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«البلدي» يبحث حتصيل رسم تأمني ٣٠ دينارًا إلقامة مظلة سيارات
بداح العنزي

البلدي  يبحث املجلــس 
خالل جلسته يوم اخلميس 
املقبل برئاسة أسامة العتيبي 
القانونية  اللجنــة  توصية 
واملالية بشأن تعديل الئحة 
مظالت مواقف السيارات، وقد 
تضمنت التعديالت التالي:

٭ املادة الثانية: التصحيح 
إقامــة مظــالت  ال يجــوز 
املواقف السيارات في مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي 
واالســتثماري والتجــاري 
والصــــناعي والــجـــهات 
أو  احلكوميــة واخلاصــة 
تعديلها باملخالفة للتصميم 
والنموذج املعتمد من البلدية 
بعــد احلصــول علــى  إال 
ترخيص بذلــك من البلدية 

٣ من املادة الرابعة لتصبح 
«أال يزيد طول املطلة عن ٦ 
م». مت تعديــل علــى الفقرة 
رقم (٧) من املــادة الرابعة 
لتصبــح «فــي حالــة طلب 
ترخيص مظلة عبر الشارع 
يجــب أن تكــون الســاحة 
املطلوب ترخيص مظلة فيها 
مقابلة للعقار، وأال تزيد طول 
املساحة املخصصة للمظالت 
عن ٢٠م، بشرط االبتعاد عن 
املواقع واخلدمات مسافة ال 

تقل عن ٣م».
٭ مت تعديل املادة السابعة: 
التصحيح «يلتزم املرخص 
له بإقامة مظالت ســيارات 
داخل أو خارج حدود العقار 
في مناطق الســكن اخلاص 
والنموذجي بســداد كرسم 
قــدره دينار لكل متر مربع، 

وأما االستثماري والتجاري 
والـجـــهات  والصــــناعي 
احلكومية واخلاصة بسداد 
رســم قدره ديناران لكل م٢ 
عــن ترخيص كل متر مربع 
بغــرض إقامــة مظالت ملرة 
واحــدة حتصل لدى اإلدارة 
املختصة فــي البلدية وفقا 
لقرار رئيس البلدية رقم ٦١ 
لســنة ٢٠٠٠ بشأن الرسوم 
املســتحقة مقابل اخلدمات 
التي تؤديهــا البلدية». كما 
يلتزم مطالب الترخيص بأن 
يودع مبلغا وقدره ٣٠ دينارا 
لترخيص مظلة لدى اإلدارة 
املختصة في البلدية كتأمني 
إلزالــة املظلة فــي األحوال 
التي تستدعي إزالتها، ويتم 
اســترداد مبلغ التأمني بعد 
إزالة املظلة وانتهاء الرخصة.

اللجنة القانونية أوصت بتحصيل دينار للمتر عن كل ترخيص في السكن اخلاص ودينارين لالستثماري

أسامة العتيبي

وفق أحكام هذه الالئحة.
٭ مت تعديل الفقرة رقم (١) 
من املادة الرابعة لتصبح ال 
يزيد ارتفاع املظلة عن ٤م) 
- مت إلغــاء الفقرة رقم (٢) 

من املادة الرابعة.
٭ مت تعديل على الفقرة رقم 

«الزراعة» تطلب ٢ مليون متر مربع إلنشاء مزرعة
لالستزراع السمكي في الصبية

طلبــت الهيئــة العامــة للزراعة 
والثروة السمكية تخصيص موقع 
مبساحة ٢ مليون م٢ إلنشاء مزرعة 

لالستزراع السمكي في الصبية.
وقال مدير عام الهيئة الشيخ محمد 
اليوسف في كتابه إلى املجلس البلدي 
إنه نظرا لتوجه الدولة نحو االرتقاء 
باخلدمات املقدمة للمواطنني واخلاصة 
بتوفير األمن الغذائي وبشكل خاص 
االستزراع السمكي وتربية األحياء 
املائيــة وزيادة اإلنتــاج احمللي من 

األسماك والروبيان.

وبناء على كتاب إحدى الشركات 
بشأن املوافقة على الترخيص إلنشاء 
مزرعة االستزراع السمكي املتكامل 
في منطقــة الصبية، وبعد اإلطالع 
ودراسة املشروع نفيدكم بأنه ال مانع 
فنيا شريطة توافر أرض لالستزراع 

السمكي إلنشاء املشروع.
وعليه، يرجــى التكرم مبوافقة 
املجلس البلدي على تخصيص أرض 
مبساحة مليوني متر مربع في منطقة 
الصبية للترخيص بإنشاء مزرعة 

الشيخ محمد اليوسفاالستزراع السمكي املتكامل.

إضافة نشاطي كراج سيارات وأعمال حدادة 
للمناطق احلرفية

أكــد مديــر عــام البلدية 
الســماح  املنفوحي  م.أحمد 
بإضافة نشاطي كراج سيارات 
واعمــال احلــدادة باملناطق 

احلرفية.
وقــال م.املنفوحــي، في 
رده علــى اقتــراح العضــو 
حمدي العازمي بشأن تعديل 
وإضافــة أنشــطة جديــدة 
للمناطــق احلرفية: نفيدكم 
بأنه بدراسة املقترح املذكور 
وتبــني أن القــرار الوزاري 
اخلــاص   ٥٦٧/٢٠١٦ رقــم 
بتعديل جدول رقم ٤ بشأن 
االشــتراطات واملواصفــات 
اخلاصــة بأبنيــة مناطــق 
املخازن أو املناطق (خدمية 
ـ حرفيةـ  جتارية) واملناطق 
الصناعيــة وامللحق بالقرار 

٢ـ  املنطقة احلرفية في منطقة 
غرب عبداهللا املبارك (أسواق 

القرين).
٣ـ  منطقة قسائم العارضية 

احلرفية.
ينص على أال تقل كراج 

تصليح الســيارات وأعمال 
احلدادة عن ٤٠م٢، إال أنه في 
القرار املجلــس البلدي رقم 
ا/٢٠١٣/٣٠/٧٠»  م  ا  ب  «م 
بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢ والذي مت 
حتديد األنشطة املسموح بها 
فــي جميع املناطق اخلدمية 
واحلرفيــة التجارية لم يتم 
ذكر نشــاط كــراج تصليح 
السيارات وكذلك نشاط أعمال 
احلدادة، لذا نرى املوافقة على 
إضافة نشاطي «كراج تصليح 
ســيارات» و«أعمال حدادة» 
على األنشطة املعتمدة حسب 
قرار املجلــس البلدي وذلك 
مبا يتناسب مع نظام البناء 
احلالــي واملعتمد واخلاص 
باملناطــق اخلدمية احلرفية 

التجارية.

حمدي العازمي م. أحمد املنفوحي

الوزاري رقم ٢٠٦/٢٠٠٩ في 
البند عاشرا اخلاص باألنظمة 
اخلاصــة باملناطق اخلدمية 
واحلرفية املختلفة وتشمل:

١ـ  املنطقة احلرفية (اجلهراء 
والصليبية)

«اجلهراء» تبحث تخصيص ٦ مواقع لسكن العمالة 
في اجلهراء والشدادية

تبحــث جلنــة اجلهــراء 
اليــوم  اجتماعهــا  خــالل 
برئاسة م.حمود العنزي طلب 
تخصيــص ٦ مواقع إلقامة 
مجمعات سكنية في كل من 
اجلهراء والشدادية، ويتضمن 
جدول األعمال البنود التالية:

٭ طلب وزارة األشغال العامة 
املكاتب  تخصيــص موقــع 
املؤقتة والتشوينات مللحق 
االتفاقية االستشــارية رقم 
( أ هـــ ص ٨٨ - اجلــزء ١) 
ألجل اإلشراف على العقد رقم 
(هـ ص ١٥٨)إنشاء وتشغيل 
وصيانة شبكة خزانات املياه 
املعاجلة املرحلة D١ مبنطقة 
الصليبيــة فــي محافظــة 

اجلهراء.
٭ كتاب الهيئة العامة لشئون 

 (C) كهرباء رئيسية اجلهراء
قائمة في منطقة شمال غرب 

اجلهراء
٭ طلــب شــركة البتــرول 
الوطنية الكويتية تخصيص 
موقع محطــة تعبئة وقود 
مبنطقــة القيــروان ضمــن 

محافظة اجلهراء
٭ طلــب وزارة األوقــاف 
تخصيــص موقــع مســجد 
ومواقف ســيارات بالقطعة 
العبدلــي  مبنطقــة   (٥)

الزراعية.
الكويــت  ٭ طلــب بلديــة 
تخصيص (٣) مواقع غرب 
مدينة احلجاج الكائنة شمال 
مدينة اجلهراء ضمن نطاق 
محافظــة اجلهــراء إلقامــة 
مجمعــات ســكنية خاصــة 

بالعمالة الوافدة وذلك تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء.

٭ طلــب وزارة األوقــاف 
تخصيــص موقــع مســجد 
ومواقف ســيارات وســكن 
طريــق  مبنطقــة  عائلــي 

العبدلي- áيلو (٢).
٭ طلب الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب املوافقة 
علــى ارتفــاع مباني مجمع 
كليات ومعاهد ضمن حدود 
محافظــة اجلهــراء بارتفاع 

أرضي وخمسة طوابق.
٭ تخصيــص (٣) مواقــع 
مبنطقــة الشــدادية ضمــن 
محافظــة اجلهــراء اإلقامــة 
مجمعــات ســكنية خاصــة 
بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذا 

لقرار مجلس الوزراء.

م. حمود العنزي

الزراعة والثروة الســمكية 
الترخيص إلنشــاء  بشــأن 
مزرعة لالستزراع السمكي 
املتكامل في منطقة الصبية.

٭ طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص توســعة احملطة 

«حماية البيئة» لوقف التعديات على احلياة الفطرية
دعــت اجلمعية الكويتيــة حلماية 
البيئة املواطنني والوافدين إلى احملافظة 
على مكونات التنــوع البيولوجي في 
البالد، مشــددة على جتنب التعديات 
واالنتهاكات بحق احلياة الفطرية بكافة 
أبعادها الطبيعية، مؤكدة أن ذلك يأتي 
اتســاقا وتزامنا مع االحتفــال باليوم 
العاملي للتنوع البيولوجي الذي حتتفل 
بــه دول العالم ســنويا يوم الـ ٢٢ من 

شهر مايو.
وذكر أمني صندوق اجلمعية يوسف 
الكــوس أن «االحتفاالت العاملية بيوم 
التنوع البيولوجي تتواكب هذه األيام 
مع االنتهاء من عرض حلقات برنامج 
اجلمعية «كل يوم يال ٢» والذي عرض 
أخيرا عبر شاشة تلفزيون الكويت ضمن 
خطته البرامجية الرمضانية األخيرة».

وأشــار الكوس إلــى أن «اجلمعية 
حتمل ســجال حافال في مجال الدعوة 
إلى احملافظة وحماية مكونات التنوع 
البيولوجي في الكويت ونشر صحيح 
التوعية والثقافة البيئية والعلمية بهذا 
اخلصوص من خالل إطالقها وخالل ٧ 
سنوات متواصلة للسلسلة الوثائقية 
لرصــد وتوثيق احليــاة الفطرية في 
الكويت واملشــمولة ببرامج «كل يوم 
طيــر، كل يوم نبتة، كل يوم ســمكة، 
كل يــوم كشــتة ١ و٢، وأخيرا برنامج 
كل يوم يــال بجزئيه األول والثاني»، 
مبينــا أن برنامــج كل يــوم طير ركز 
على تقدمي معلومات عن ٣٠ نوعا من 
الطيور الصغيرة واللحمة والبحرية 
واملهاجرة واملســتوطنة في البالد من 
بني نحو ٤٠٩ أنواع طيور في الكويت، 

الفتا إلى أن برنامج كل يوم نبتة تناول 
نباتات فطرية معمرة وأخرى حولية 
تظهر في مواســم األمطار مستعرضا 
نباتــات الكويت التــي تبلغ ٤٠٠ نوع 

بني معمر وحولي.
وأوضح أن برنامج كل يوم كشتة 
بجزئيه األول والثاني ســلط األضواء 
علــى البيئات واملوائل التي تؤســس 
التنوع األحيائي بها، مؤكدا ان برنامج 
كل يوم سمكة غطى ٣٠ نوعا من أنواع 
األســماك املوجــودة فــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مشيرا إلى أن برنامج 
كل يوم يال بجزئيه األول والثاني غطى 
مناطق املد واجلزر في ٦٠ حلقة لـ ٦٠ 
نوعا مــن الكائنات احلية في مختلف 
بيئاتها الشاطئية بني رملية صخرية 

وطينية ومختلطة.

الصفار لـ «األنباء»: إجناز ١٤ جسرًا في «جنوب السرة» 
آخر العام اجلاري وسيتم افتتاح ٤ منها منتصف يونيو

عاطف رمضان 

قــال مهندس مشــروع 
تطويــر منطقــة جنــوب 
السرة التابع للهيئة العامة 
البــري  للطــرق والنقــل 
م.محمد الصفار في تصريح 
لـ«األنبــاء»، إن الهيئة في 
مرحلة تسليم املشروع الذي 
يتوقع االنتهاء منه بنهاية 
العام احلالي، مشيرا إلى أن 
املشروع يضم ١٤ جسرا و٤ 
أنفاق، منها ٤ جسور جاهزة 
للتسليم وسيتم افتتاحها 
في منتصف يونيو املقبل، 
الفتا إلــى أن إجمالي قيمة 
املشــروع تبلغ ٩٤ مليون 

دينار.
وزاد أن املشروع يهدف 
إلى تطوير خدمات وطرق 
الســرة،  منطقــة جنــوب 
باإلضافة إلى تسهيل احلركة 
املروريــة خاصــة أن هذه 
املنطقة مكتظة بالوزارات 
اخلدمية ومستشفى الشيخ 

جابر األحمد.
وقال: نعمــل حاليا في 
الدائري السادس الذي ركزنا 
على العمل فيه خالل فترة 

احلظر اجلزئي.
مــن جهة اخــرى، قالت 

اجلهراء، مبشاركة ١٢ سياره 
.T٣

وأضافت أن العقد الثاني 
مت فرش اإلسفلت في طريق 
٥١ صبحانـ  املقوع (تقاطع 
٦٦B) مبشاركة ٣٦ سيارة 
لنقــل حمولــة ١١٨٨ طنــا 
من األســفلت مــن اخللطة 
احملســنة MS-٢ وطبقــة 

سطحية بسماكة ٥ سم
الستكمال فرش الرامب 
الواصــل بــني التقاطعــني 
٦٦A&٦٦B باجتاه اجلنوب 
وصوال إلي إشــارة تقاطع 
٦٦B وفرش الرامب املنحدر 
من الطريق السريع وصوال 
 ٦٦B إلــى إشــارة تقاطــع

باجتاه املقوع (اجلنوب).

إلى ذلك، علمت «األنباء» 
من مصادر أن فرق الطوارئ 
في الهيئــة العامة للطرق 
والنقل البري قامت بإزالة 
التــراب مــن علــى جســر 
الشيخ جابر وصلة الصبية، 
وذلك بتواجــد مدير إدارة 
الطرق السريعة في الهيئة 
م.محمود رمضــان ومدير 
مكتب املدير العام سليمان 

الدوسري.
وقالت املصادر إن فرق 
طوارئ الهيئة تنتشر على 
مدار الســاعة فــي الطرق 
السريعة وذلك بتوجيهات 
من قبل املدير العام للهيئة 
العامــة للطــرق م.ســهى 

اشكناني.

أشار إلى أن املشروع يشمل ٤ أنفاق وتبلغ تكلفته ٩٤ مليون دينار

م.محمد الصفار

مصــادر مطلعة في الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
إن الهيئة نفذت أعمال عقدين 
أحدهما للصيانة العامة على 
الســادس،  الدائري  طريق 
العامة  والثاني للصيانــة 
لطريــق امللــك عبدالعزيز 
آل سعود وطريق صبحان 

املقوع مع التقاطعات.
املصــادر  وأوضحــت 
فــي تصريحــات خاصــة 
لـ«األنباء» أن أعمال العقد 
األول فرش وكشط األسفلت 
«الشولدر واحلارة البطيئة 
والوســطى» فــي الدائري 
الســادس محطة ٧٠٠ و٠٨ 
باجتاه اجلهراء، مع تخطيط 
محطة ٤٠٠ و٤٣ في اجتاه 
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جانب من عملية إزالة األتربة


