
املجلس البلدي
االربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢

11
b.alenzi@alanba.com.kw إعداد: بداح العنزي

انطالق أعمال املجلس البلدي اجلديد اليوم
بداح العنزي

يفتتــح املجلــس البلــدي 
أعمالــه اليوم لــدور االنعقاد 
التشــريعي  للفصــل  االول 
١٣ بحضــور وزيــرة الدولــة 
لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات د. رنا الفارس.
ويتضمن جــدول األعمال 

التالي:
النشيد الوطني، تالوة عطرة 
من القرآن الكرمي، كلمة وزير 
الدول لشؤون البلدية ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 

انتخاب نائب رئيس املجلس 
البلدي وفقا للمادة الثامنة من 

انتخاب جلنة محافظة مبارك 
الكبير ـ وعــدد اعضائها (٥)، 
انتخاب اللجنة الفنية ـ وعدد 
أعضائها (٧) انتخاب اللجنة 
القانونيــة واملاليــة ـ وعــدد 
أعضائهــا (٥)، انتخاب جلنة 
اإلصــالح والتطويــر ـ وعدد 
اعضائهــا (٥)، انتخاب جلنة 
مزاولة املهن الهندسيةـ  وعدد 
أعضائهــا (٥)، انتخاب جلنة 
شؤون البيئةـ  وعدد أعضائها 
(٥)، انتخاب جلنة االعتراضات 
والشكاوىـ  وعدد أعضائها (٥)، 
انتخاب جلنة نزع امللكيةـ  وعدد 

اعضائها (٣).

القانون رقم (٢٠١٦/٣٣) بشأن 
بلدية الكويت، انتخاب اعضاء 
اللجان الفرعية للمحافظات وفقا 
للمادة السادسة والعشرون من 
القانون رقم (٢٠١٦/٣٣) بشأن 
بلدية الكويت، انتخاب جلنة 
محافظــة العاصمــة ـ وعــدد 
اعضائهــا (٥)، انتخاب جلنة 
محافظة حوليـ  وعدد اعضائها 
(٥)، انتخــاب جلنة محافظة 
الفروانيــة ـ وعــدد اعضائها 
(٥)، انتخــاب جلنة محافظة 
اجلهــراء ـ وعــدد أعضائهــا 
(٥)، انتخــاب جلنة محافظة 
االحمديـ  وعدد اعضائها (٥)، 

انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء اللجان بحضور وزيرة الدولة لشؤون البلدية

د.رنا الفارس

وتكنولوجيا املعلومات، كلمة 
رئيس الســن نصــار رجعان 
العازمــي، مرســوم رقم (٧٨) 
لســنة ٢٠٢٢ بدعوة الناخبني 
النتخاب اعضاء املجلس البلدي، 
كتــاب األمــني العــام ملجلس 
الوزراء بشأن النتائج النهائية 
النتهابات املجلس البلدي لعام 
٢٠٢٢، مرسوم رقم (٩٨) لسنة 
٢٠٢٢ بتعيني أعضاء املجلس 
البلدي، تأدية األعضاء للقسم 
الدســتوري، انتخــاب رئيس 
املجلــس البلدي وفقــا للمادة 
الثامنــة مــن القانــون رقــم 
(٢٠١٦/٣٣) بشأن بلدية الكويت، 

رفع ١٨٤ سيارة مهملة وحترير
٢٠٠ مخالفة نظافة في العاصمة

عرض تقرير تسمية املدن اجلديدة على «البلدي»
بداح العنزي

دعت وزيــرة الدولة لشــؤون البلدية 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت  ووزيــرة 
وتكنولوجيــا املعلومــات د.رنــا الفارس 
العداد تقرير بشــأن تســمية بعض املدن 
والضواحي واملناطق السكنية لعرضه على 

املجلس البلدي.
وقالــت د.الفارس في كتــاب الى مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي بشــأن قرار 
مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) املتخذ باجتماعه 
رقم (٢٠٢٢/١٠) املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ 
اخلاص بتســمية بعض املدن والضواحي 
واملناطــق الســكنية، نفيدكم بــأن اجلهة 

املعنية مبخاطبة املجلس البلدي مباشرة 
في املوضوعات التي تدخل في اختصاصات 
املجلس والتي صدر قراره بشأنها استنادا 
ألحكام املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 
(٢٠٢٠/٧) بشأن تعديل بعض أحاكم القرار 
الوزاري رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠١٦ وتعديالته 
بتفويض مدير عام بلدية الكويت في بعض 

اختصاصات الوزير.
للتفضل باتخاذ الالزم نحو اعداد تقرير 
مفصل بشــأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
املوقر املشار اليه اعاله ورفعه الى املجلس 
البلدي اســتنادا ألحكام املادتني (٢١، ٢٢) 
من القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 

بلدية الكويت.

أعلنــت إدارة العالقات 
العامــة فــي البلديــة عن 
قيام إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفرع 
بلدية محافظــة العاصمة 
بتنفيذ العديد من اجلوالت 
امليدانية بجميــع مناطق 
احملافظة خالل شهر ابريل 
املاضي لرفع كل ما يعيق 
الطريــق ويشــوه املنظر 
العــام مــن رفع ســيارات 
مــن  وســكراب  مهملــة 
الساحات والشوارع فضال 
عن التأكد من التزام احملالت 
بشروط وضوابط الئحة 

النظافة العامة.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير إدارة 
النظافــة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع 
بلدية احملافظة مشعل العازمي أن الهدف 
من اجلوالت امليدانية املكثفة رصد املخالفني 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية بحقهم، 
الفتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشــغاالت الطــرق يولي اهتماما 
بالغا برفع مستوى النظافة باملناطق التي 
تقع حتت مسؤوليته فضال عن رفع كل ما 
يشوه املنظر اجلمالي ويعمل على إشغال 
الطريق بجميــع املناطق وذلك من خالل 
اجلــوالت امليدانية التي يقــوم بتنفيذها 
للحفاظ على املنظر احلضاري للمحافظة.

وأشار إلى قيام الفريق 
النظافة  بــإدارة  الرقابــي 
العامة وإشــغاالت الطرق 
تنفيــذ جــوالت ميدانيــة 
متواصلــة بــكل مناطــق 
احملافظة خالل شهر ابريل 
املاضي أسفرت عن وضع 
٢٧٣٥ ملصقا على سيارات 
مهملة ورفع ١٨٠ ســيارة 
مهملة و٤ سيارات سكراب 
وقد مت إرسالها إلى موقع 
حجز السيارات في البلدية.
عــدد  أن  وأوضــح 
السيارات التي مت اإلفراج 
عنها قــد بلغ ٨٢ ســيارة 
فضــال عن حترير ٤٥ كتــاب تعرف على 
ســيارات إلى جانب حتريــر ١٤٢ مخالفة 
نظافة عامة لقانون النظافة ٨٧/٩، حترير 
٥٨ مخالفة إشــغال طريق وباعة جائلني، 
توجيــه ٤٨١ إنذارا وحتريــر ٢٤٧ تعهدا، 
ونقل ٢١٥٠ دربا من النفايات، ١٩٩٣دربا من 
النفايات البلدية، ٢٣٣٠ دربا من النفايات 

اإلنشائية.
وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية من 
قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق، مبينا في هذا اخلصوص 
عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة 
االجراءات القانونية حيال املخالفني لالئحة 

النظافة العامة وإشغاالت الطرق.

ً العازمي: وضع ٢٧٣٥ ملصقاً على سيارات وتوجيه ٤٨١ إنذارا

مشعل العازمي

االسم املقترحاسم (املدينة/ الضاحية) احلاليم

مدينة نواف األحمدمدينة جنوب سعد العبداهللا١
مدينة االستقاللمدينة جنوب صباح األحمد السكنية٢
البواديمدينة نواف األحمد٣
التحريرضاحية خيطان اجلنوبي (القطعتني ١، ٢) + خيطان اجلديدة٤
البومضاحية شمال غرب الصليبخات٥
اخلزامىضاحية شرق صباح األحمد السكنية٦
املجدضاحية غرب عبداهللا املبارك٧
٨(Nاملساكن منخفضة التكاليف ٥) الليوانمشروع املساكن امليسرة
الدانةضاحية شرق تيماء٩
السورضاحية جنوب عبداهللا املبارك١٠
النويرضاحية جنوب القيروان١١

٦ مخالفات سكن عزاب في «الفروانية»

قام الفريق الرقابي مبحافظة الفروانية 
خــالل جولة مشــتركة بإدارتــي النظافة 
والتدقيق واملتابعة الهندســية بتحرير ٦ 
مخالفات سكن عزاب باإلضافة الى توجيه 

٧ إنذارات لشبكات صرف أمطار.

من جانب آخر، وخالل اجلولة املشتركة 
لعدة جهــات ضمت البلدية و«األشــغال» 
و«الداخلية» وهيئة البيئة، مت تنفيذ جولة 
تفتيشية في منطقة جليب الشيوخ حلصر 
املخالفات وحترير احملاضر الالزمة بشأنها.

وضع ملصق على سكن عزاب


