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«البلدي»: مظالت السيارات في السكن اخلاص دون رسوم
بداح العنزي

أقــر املجلــس البلــدي في 
جلسته العادية أمس برئاسة 
اسامة العتيبي مشروع الئحة 
مظالت مواقف السيارات بعد 

إجراء التعديالت عليها.
وقد تضمنت التعديالت عدم 
حتصيل اي رســوم من إقامة 
مظالت مواقف الســيارات في 
الســكن اخلاص، كما مت الغاء 
الســماح بإقامــة املظالت عبر 
الشــارع وحتديد مهلة ســنة 

لتعديل اوضاع املخالفني.
علــى  املجلــس  ووافــق 
إحالــة الئحــة النظافــة الــى 
اجلهاز التنفيــذي في البلدية 
إلعادة دراســتها بعد مطالبة 
األعضاء بإلغاء بنود الالئحة 
واستحداث بنود جديدة تتوافق 
مع األوضاع احلالية وخاصة 
فيما يتعلق بالغرامات احملصلة 
عند مخالفة الشركات وزيادتها.
وأبقى املجلس على جدول 
أعمالها الئحــة اإلعالنات ملدة 
اســبوعني حلني تقدمي تقرير 
االعالنــات  قيمــة  يتضمــن 
املضيئة بالشوارع احملصلة من 
املستثمر نظير القيمة الكبيرة 
التــي يحصلها املســتثمر من 
املعلنني سواء املقامة بالشوارع 
او األخرى على أسطح املباني 
التجارية بأنه مت حتديد مسافة 

١٠٠م بني االعالن واآلخر.
افتتــح رئيــس املجلــس 
البلدي أسامة العتيبي اجللسة 

الساعة ١٠ صباحًا.
ونعى العتيبــي في بداية 
اجللسة العم املرحوم مرزوق 
عبدالوهاب املرزوق الذي كان 
عضوا في املجلس البلدي عام 
١٩٦٢-١٩٦٦ كما نعى املرحوم 
العضو احمــد اخلطيب الذي 
كان نائبــا لرئيــس املجلــس 
التأسيسي، كما نعى املرحوم 

التنفيذي إلعادة دراستها.
وانتقل املجلس إلى مناقشة 
توصيــات جلنــة محافظــة 
اجلهــراء، حيث وافق املجلس 

على:
وافق املجلــس على طلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية تعديل وضع 
حيازة زراعية الشركة املتحدة 
لالنتاج الزراعي الشركة املتحدة 
للتخزيــن والتبريــد الواقعة 
الزراعية  مبنطقة الصليبيــة 
مبحافظة اجلهــراء، كما وافق 
علــى طلــب وزارة الشــؤون 
االجتماعية نقل فرع الغاز التابع 
جلمعية النسيم التعاونية الى 
املنطقة احملصورة بني منطقة 
النســيم ومنطقــة اجلهــراء 
الصناعيــة احلرفيــة، وأقــر 
املجلس طلب شركة البترول 
الكويتية توســعة  الوطنيــة 
موقع محطة تعبئة الوقود رقم 
١٣٠ الواقعة مبنطقة العبدلي 
الزراعية قطعة رقم ٤ لتعديل 
مدخل ومخرج احملطة. كما مت 

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
الســمكية تخصيــص ثمانية 
مواقع حملطات حتويل ثانوية 
وتخصيــص موقــع محطــة 
حتويل رئيسية ملشروع تربية 
األبقار وإنتاج احلليب وزراعة 
األعالف اخلضراء مبنطقة كبد 

رجم خشمان.
وأقــر املجلس ووافق على 
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
اإلســالمية تخصيــص موقع 
مصلــى ومواقــف ســيارات 
مبنطقة عبداهللا املباركـ  مقابل 
قطعــة (٩)، كما متت املوافقة 
علــى طلــب وزارة الشــؤون 
االجتماعية بشأن اعادة تصميم 
موقع مواقف السيارات األمامية 
ملركز ضاحية اشبيلية قطعة 

رقم (٣).
وبحــث املجلس مشــروع 
الئحة االعالنات حيث اوضح 
د. حسن كمال أن هناك فوضى 
في تطبيق اللوائح، متسائال: 
هل متت دعوة اجلهات املعنية 
مثــل هيئة الطــرق والتجارة 

املســاحة يتم حتصيل رسوم 
اضافية.

وأقر املجلس تعديال على أن 
تكون املسافة بني اعالن وآخر 
(١٠٠م) اضافــة الــى ان تكون 
اللوحات االعالنية قياس ٥٫٥م 

شاشات تلفزيونية.
وطالبــت العضــو م.مهــا 
البغلي بأن تتم االستعانة بجهة 
متخصصة لعمــل التعديالت 
علــى اللوائــح، خاصــة فيما 
يتعلق باملسافات بني اإلعالنات.
وتســاءل العضو مشــعل 
احلمضــان عن رســوم إقامة 
اإلعالنات، حيث إن الشركات 
اإلعالنية حتّصل رسوما كبيرة 
نظيــر اإلعالن عبــر اللوحات 
وهــو مبلــغ خيالــي مقارنة 
بالرسوم املقررة من البلدية.

وشــدد العضــو د.حســن 
كمال على ضرورة إعادة قيمة 
الرسوم املقررة عن الشاشات 

على املباني.
وأوضــح العضو مشــعل 
احلمضان انه لم يتم تسجيل 
أي مخالفة ضد الشركات التي 
تقوم بوضع شاشات مخالفة 
خاصة ان جميع اللوحات على 
املباني غيــر مرخصة، ولذلك 
حتصيل مبلغ ٥٠ دينارا غير 

كاف ويجب تعديله.
من جانبه، ذكر نائب املدير 
العام لشؤون التنظيم م.محمد 
الزعبي أن هناك مزايدة إعالنات 
تخص البلدية وهي تزيد من 
إيراداتهــا أمــا اإلعالنات على 
املباني التجارية فإنه ال مينع 
من إعادة دراســتها. وتساءل 
العضو م.عبدالســالم الرندي 
عن املسؤول في هدر املال العام.
مشــعل  العضــو  ودعــا 
احلمضان الى إصدار الئحة ال 
تؤثر على املســتثمر وال على 
املعلــن، ولذلك نرى أن تؤجل 
اعتماد الالئحة حلني االنتهاء 

البلدي  تعديل قرار املجلــس 
رقــم (م ب/م أ/٢٠١٥/١٣/١٨٤) 
بتاريــخ ٢٠١٥/٧/٦م، بشــأن 
اجلسر الرابط بني القسيمتني 
(٣٢) و(٤٧) في طابق امليزانني 
والطابق األول باملركز االداري 

والتجاري مبنطقة اجلهراء.
واعتمد املجلس طلب وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
تخصيــص موقــع مســجد 
مبنطقة العبدليـ  بجوار سوق 

الروضتني املركزي قطعة ١.
ووافق املجلس على اعادة 
طلب الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب املوافقة 
على ارتفاع مباني مجمع كليات 
ومعاهد ضمن حدود محافظة 
اجلهراء بارتفاع ارضي وخمسة 

طوابق الى جلنة اجلهراء.
ووافق املجلس على طلب 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة تخصيــص مســار 
كيبالت ارضية جهد (١١ ك ف) 
في منطقة الصليبية الزراعية، 
كما وافــق املجلس على طلب 

واالشغال حلضور اجتماعات 
اللجنة.

وتســاءل العضو مشــعل 
احلمضان عن اسباب دفع قيمة 
الترخيص مرة واحدة ولذلك ال 
بد ان يكون الترخيص سنويا 
بدال من الوضع احلالي ويكون 

قابال للتجديد.
وذكــر العضو حمد املدلج 
أن جميع االعالنات ترخيصها 

سنة.
وقــال فهيد املويــزري ان 
االعــالن التعريفــي للمحالت 
مماثــل للترخيــص التجاري 

ويجدد سنويا.
ووافق املجلس على تعديل 
بــان تكون مدة االعالن ســنة 
قابلــة للتجديــد باســتثناء 
املزايدات واالعالنات  اعالنات 
االخــرى املنصــوص عليهــا 
وتكون املدة محــددة الالئحة 

او املزايدة.
ووافق املجلس على تعديل 
مساحة االعالن بأن تكون ١٠م 
بــدال من ١٥م وفي حالة زيادة 

من بيان قيمة املتر لإلعالن.
ويوافق املجلس على إبقاء 
الالئحــة على جــدول األعمال 
الستكمال مناقشتها في اجللسة 

املقبلة.
وانتقــل املجلس ملناقشــة 
الئحة مظالت مواقف السيارات، 
حيث أوضح العضو مشــعل 
احلمضان أن أغلب الشكاوى 
كانــت بســبب املظــالت عبر 
الشارع والتي أصبحت كوارث 
نظرا للمشاكل التي حتدث من 
عملية االستغالل ولذلك أنا مع 
إلغاء هذا البند املتعلق بإقامة 

املظالت عبر الشارع.
وتســاءل العضــو احمــد 
هديان عن مظالت السيارات في 
بلدية اجلهراء وكذلك السنترال 
هل هي مرخصــة؟ معربا عن 
أسفه ملخالفة املواطن عند إقامة 

مظلة.
ووافق املجلس على إجراء 
تعديــل بإلغــاء إقامة املظالت 

عبر الشارع.
ووافق املجلس على الئحة 
مظالت مواقف السيارات بعد 
إجــراء التعديــالت عليها من 
تاريخ نشــره علــى أن متنح 
مهلة ملدة سنة لتعديل أوضاع 

املخالفني.
مــن جانــب آخــر، تقــدم 
العضو مشعل احلمضان بطلب 
لعقد جلســة خاصة ملناقشة 
التعديالت على قانون البلدية 

.٢٠١٦/٣٣
وانتقــل املجلس ملناقشــة 
الفنيــة  اللجنــة  توصيــات 
املتضمنة طلب وزارة الصحة 
إعــادة تخصيــص األراضــي 
احلكوميــة التي قد خصصت 
مســبقا لبنــاء مستشــفيات 
أهليــة ومت ســحبها أو إلغاء 
تخصيصها، حيث وافق املجلس 
على إبقائها على جدول األعمال 

مع دعوة وزارة الصحة.

منح مهلة سنة لتعديل أوضاع املخالفني.. ومنع إقامة املظالت عبر الشوارع
عبداهللا احملري وم.عبدالسالم الرندي أسامة العتيبي وم.محمد الزعبيحمد املدلج وعبدالعزيز املعجل

فهيد املويزري م.مها البغلي ومشعل احلمضان

غنــام اجلمهور عضو مجلس 
لهــم  االمــة االســبق، داعيــا 

بالرحمة واملغفرة.
وانتقل املجلس إلى مناقشة 
الــردود املؤجلة على أســئلة 

األعضاء.
اللجنــة  وطالــب رئيــس 
فهيــد  واملاليــة  القانونيــة 
املويزري بعقد جلسة خاصة 
ملناقشة مشروع الئحة النظافة.
وقالــت م.مهــا البغلي ان 
اللجنة القانونية دورها مراجعة 
اللوائح ووضع مالحظاتها على 
الالئحة إلطالع املجلس عليها 
وخالل مراجعتــي لالئحة لم 
أجد اي تفسير في هذه الالئحة 
خاصــة أنه مت عقد العديد من 
ورشــات العمل واالجتماعات 
ولذلك أرجو إعادة الالئحة الى 
اجلهاز التنفيذي لبيان اعمال 
فرز النفايات وحتديد الكميات.

وأوضح العضو حمد املدلج 
أن الالئحــة مرتبطــة بعقود 
النظافة واجلزاءات ولذلك ال بد 
من وضع الئحة نظافة جديدة 
وهــي غير مقبولــة وال بد ان 

تنسف هذه الالئحة بالكامل.
وذكر العضو م.عبدالسالم 
الرنــدي انــه يجب اســتغالل 
النفايات ألنها ثروة خاصة ان 
اجلهاز التنفيذي حتى اآلن يصر 
على التخلص مــن النفايات، 
وكذلك فشل الالئحة دليل على 
ضعف الرقابة في ظل التذمر 
املســتمر مــن قبــل املواطنني 
ولذلك هذه الالئحة غير مناسبة 
وال بد من تغييرها، كما يجب ان 
يكون هناك بند خاص بتدوير 

النفايات.
وذكر العضو فهيد املويزري 
ان الالئحة متت احالتها التخاذ 
قرار مناسب بشــأنها ألنها ال 

ترقى الى الطموح.
ووافق املجلس على اعادة 
الئحــة النظافــة الــى اجلهاز 

إحالة الئحة النظافة إلى اجلهاز التنفيذي إلعادة دراستها ومطالبات بتعديل كل البنود

طلب جلسة خاصة ملناقشة التعديالت املقترحة على قانون البلدية ٢٠١٦/٣٣

إبقاء الئحة اإلعالنات على جدول األعمال الستكمال بحثها خالل اجللسة املقبلة

إغالق ٣ محالت مخالفة في الساملية

البلدية تزّين ستاد جابر الدولي

ضمــن إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق الرقابية في 
البلدية ملتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية، كشــفت 
إدارة العالقات العامة عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية 
حولي إغالق ٣ محالت مخالفة لشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على 
التزام احملالت بشــروط وضوابــط البلدية بالئحة احملالت 

العامة.
وقــال إن اجلولــة امليدانية التــي مت تنفيذها في منطقة 
الساملية على احملالت واملجمعــــات قـــــد أسفـــــرت عــــن 
إغــالق ٣ محالت لقيام أصحابها مبزاولة نشاط غير مذكور 

بالترخيص واستغالل مساحة.

أنهت البلدية ممثلة في إدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية ومراقبة اعمال الزينة 
ورفع االعالم كل االستعدادات مبناسبة إقامة املباراة النهائية 
لكأس ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد وذلك مساء 
اليــوم الثالثاء بني فريقي النــادي العربي الرياضي ونادي 
الكويــت الرياضي والتي ســتقام على ســتاد جابر األحمد 

الدولي مبنطقة العارضية.
وأوضحت البلدية ان االســتعدادات شملت قيام الفريق 
امليداني املختص بإدارة النظافة العامة واشــغاالت الطرق 
بتوفير آليات ومعدات النظافة وعمال التنظيف في املنطقة 
احمليطة بستاد جابر الدولي وإزالة الشاحنات ومنع تواجد 

الباعة اجلائلني خارج وداخل الستاد.
كما نفذت مراقبة أعمال الزينة ورفع االعالم عملية تزيني 

الستاد بأعالم الدولة على الساريات.

إغالق أحد احملالت خالل اجلولة


