجلس 
الوطني للثقافة والفنــون واآلداب، واليزال 
التنسيق مستمرا من خالل مشروع املخطط 

الهيكلي الرابع للدولة ٢٠٤٠.

ضرورة الربط البحري للجزيرة باملنطقة احلضرية

د.حسن كمال

حترير ١٠ مخالفات وتوجيه ٦ إنذارات
لصالونات نسائية في الرقعي

في إطار اجلهود املتواصلة لتطبيق القوانني 
واللوائح وتنفيذ التعليمات واالشــتراطات 
الصحيــة ضمــن مكافحة انتشــار ڤيروس 
كورونــا املســتجد وضمــان التــزام جميع 
األنشــطة التجارية والصناعيــة واخلدمية 

بالشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، قام 
الفريق الرقابي النسائي التابع إلدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية في محافظة الفروانية 
بتحرير ١٠ مخالفات متنوعة وتوجيه ٦ إنذارات 

لصالونات نسائية في منطقة الرقعي.

جانب من حترير املخالفات

وزير البلدية يعترض على ٥ قرارات للمجلس البلدي

«العاصمة» تبحث تطوير الصوابر
ورؤية البلدية جلزيرة فيلكا االثنني املقبل

بداح العنزي 

اعتــرض وزيــر الدولة 
لشــؤون البلديــة م.وليــد 
اجلاســم علــى ٥ قــرارات 

للمجلس البلدي.
وقال اجلاسم في كتاب 
املصادقــة: نحيطكــم علما 
بأننا اطلعنــا على محضر 
البلدي  اجتمــاع املجلــس 
رقم ٣/٢٠٢٠ د٣ خالل دور 
االنعقــاد الثالــث للفصــل 
التشــريعي الثانــي عشــر 
املنعقــد بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٠ 
ونفيدكــم بالتصديق على 
جميع القرارات الواردة فيه، 
عدا القــرارات التالية فإننا 

نعترض عليها:
١-القــرار رقــم م ب م أ ع 
٢/٥١/٠٣/٢٠٢٠ بشأن املوافقة 
على طلب صاحب العالقة 
القســيمة  ملكيــة  بنــزع 
الشامية  والكائنة مبنطقة 
قطعة ٧ «للمصلحة العامة» 
ملخالفة القرار أحكام املادة 
األولى من القانون رقم ٣٣ 
لســنة ١٩٦٤ في شأن نزع 
امللكية واالســتيالء املؤقت 
للمنفعة العامة وتعديالته 
التــي تنص علــى أن نزع 
ملكية العقارات أو األراضي 
ال يكون إال للمنفعة العامة، 
وكذلــك مخالفتــه ألحكام 
بالقانــون رقــم  املرســوم 

تبحث جلنة العاصمة في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
يوم االثنــني املقبل برئاســة 
عبدالعزيز املعجل اقتراح كل 
من نائب رئيس املجلس البلدي 
عبــداهللا احملــري والعضــو 
مشعل احلمضان بشأن طلب 
نســخة من قرار التخصيص 
اخلاص مبوقــع مواقف برج 
التحرير ونسخة من تراخيص 
البناء، واقتراح عضو املجلس 
عبدالعزيــز املعجــل حــول 
توسعة مواقف سيارات مسجد 

 .٠١/٢٠٢٠
٣- القــرار بشــأن املوافقة 
على مالحظات اجتماع جلنة 
مزاولة املهن الهندسية رقم 
٠٤/٢٠٢٠، والقرار اخلاص 
باملوافقــة علــى مالحظات 
اجتمــاع جلنــة محافظــة 
اجلهــراء رقــم ٠٢/٢٠٢٠، 
والقرار اخلــاص باملوافقة 
علــى مالحظــات اجتمــاع 
العاصمة،  جلنة محافظــة 
وباالطــالع علــى القرارات 
املشــار اليهــا يتبــني أنها 
تضمنت اعتماد مالحظات 
اجتمــاع اللجــان محلهــا، 
وباالطــالع علــى اجلدول 
أنهــا تنطوي على  يتضح 
عدة موضوعــات مختلفة، 
وبالتالي نعترض على تلك 

القرارات ملا يلي:
٭ إن مــا ترفعــه اللجــان 

السدحان واحلديقة بقطعة ٧ 
في منطقة الفيحاء.

اللجنــة  تناقــش  كمــا 
اقتراح عضو املجلس البلدي 
عبدالوهاب بورســلي بشــأن 
إعادة تنظيم منطقة الصوابر، 
واقتراح عضو املجلس د. حسن 
كمــال بشــأن رؤيــة البلدية 
جلزيرة فيلكا، وكتاب شركة 
الصاحليــة العقاريــة حــول 
اعتماد تعدد األنشطة التجارية 
العاصمة باألدوار  مبشــروع 
العليــا التــي تلــي امليزانــني 

احلفظ على اللجنة أن تصدر 
توصيتها بحفظ املوضوع 
ورفعهــا للمجلس ليصدر 
قراره بشأن هذه التوصية 
إما باعتماد احلفظ أو باتخاذ 
الالزم بخصوص املوضوع، 
أما بالنسبة لإلحالة للجهاز 
التنفيــذي، فهــذا األمــر ال 
يحتــاج رفعــه للمجلــس 
باعتبار أنــه إجراء داخلي 
تتخــذه اللجنة الســتيفاء 
دراســة اجلهاز للموضوع 
وإعادتــه إليها وال يتضمن 

أي توصية بخصوصه.
٭ تصحيــح اخلطأ املادي 
الــوارد في البند رقم ٦ من 
القرار م ب ج ٢/٤٦/٠٣/٢٠٢٠ 
صفحة ٤٧ باستبدال عبارة 
«اتخاذ اإلجراءات القانونية» 
بعبارة «اتخاذ التراخيص 
القانونية»، وإضافة عبارة 
«املوافقة على طلب وزارة 
التجارة والصناعة» في بداية 
القرار، وأيضا القرار يكون 
كاآلتي «املوافقة على طلب 
وزارة التجــارة والصناعة 
واقتــراح عضــو املجلــس 
البلدي أحمد هديان»، وفقا 
للطلــب املقدم مــن وزارة 
التجارة والصناعة مبوجب 
كتابها رقم ٣٥٦١ املؤرخ في 
٢٠/٣/٢٠١٩ واالقتراح املقدم 
مــن العضو أحمــد هديان 

بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩.

واجلمعيــة للبدء فــي تنفيذ 
املشروعات املشتركة وذلك عن 
طريق حتديد املعالم الرئيسية 
ملدينة الكويت القدمية، واقتراح 
صاحب العالقة بشأن تطوير 

نفق دروازة العبد الرزاق.
اعتماد ترقيم القطع ٦، ٧، ٨ 
مبنطقة الشويخ، باالضافة الى 
تخصيص موقع محطة حتويل 
ثانوية بأبعاد ١٢٫٥ م في ١٦٫٥ 
م مبنطقة الســرة قطعة رقم 
٤ كبديل ملوقع احملطة القائمة 

واملالصقة الحدى القسائم.

للمجلس بشأن املوضوعات 
احملالة إليها يجب أن تكون 
توصيات وليست مالحظات 
استنادا ألحكام املادة ٥٠ من 
الالئحة الداخلية للمجلس 
البلدي التي تنص على ما 
يلي «تضع اللجنة توصية 
عن كل مسألة أحيلت إليها 
وترفعها إلى املجلس ويباشر 
رئيس اللجنــة أو مقررها 
أو أحد أعضاء اللجنة بيان 

أعمالها أمام املجلس».
نظــر  املجلــس  علــى  ٭ 
املوضوعــات التــي حتــال 
إليه مــن اللجــان كل على 
قــراره  وإصــدار  حــدة 
بشــأنه، وبالتالي ال يجوز 
إصدار قرار باعتماد جميع 
املوضوعات الواردة إليه من 
اللجان بقــرار واحد، حتى 
وإن كانت جميعها منظورة 
في اجتماع اللجنة ذاته نظرا 

الختالف موضوعاتها.
٭ تبــني من االطــالع على 
جــدول مالحظــات اللجان 
املوضوعــات  بعــض  أن 
انتهــت اللجــان فيهــا إلى 
حفظهــا والبعــض اآلخــر 
بإحالة املواضيع محلها إلى 
اجلهاز التنفيذي الستيفاء 
اللجــان  مالحظــات تلــك 
بشأنها، وهنا يجب التفرقة 
بني اإلجراء املتخذ حول كل 
موضوع، فبالنسبة حلاالت 

الواقــع عليهــا  للقســيمة ٧ 
املجمع التجاري، وطلب صاحب 
العالقــة املوافقة على حتويل 
قســيمة بالقطعــة ٢ مبنطقة 
الشرق من فئة استثماري الى 
جتارى، وايضــا طلب الهيئة 
العامة لالتصاالت زيادة مساحة 
البناء ملوقع شركة االتصاالت 
املتنقلة «زين» مبنطقة الشويخ 
«ع» اإلدارية، كتاب اجلمعية 
الكويتيــة للتراث بخصوص 
تشــكيل جلنة مشــتركة من 
البلــدي والبلديــة  املجلــس 

تشمل تثمني عقار بالشامية ومعامالت ضمن محاضر جلان احملافظات

تناقش اعتماد ترقيم القطع ٦ و٧ و٨ مبنطقة الشويخ

م.وليد اجلاسم

عبدالعزيز املعجل

١٣١ لســنة ٨٦ بشــأن نزع 
ملكيــة العقــارات الصادر 
بشــأنها صيــغ اســتمالك 
والعقارات الصادر بشأنها 
قرارات من املجلس البلدي 
باالســتمالك واملبادلة التي 
تنص املادة اخلامســة منه 
على انه «ال يجوز بعد العمل 
بهــذا القانون إصدار صيغ 
استمالك إال لعقارات داخلة 
ضمن مشاريع عامة ذات نفع 
عام ومدرجة ضمن اخلطة 
اإلمنائيــة العامــة للدولة، 
وفي حــدود املبلغ املتبقي 
سنويا في بند االستمالكات، 
ويعتبر باطال بطالنا مطلقا 
كل قرار أو إجــراء يخالف 
ذلك، كما يبطل كل ما يترتب 
على ذلك من آثار»،حيث إن 
العقار املطلوب نزع ملكيته 
ال يتأثر بأي مشــروع نفع 
عام، وبالتالي يكون الطلب 
مخالفــا ألحــكام القوانــني 
سالفة الذكر، ويضاف إلى 
ذلك أن العقار محل الطلب 
مســتغل كحضانة خاصة 
حســبما  ســكنا  وليــس 
هــو ثابت بتقريــر اجلهاز 
التنفيذي الــذي انتهى إلى 
رفض الطلب لألسباب الفنية 

الواردة فيه.
٢- القرار اخلاص باملوافقة 
على مالحظات اجتماع جلنة 
حمايــة أمــالك الدولة رقم 

رفع ١٢ سيارة مهملة وسكراب في اجلهراء
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن 
قيام الفريق الرقابي مبركز تيماء بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء تنفيذ 
جولــه ميدانية في إطار اجلهــود التي تبذلها اإلدارة 
والتي تهدف إلى احلد مــن املخالفات وإبراز اجلانب 
اجلمالي في احملافظة من خالل رفع كل ما يشوه املنظر 

اجلمالي بجميع املناطق والتصدي لكل التجاوزات.
وفي هذا الســياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة فهد القريفة 
مواصلة اجلوالت امليدانية لرفع السيارات املهملة التي 
تعمل على تشويه املنظر اجلمالي للمحافظة، مشددا 
علــى أن املفتشــني باإلدارة لن يتهاونــوا في تطبيق 
الشــروط والضوابط التي تضمنتهــا الئحة النظافة 
العامة وإشــغاالت الطرق لتحقيق انسيابية احلركة 
واحملافظة على الشكل اجلمالي مبناطق احملافظة مبا 

يحقق املصلحة العامة.
وأشار القريفة إلى أن اجلولة امليدانية التي نفذها 
الفريق الرقابي مبركز تيماء باإلدارة لرفع السيارات 
املهملة بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية وانتهاء فترة 
اإلنــذار لوضع امللصق أســفرت عن رفع ١٢ ســيارة 
ووضــع ٢٣ ملصقا على ســيارات مهملة، فضال عن 

تنظيف الساحات.

القريفة: تطبيق الشروط والضوابط لتحقيق انسيابية احلركة واحملافظة على املظهر اجلمالي

رفع إحدى السيارات املهملة في اجلهراء


