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رفع ٣٧ سيارة وتنظيف اخلطوط السريعة في «األحمدي»
أعلنــت إدارة العالقات العامة فــي بلدية الكويت 
عن قيام ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع 
بلديــة محافظة األحمدي بجــوالت ميدانية لتنظيف 
اخلطوط الســريعة ورفع كل ما يشــوه املنظر العام 
ويعمل على إعاقة الطريق في إطار احلمالت اليومية 

لالرتقاء مبستوى النظافة باحملافظة.
وفي هذا الســياق اكد مديــر إدارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق مبحافظة األحمدي فيصل العتيبي 
أن الهدف من اجلوالت امليدانية املكثفة رصد املخالفني 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية بحقهم، الفتا إلى 
أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطــرق يولــي اهتماما بالغا برفع مســتوى النظافة 
بجميع مناطق احملافظة بشكل عام من خالل تنظيف 

اخلطوط السريعة والشوارع الرئيسية والداخلية ورفع 
جميع املخلفات وكل ما يشوه املنظر العام باملناطق.
وأشــار العتيبي إلــى أن احلمــالت امليدانية التي 
نفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
أسفرت عن رفع ٣٧ سيارة مهملة ومت إرسالهم ملوقع 
حجز السيارات في البلدية فضال عن تنظيف اخلطوط 

السريعة من الرمال واملخلفات.
ولفت الى أن مشرفي املراكز يقومون وبصفة دورية 
مبتابعــة أعمال النظافة بجميع مناطق احملافظة من 
خــالل رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشــوه 
املنظــر العام، مؤكدا عدم تهــاون الفريق الرقابي في 
اتخــاذ اإلجراءات القانونية حيــال املخالفني لالئحة 

رفع إحدى السيارات املهملة خالل احلملةالنظافة العامة وإشغاالت الطرق.

تخصيص مواقف متعددة 
األدوار في «اإلعالم»

احلمضان يقترح الئحة 
للباعة املتجولني

البغلي الستحداث الئحة 
لتنظيم أعمال الهدم

قدم نائب رئيس املجلــس البلدي عبداهللا احملري 
والعضو مشعل احلمضان اقتراحا بتخصيص مواقف 

متعددة األدوار لوزارة اإلعالم.
وجاء في االقتراح: نظرا ملا تشهده وزارة اإلعالم 
من ازدحام شــديد في مواقف السيارات املقابلة لهذه 
الوزارة وملا ميثله هذا املرفق احلكومي من أهمية، لذا 
نقترح تخصيص مواقف متعددة األدوار خلدمة موظفي 

ومراجعي الوزارة.

قدم العضو مشعل احلمضان اقتراحا إليجاد الئحة 
خاصة للباعة املتجولني.

وقال احلمضان في اقتراحه: في اآلونة األخيرة، قامت 
البلدية مبخالفة العديد مــن الباعة املتجولني ومصادرة 
بضائعهم وفقا لقرار رقم ٣٣٧٠ لسنة ١٩٨١ واملستند الى 
القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦، وبناء على صدور قانون رقم 
٣٣ لسنة ٢٠١٦ والذي مبوجبه يلغي جميع القوانني السابقة 
ومن ضمنها قانون ١٥ الســنة ١٩٧٦ وبالتالي تكون تلك 
املخالفات الســابقة قابلة للطعن واإللغاء من قبل احملاكم 

لألسباب سابقة الذكر.
لذا أقترح عمــل الئحة قرار خاص للباعة املتجولني، 

وذلك لسد تلك الثغرة القانونية.

قدمت عضو املجلس م.مها البغلي اقتراحا بوضع 
الئحة لتنظيم أعمال الهدم.

وقالت م.البغلي فــي اقتراحها: لوحظ في اآلونة 
األخيرة القيام بهدم املبانــي بطريقة غير صحيحة 

وغير آمنة ومبعدات عشوائية وفي أماكن مختلفة.
لذا، اقترح وضع الئحة لتنظيم أعمال الهدم وفق 
آليات واشتراطات فنية تضمن األمن والسالمة بالتنسيق 
مع اجلهات احلكومية ذات العالقة مثل اإلدارة العامة 

لإلطفاء ووزارة الداخلية.

«البلدي»: ال مظالت عبر الشارع وإقامتها مجانًا في السكن اخلاص
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وافق املجلس البلدي في جلسته العادية 
أمس برئاســة أســامة العتيبي على رفض 
اعتراض وزير البلدية بشأن إقامة املظالت 
عبر الشارع ورفض حتصيل الرسوم إلقامة 
املظالت في السكن اخلاص، كما رفض طلب 
حتويــل قســائم مبنطقة اجلليــب قطعة ٤ 
واملطلة على الدائري الســادس مقابل ستاد 
جابر إلى استثماري أسوة بالقسائم املطلة 
على «السادس»، وفيما يلي تفاصيل اجللسة: 
افتتــح رئيس املجلــس البلدي أســامة 
العتيبي اجللسة الساعة ١٢٫٣٠ ظهرا، حيث 
صادق املجلس على محضر االجتماع السابق.
وانتقل املجلس إلى مناقشة كتاب وزير 
الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على 
محضر اجتماع املجلس البلدي رقم ١٤/٢٠٢٢د٤ 
املنعقــد في ١٤ مارس لــدور االنعقاد الرابع 

للفصل التشريعي الـ ١٢.
وقال فهيد املويزري: نريد توضيحا بشأن 
اعتــراض الوزيرة على بعــض بنود الئحة 

املظالت.
وذكر اســامة العتيبــي ان املجلس أمام 
خيارين، اما قبول االعتراض او اســتخدام 
املادة ٢٥، فيما بني محمد الرقيب أن املظالت 
عبر الشارع سيكون منظرها غير حضاري.
واشار مشــعل احلمضان إلى أن مقترح 
اجلهاز الفني لم يوضح االمر وستكون هناك 
فوضى اذا مت السماح باملظالت عبر الشارع 

وان قرار «البلدي» بشأن رفض املظالت عبر 
الشارع مت اتخاذه بعد دراسة.

وذكــر العضو احمد هديــان أن املجلس 
استخدم املادة ٢٥ ورفض االعتراض.

وبني املستشار القانوني رجعان الغريب 
أن املجلــس أمام املوافقة أو رفض اعتراض 

الوزيرة.
وقال العضو عبدالسالم الرندي إن الوزيرة 
قد تدخلت في قرار املجلس من خالل اجراء 
تعديل على البنود ولذلك البد من إحالته إلى 
ادارة الفتوى والتشريع او االدارة القانونية.
وبني العضو فهيــد املويزري أن اللجنة 
حددت الترخيص عبر الشارع وفق ضوابط 
تنظيميــة، فيمــا طالب مشــعل احلمضان 
باستخدام املادة ٢٥ لرفض اعتراض الوزيرة.
ووافق املجلس على اســتخدام املادة ٢٥ 
لرفض اعتراض وزيــرة البلدية على اقامة 
املظالت عبر الشــارع وكذلك فرض رســوم 
املظالت في السكن اخلاص واحالة األمر إلى 
مجلس الوزراء للفصل فيه، كما بحث املجلس 
اعتراض الوزيرة املتعلق برسوم املظالت.

وقال العضو مشعل احلمضان إن املجلس 
استثنى السكن اخلاص والوزيرة اعترضت 
على ذلك، فيما لفت حمد املدلج إلى أن قرار 
املجلس اخلاص بعدم حتصيل رســوم من 

السكن اخلاص واضح وسليم.
الساحات اململوكة للدولة

وانتقــل املجلس إلى مناقشــة مشــروع 

القرار الوزاري بشــأن الئحة تنظيم زراعة 
الســاحات اململوكة للدولة املالصقة لبيوت 

السكن اخلاص والنموذجي.
وطالب العضو مشعل احلمضان بإحالة 

الالئحة القانونية واملالية.
ووافــق املجلس على طلــب االحالة إلى 

اللجنة القانونية واملالية.
كما بحث املجلس تعديل أحكام املرسوم 
بالقانون رقم ٤٠ لســنة ١٩٧٨ بشأن القطع 
التنظيميــة، وتعديل احكام قراري املجلس 
البلدي بشأن نظام تقسيم وجتزئة األراضي 
املعــدة للبناء بشــأن القواعــد واإلجراءات 
املتعلقة بتنظيــم القطع التنظيمية تطبيقا 
إلحكام املرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٨ 

بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
وطلب العضو مشعل احلمضان بضرورة 
احالة املشروع إلى اللجنة القانونية واملالية، 

ووافق املجلس على طلب االحالة.
وانتقل املجلس ملناقشة الرد على السؤال 
املقدم من العضو م.عبدالسالم الرندي بشأن 
شركات تدوير النفايات، حيث عبر الرندي 

عن عدم االكتفاء بالرد.
كما اطلع املجلس على الرد حول السؤال 
املقــدم من أحمــد هديان بشــأن تصريحات 
رئيس قســم املخالفات مبحافظــة اجلهراء 
على وســائل التواصل االجتماعي حيث مت 

االكتفاء بالرد.
وناقش املجلس الرد على السؤال املقدم من 
نائب رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري 

بشأن تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث 
وشارع دمشق، حيث اكد االكتفاء بالرد.

ورفض املجلس طلب حتويل قسائم منطقة 
جليب الشيوخ قطعة ٤ املطلة على الدائري 
السادس مقابل ســتاد جابر إلى استثماري 
أسوة بالقسائم املطلة على «السادس» شرق 

منطقة جليب الشيوخ.
ومت حفظ طلب احدى املؤسســات بشأن 
إضافة نشاط مطعم ومقهى في دار الضيافة 

في منطقة الرقعي.
واحــال املجلس االقتراحــات املقدمة من 
االعضاء إلــى اجلهــاز التنفيذي للدراســة 

وتضمنت التالي: 
االقتراح املقــدم من العضو احمد هديان 
بشــأن ضم وإضافــة أجزاء من الســاحات 
واالرتدادات املالصقة لقسائم السكن اخلاص 
والنموذجي والشــريط الساحلي، االقتراح 
املقدم من عبدالعزيز املعجل بشــأن تعديل 
بعض مواد الئحة في اشغاالت الطرق، االقتراح 
املقــدم مــن العضو عبداهللا الرومي بشــأن 
تخصيص مواقف سيارات مديرية أمن حولي

ووافق املجلس على فتح بند ما يستجد 
من أعمال، حيث ناقش طلب وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجــددة تخصيص موقع 
محطة حتويل كهرباء رئيســية في منطقة 
العبدلي مبســاحة ٣٠٠٠م٢ ووافق املجلس 
على تخصيص موقع محطة حتويل كهربائية 
مبساحة ٣٠٠٠م٢ في منطقة املهبولة قطعة ١. 

ورفعت اجللسة الساعة ٢ ظهرا.

املجلس رفض اعتراض وزير البلدية واستخدم املادة ٢٥ وأحال األمر إلى مجلس الوزراء للفصل فيه

د.علي بن ساير وأحمد هديان

فهيد املويزري

م.عبدالسالم الرنديجانب من األعضاء خالل اجللسة

عبدالعزيز املعجل وحمد املدلج

عبداهللا احملري

(ريليش كومار) أسامة العتيبي وم.سعد احمليلبي وبدر الرفاعي 

م.مها البغلي ومشعل احلمضان

إحالة الئحة تنظيم زراعة الساحات اململوكة للدولة بالسكن اخلاص للدراسةعدم السماح بتحويل قسائم القطعة ٤ في منطقة اجلليب إلى «استثماري»


