
محليات
اجلمعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢

05

«القانونية» أقّرت ضوابط اإلضافات 
للقسائم التنظيمية االستثمارية والتجارية

أوصت اللجنة القانونية واملالية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها برئاسة 
فهــد العبداجلــادر باملوافقة علي طلب 
وزيــر املالية ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالســتثمار بتعديل بنود 
القرار الوزاري ٢٢٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن 
شــروط وضوابط اإلضافات للقسائم 

التنظيمية االستثمارية والتجارية.
وقال العبداجلادر إن اللجنة أحالت 
كتاب الهيئــة العامة للصناعة بشــأن 
مناقشة طلب نقل أحد املواقع اخلدمية 
لصالح الشركة املستثمرة للموقع إلى 

اجلهاز التنفيذي إلبداء الرأي مع إمكانية 
تخصيص موقع في منطقة النعامي بدال 

من جنوب الساملي.
وأضــاف أن اللجنــة وافقــت علــى 
توصيات اللجنة املشكلة بالقرار الوزاري 
٧٢ لســنة ٢٠٢٢ بشأن تقصي احلقائق 
بخصوص مخالفات الئحة تنظيم أعمال 
البناء بتعديل املادة ٣٩، كما وافقت على 
التعديــالت املقترحــة للمرســوم رقم 
١١٩/٢٠١٠ بشأن نظام فرز ودمج القسائم 
مبناطق السكن اخلاص واالستثماري 

والصناعي واحلرفي.

فهد العبداجلادر مترئساً اجتماع اللجنة القانونية واملالية

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comمجلس بلدي

«البلدي» يبحث تخصيص أرض غرب الصباحية لـ «السكنية» االثنني
يبحث املجلس البلدي في 
جلسته العادية برئاسة عبداهللا 
احملري االثنني املقبل االقتراح 
املشترك واملقدم من األعضاء 
ناصر الكفيف، نصار العازمي 
بشــأن تخصيص أرض غرب 
الصباحية «شــرق األحمدي» 
إلى املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية. ويتضمــن جدول 

االعمال التالي:
٭ طلب األعضاء خالد املطيري 
وناصــر اجلدعــان ونصــار 
العازمي، وم.فهد العبداجلادر، 
الكفيــف، وم.علياء  وناصــر 
الفارســي فتح باب املناقشــة 
بشــأن احلضانات في السكن 

اخلاص.
٭ احلساب اخلتامي للبلدية 
عن السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
ومشــروع ميزانيــة برنامج 
املجلس البلدي لســنة املالية 

.٢٠٢٤/٢٠٢٣
٭ عــرض مشــروع ميزانية 
املاليــة  للســنة  البلديــة 

موقع الصناعــات التحويلية 
وتشكيل املعادن.

٭ طلب وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجددة تخصيص 
الكهربــاء  حتويــل  محطــة 

الرئيسية مبنطقة الصبية.
٭ طلب وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجددة تخصيص 
محطة حتويل كهرباء رئيسية 
لتغذية مشاريع االستثمار في 
اجلزيرتني الشمالية واجلنوبية 

٭ االقتراحــني املقدمــني مــن 
العضو ناصــر الكفيف األول 
بشأن إضافة نشاط بيع وشراء 
أســلحة وذخائــر الصيد إلى 
األنشطة املسموح بها بالعمارات 
االستثمارية مبنطقة املهبولة 
وآخر بشأن استحداث مدخل 
ومخرج ملنطقــة علي صباح 
السالم يؤدي إلى صالة أفراح 

اجلمعية.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
م.منيرة األمير بشــأن حتديد 
سقف زمني ملدة تسليم مواقع 
التخصيص للجهات احلكومية.

٭ االقتراح املشــترك واملقدم 
من األعضــاء م.منيرة األمير، 
م.شــريفة الشــلفان بشــأن 
استحداث الئحة للمحافظة على 
املباني من املتهالك والتعامل مع 

املباني اآليلة للسقوط.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
بشــأن  الفارســي  م.عليــاء 
تخصيص أرض لزراعة نخيل 

التمر شمال البالد.

والضفتني الشمالية واجلنوبية 
في جسر جابر مبنطقة الصبية.
االستشــارية  االتفاقيــة  ٭ 
واخلدمات االستشارية لدراسة 
وتصميــم واإلشــراف علــى 
حتســني أداء الطريق الدائري 

الرابع.
املجلــس  يناقــش  كمــا 
اقتراحات األعضاء واملتضمنة 

التالي:
٭ االقتــراح املقدم من رئيس 
املجلس البلدي عبداهللا احملري 
بشــأن تخصيــص موقع لكل 
مزرعــة لعــرض وتســويق 

منتجاتها.
٭ االقتراحــني املقدمــني مــن 
بشــأن  العنــزي  عبــداهللا 
تخصيص أرض لغرض إنشاء 
مســلخ متكامــل فــي منطقة 
الزراعيــة ومنطقة  العبدلــي 
الوفرة الزراعية وآخر بشــأن 
تخصيص أرض لغرض إنشاء 
مســلخ متكامل يخدم منطقة 

كبد ومزارع الهجن.

عبداهللا احملري

املجلــس  ٢٠٢٤/٢٠٢٣ علــى 
البلدي.

٭ الــرد على ســؤال العضو 
ناصر اجلدعان بشأن تطوير 
شــارع البالجــات والواجهــة 

البحرية.
٭ الــرد على ســؤال العضو 
م.شريفة الشلفان بشأن فرز 
ومعاجلة وإعادة تدوير النفايات 

البلدية الصلبة واإلنشائية.
٭ طلب بلدية الكويت توسعة 
موقــع ســوق بيــع اخليــام 
املخصص بصفة مؤقتة الكائن 

في محافظة اجلهراء.
٭ طلب الهيئة العامة للرياضة 
استقطاع جزء من منطقة األمان 
املخصصــة لنــادي الرمايــة 
الكويتي الرياضي الستغالله 
كمواقف ســيارات ســطحية 
خلدمة النادي الواقع مبنطقة 

شمال غرب اجلهراء.
٭ توطني القطاعات الصناعية 
النعــامي الصناعية  مبنطقــة 
املنطقــة الغربيــة - قطعة ١

املطيري يقترح إنشاء مركز صحي 
متكامل في منطقة عبداهللا املبارك

١٩ مخالفة لصالونات نسائية في حولي

قدم نائب رئيس املجلس البلدي خالد املطيري 
اقتراحــا بتخصيص وإنشــاء مركز صحي «ثان» 

متكامل في منطقة عبداهللا املبارك.
وقال املطيري في اقتراحه: تعد منطقة عبداهللا 
املبارك من املناطق ذات الكثافة الســكنية العالية 
وتتكون من ٩ قطع ويصل عدد القســائم بها إلى 
٦٠٠٠ تقريبا وال يوجد بها سوى مركز صحي واحد 
ال يفي باحتياجات أهالي املنطقة وال توجد مواقع 
كمرافق عامة ضمن املنطقة ميكن اســتغاللها في 
إقامة مركز صحــي آخر، لذلك وللمصلحة العامة 
أقترح: تخصيص موقع إلقامة مركز صحي متكامل 
التخصصات مقابل قطعة ٤ مبنطقة عبداهللا املبارك 

مبساحة ٦٠٠٠م٢ باإلضافة إلى مواقف سيارات.

كشــفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن تنفيذ 
الفريــق الرقابي املتمثــل في العنصر النســائي بفريق 
الطوارئ بفــرع بلدية محافظة حولي جولة تفتيشــية 
على الصالونات النســائية مبنطقة اجلابرية للتأكد من 
التزام الصالونات بتطبيق القرارات واألنظمة املعمول بها 
في البلدية بشأن الئحة احملالت العامة واملقلقة للراحة 

واملضرة بالصحة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
احملافظة إبراهيم الســبعان حرص الفريق الرقابي على 
التزام احملالت بتطبيق القرارات والضوابط املعمول بها 
في البلدية، مشيرا إلى أن اجلولة التفتيشية التي نفذها 
الفريــق الرقابي املتمثل في العنصر النســائي بالفريق 
على الصالونات النسائية مبنطقة اجلابرية أسفرت عن 
حتريــر ١٩ مخالفة متثلت في العمل قبل احلصول على 

شهادة صحية.
ودعا السبعان أصحاب احملالت الى االلتزام بالشروط 
والضوابط املعمول بها في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة 

خالد املطيريالتي قد تصل إلى حد اإلغالق اإلداري.

اجلدعان إلنشاء جسر مشاة 
على شارع البالجات في الساملية

قدم عضو املجلس البلدي 
اقتراحــا  ناصــر اجلدعــان 
بإنشــاء جســر مشــاة على 
شارع البالحات في الساملية.

وقال اجلدعان في اقتراحه: 
نــرى عبور مرتــادي البحر 
مــن املواطنــني واملقيمــني 
وقطعهم للشارع العام أمام 
السيارات وتعريض حياتهم 
للخطر وحفاظا على أرواح 
مرتادي شاطئ البحر باملنطقة 
املذكورة، فإنني أقترح إنشاء 
جســر مشــاة علــى شــارع 

البالجــات مبنطقــة الســاملية مقابل فرع جمعية الســاملية 
لتسهيل حركة املواطنني واملقيمني باالجتاهني دون احلاجة 

لقطع الطريق العام.

ناصر اجلدعان

حترير مخالفة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق: اجلو اليوم صحو ويستمر حتى اخلميس
أكد أن السماء ستكون خالية من الغيوم.. واستمرار هبوب رياح تتراوح سرعتها بني ٧ و١٢ كم/ س طوال األسبوع

(زين عالم) جانب من سقوط األمطار أمس  

حـدوث خسـوف كلي للقمـر يـوم الثالثـاء املقبل ولـن يرى فـي املنطقـة العربيـة كلهادخــول «الغفــر» ثالــث أنــواء فتــرة الوســم ١٠ نوفمبــر اجلــاري.. واحتمــال ســقوط أمطار
أكد اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق أن ضغطــا جويــا 
يغطي منطقة شبه اجلزيرة 
العربيــة مــن شــمالها إلــى 
جنوبها يكون بني خفيف إلى 
معتدل تتراوح قوته بني ١٠١٢
و١٠١٤ مليبــار، مبينا أن هذا 
املنخفض سيسبب حالة من 
عدم االســتقرار في املنطقة، 
حيــث هبــت ريــاح متقلبة 
أمس اخلميس «رياح كوس» 
جنوبية إلى جنوبية شرقية 
مســببة غيومــا ضئيلة أدت 
لســقوط املطر، موضحا انها 
تتحول اجلمعة إلى شــمالية 
خفيفة السرعة تكون سرعتها 
بــني ٨ و٢٢ كم/ س مســببة 
جوا مشمســا وسماء صافية 
خالية من الغيوم ويســتمر 
هبوب الرياح الشمالية طوال 
األســبوع مع هبــوب فترات 
قليلة من رياح الكوس خفيفة 
السرعة من ٧ إلى ١٢ كم/ س.

وقــال املــرزوق: يســتمر 
اجلو الصحو واملشمس حتى 
اخلميــس ١٠ نوفمبــر ومــن 
احملتمل بعد هذا اليوم وقبيل 
منتصــف الشــهر ان تتحول 
الرياح إلى جنوبية شــرقية 
واحتمال ضئيل جدا بسقوط 
زخــات متفرقة مــن األمطار 

درجــات احلــرارة خالل هذه 
األيام ســتكون خــالل النهار 
بــني ٣٠ و٢٧ درجــة مئويــة 
وتنخفــض في الليــل بني ١٨

و٢٤ درجة والرطوبة النسبية 
بني ٢٥ إلى ٤٥٪، مشــيرا إلى 
حدوث خســوف كلــي للقمر 
يوم الثالثاء املقبل في منطقة 
الهــادي ولن تتمكن  احمليط 
املنطقــة العربيــة كلهــا من 

رؤيته.
وتابع: أما البحر فسيدخل 
في تيارات احلمل غير الصاحلة 
للصيــد اعتبارا مــن األحد ٦

نوفمبر ويستمر حتى األحد 
١٣ منه، ويكون املد األول في 
منتصف الليل واملد الثاني مع 
وقت صالة الظهر، الفتا الى أن 
هذه الفترة هي «غيوب النجم» 
ومشابهة لفترة السرايات التي 
تهب فيها الرياح النشطة في 
أي وقت من دون سابق إنذار 
وكان اآلباء واألجداد يحذروننا 
في املاضي من دخول البحر في 
فترة غيوب «النجم األحيمر» 
بقولهم: «ضربة األحيمر قشره 
ما تخليك تشوف راحة ايدك»، 
أي أن عاصفــة غيوب النجم 
األحيمر خطرة جدا ال متكنك 
من رؤية راحة يدك، ونرجو 

من اهللا السالمة.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

البالد شهدت زخات من األمطار أمس ال تزيــد نســبتها علــى ١٠٪ 
وسيكون ذلك قبيل منتصف 
الشــهر اجلــاري واحتمــال 
ســقوطها يكون متزامنا مع 
دخول «نوء الغفر» وهو النوء 
الثالث من الوسم وسيبدأ ١٠

نوفمبر، مضيفا انه سيكون 
هناك احتمال خالل منتصف 
الشــهر اجلاري لهبوب رياح 
شمالية غربية نشطة تهب مع 
غيوب «النجم األحيمر» الذي 
يصاحب غيوبه دخول موسم 
الرياح الشمالية النشطة التي 
تــؤدي إلى بــرودة في اجلو 
خصوصا في الفترات املسائية 
أو الليل، حيث تظهر املالبس 

الشتوية عند كبار السن.
ملشاهدة الڤيديووأضاف: مــن املالحظ أن 


