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املجلس البلدي

الغريب: السماح بتحصيل رسوم التراخيص 
على دفعات سنوية مرتبط مبوافقة «البلدي»

إزالة ٦٠ محصارًا و٣ مخيمات في «األحمدي»

اقتراح  البلديــة  أيدت 
رئيس املجلس البلدي عبداهللا 
احملري بشأن دفع الرسوم 
املســتحقة على تراخيص 
استغالل األرصفة والساحات 
على شكل دفعات سنوية بعد 
عرضه على املجلس للتعديل 
الالئحة والســماح  علــى 
بتحصيــل الرســوم على 
اإلدارة  دفعات. وقال مدير 
القانونية املستشار رجعان 
الغريب في كتابه إلى رئيس 
املجلس البلدي: باإلشارة الى 

اقتراح رئيس املجلس البلدي بتعديل القرارات 
الرســوم املستحقة  اإلدارية اخلاصة بدفع 
عن الترخيص الصادر باســتغالل األرصفة 
والســاحات العامة وامليادين، وذلك باإلجازة 
للجهة املختصة في البلدية بالترخيص بناء 
على طلب أصحاب األنشــطة املرخصة ان 
الترخيص على دفعات سنوية  تدفع رسوم 
وطلبكم باإلفــادة بالرأي القانوني عن مدى 
تطابق بنود االقتراح مع اختصاصات املجلس 

البلدي الواردة في القانون رقم ٢٠١٦/٣٣.
نفيدكم بأن املادة ١٣٤ من الدستور تنص 
على ان إنشــاء الضرائب العامــة وتعديلها 
وإلغاءها «ال يكون إال بقانون وال يعفى أحد 
من أدائها كلهــا او بعضها في غير األحوال 
املبينة بالقانون وال يجوز تكليف أحد بأداء 
غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف 

إال في حدود القانون.
وأضاف: كما تنص املادة ٢١ من القانون 
رقم ٢٠١٦/٣٣ بشأن البلدية على ان «يختص 
املجلس البلــدي وفي إطار املخطط الهيكلي 
العام للدولة وامليزانية املعتمدة مبسائل عدة 
ومنها فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او 
االنتفاع مبرافق البلدية او تعديلها او إلغائها.

ان  ومفــاد ما تقــدم: 
التي  الرســوم  حتصيــل 
تســتأديها اجلهات مقابل 
ما تقدمــه من خدمات عامة 
يكون في إطار أحكام القوانني 
واللوائح التي تقرر فرض تلك 
الرسوم فال يجوز فرضها إال 
بنص ملا ال يجوز اإلعفاء من 
أدائها إال بنص او حتصيلها 
بأداة لم يــرد النص عليها 
اعماال، كما هــو مقرر من 
النصــوص املالية ال يجوز 
التوســع على تفسيرها او 
القياس عليها. وتابع: حول القانون للمجلس 
القانونية  البلدي واليــة تنظيم األوضــاع 
واجلوانب املالية املختلفة ملقابل رسوم اخلدمات 
التي تؤديها البلدية «فرضا وتعديال وإلغاء» 
وإنفاذا لذلك فقد صــدرت الئحة تراخيص 
وإشغاالت الطرق العامة وامليادين واألرصفة 
والساحات العامة بإقرارها من املجلس البلدي، 
وصدر بها القرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٣٠، وقد 
جاءت أحكام القرار بشــأن الئحة تراخيص 
إشغاالت الطرق بالنص على استيفاء الرسم 
املقرر عن املساحة املستغلة ولم يرد بها أي 
نص يستفاد منه تقسيط الرسوم املستحقة 

عن املساحة املرخص بها.
وترى اإلدارة القانونيــة ان األصل هو 
اســتيفاء الرســم املقرر قانونا عن إصدار 
التراخيص يتم دفعة واحدة وأن الســماح 
بالتقسيط على دفعات يدخل في إطار السلطة 
اللوائح وإصدارها واملمثلة  املختصة بإقرار 
في املجلس البلدي والوزير املختص لشؤون 
البلدية، وال يكون ثمة مانع من عرض االقتراح 
على املجلس البلدي التخاذ ما يراه مناســبا 
بشــأن التعديل على الالئحة بالسماح بدفع 

رسوم الترخيص على دفعات سنوية.

في إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابية بأفرع البلدية باحملافظات، كشفت 
إدارة العالقات العامة عن قيام فريق الطوارئ 
والتدخل السريع بفرع بلدية األحمدي بإزالة 
سوق الغنم الواقع في خط الوفرة الكيلو ٧.

وأشــارت إلى أن الفريق الرقابي قام 
بإزالة ما يقارب من ٦٠ محصارا، فضال عن 
٣ مخيمات تابعة للعمالة السائبة وتوجيه 
إنذار نهائي ومهلة مدتها أســبوع إلزالة 

أماكن بيع األعالف.

عبداهللا احملري

ضم ٣ مواقع جديدة للتخييم بإجمالي ٣٧
عقدت جلنة دراسة 
وحتديـــــث املواقــع 
املخصصة بصفة مؤقتة 
للتخييم الربيعي ملوسم 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ اجتماعهــا 
أمس بحضــور ممثلي 
املعنية، وأكدت  اجلهات 
اللجنة أن االجتماع تناول 
عددا مــن املوضوعات 
املدرجة بجدول األعمال 
املواقع  كالتصديق على 

اجلديدة التي متت املوافقة بإضافتها وضمها 
إلى الـ ٣٤ موقعا التي مت اعتمادهم للتخييم 
هذا املوسم. وقالت اللجنة إنها أقرت املوافقة 
على إضافة وضم ٣ مواقع جديدة للتخييم 
بعد موافقة اجلهــات املعنية منها موقعان 

تزكية سعيد املانع 
رئيسًا ملجلس 

«رواد األعمال»

شكر وتقدير

الشــؤون  أشــرفت وزارة 
أمس على انتخابات اجلمعية 
العمومية جلمعية رواد األعمال 
الكويتية، حيث زكت اجلمعية 
العمومية م.سعيد املانع ليكون 
رئيسا ملجلس اإلدارة، واختيار 
بدور السميط نائبا للرئيس، 
وضاري املذن أمينا للسر، وفهد 

العتيبي أمينا للصندوق.
وقــال املانع فــي تصريح 
صحافــي إن تزكيته لرئاســة 
مجلــس اإلدارة تكليــف لبذل 
املزيد من اجلهود لدعم ريادة 
األعمال في الكويت وتشجيع 
املواطنني على إطالق مشاريعهم 
اخلاصــة والبحث عــن بدائل 
مادية تعــزز االقتصاد احمللي 
والتنافسية وتوفر فرص عمل 
متنوعة للعمالة الوطنية، مؤكدا 
أن اجلمعية ستقدم خالل األيام 
املقبلة سلسلة من املقترحات 
اخلاصة بتحسني بيئة األعمال 
الدعــم للمواطنــني  وتقــدمي 
املسجلني على الباب اخلامس 
والذين تتجاوز أعدادهم ١٥ ألفا. 
وذكــر أن اجلمعية ستســعى 
للمشاركة في تقدمي مجموعة 
من اخلطوات التي حتسن بيئة 
العمل الريادية وتدعم ســوق 
العمــل إضافــة إلــى خطوات 

حقيقية لتنظيم العمالة.

باقة ورد وشكر وتقدير 
إلى مختار منطقة الشــامية 
إبراهيم املشعل على جهوده 
الطيبة والتعاون والتنسيق 
احلكوميــة  اجلهــات  مــع 
العاصمة والتي  ومحافظــة 
أثمرت عن اعتماد الشامية من 
منظمة األمم املتحدة كمدينة 
صحية نظيفة بيئيا خالية 
مــن التلوث بحدائــق عامة 

ومساحات خضراء.
كما أن تعاون املشعل مع 
قيادة مخفر الشامية ملكافحة 
اجلرمية واملخدرات وسيادة 
األمن واضح ومشهود، وأيضا 
مع رئيس وأعضاء جمعية 
الشــامية لتكــون بذلك أول 
الكويــت لديها  منطقة فــي 
منظومة أمنية متطورة من 
خالل الكاميرات بالشوارع.

يعطيك العافية على الهمة 
والنشاط يا بوعبدالعزيز.

جانب من اجتماع جلنة دراسة وحتديث مواقع التخييم

باجلنوب وموقع بالشمال مقابل منطقة العيون 
ليصبح العدد اإلجمالي ملواقع التخييم هذا 
العام ٣٧ موقعا موزعة على محافظتي اجلهراء 
واألحمدي، حيث تشمل املنطقة الشمالية ١٩

موقعا واجلنوبية ١٨ موقعا.

هل سمعت هذه العبارة من قبل؟
ما سر انتباه شعوب األرض إلى «قرآننا 

الكرمي» في هذه الفترة بالذات؟
ما الذي جذبهم إلى القرآن الكرمي، وصوت 

األذان وهو يصدح؟
ملــاذا «زوار قطر» اليــوم من الديانات 
األخرى التفتوا إلى «القرآن الكرمي»، أرخوا 
وأصغوا الســمع والقرآن الكرمي يبث على 

الهواء ليطرق أسماعهم فيبهرهم.
إنه حسن العرض والطريقة املثالية في 
كيفية إجابة السائلني عن هذا القرآن العظيم.

القرآن حّمال أوجه، قالها اإلمام علي بن أبي 
طالب ے اخلليفة الرابع لعبداهللا بن عباس 
ے عندمــا بعثه ملجادلة اخلوارج قال: «ال 
تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حّمال أوجه، 
ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم 

بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا».
نظرة إلى القرآن الكرمي وطبيعة الصياغة 
القرآنية فانه كان ال بد ان تكون في الصياغة 
هذه املرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن.

إن القرآن ثابت يتكيف معه الزمان واملكان 
وليس العكس.

قال بعض العلمــاء ان األحمال والبعد 
الزماني واملكاني من أهم أسباب تعدد الوجوه، 
واتفق العلماء على ان املتشابه من أهم العوامل 

الرئيسية، لذلك أوصانا رسول اهللا ژ قال: 
«اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن 

اختلفتم فقوموا عنه» (متفق عليه).
القرآنيون.. هذا «مفهوم خاص» تقول 
الفرقة القرآنية ان املصدر الوحيد للتشريع 
هو «القرآن الكــرمي» وحجتهم بأن القرآن 
شامل ومكمل بآية (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي)، ثم إن القرآن الكرمي 
يقيني. وقال القرآنيون ألن الرسول أعظم 
وخير منفذ للقرآن تؤخذ منه السنة العملية 
كصفة الصالة واحلج، فالرسول عليه الصالة 
والسالم يأمرنا باتباع ســنته أي طريقته 
يقولها صريحة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ويقول: «خذوا عني مناســككم»، أما السنة 

القولية حتى ولو صحت عن احملدثني فاألخذ 
بالســنة القولية عند القرآنيني يعني مماثلة 
السنة القولية للقرآن املنزل وهذا ال يجوز 
عندهم، فالقرآن محفــوظ ال يأتيه الباطل، 
قال اهللا تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

حلافظون) سورة احلجر آية (٩).
أتصور اليوم ان قطر استطاعت بكل  ٭ ومضة:
سهولة ويســر أن توصل رسالة الى األمم 
املتحدة وشعوب العالم بأن «قرآننا الكرمي» 
فوق ميثاق األمم املتحدة فال فرض لقرارات 

تعارض ديننا وشريعتنا وقرآننا الكرمي.
نعم.. نحترم كل املواثيق العاملية بشرط 
أال تتعدى دستورنا الذي هو قرآننا وهو قمة 

اإلعجاز القرآني في تفسيراته.

جميل جدا ان نرى دولة عربية  ٭ آخر الكالم:
تقيم احتفالية عاملية وتظهر للمشاركني فيها 
ان عدم بروز املثليني ومنع تعاطي املسكرات 
أمران ال يفسدان جمال املناسبة بغيابهم عن 
املشهد العام وهذا أعطى انطباعا جميال عن 

قيم اإلسالم وشريعته الغراء!
أحيانا نعتقــد ان الهجوم  ٭ زبدة احلچــي:
على اإلسالم ســيؤثر في تقدمه وتراجعه 
لكن احلقيقة التي شــاهدناها وعاصرناها 
ان استهداف اإلسالم والشريعة اإلسالمية 
(كرة مرتدة) مثلما حصل بعد احداث جسام 
في العالم حاولوا من خاللها إظهارنا كمسلمني 
إرهابيني وبعد ان فهموا اإلســالم الوسطي 
على حقيقته ازداد عدد الداخلني في اإلسالم 

وكأن ُرب ضارة نافعة!
وتتضح عظمة اإلسالم في انه الدين الذي 
جبل اهللا الناس عليه وهيأهم لقبوله والعمل به.

ما أعظم هذا الدين القيم (كنتم خير أمة)، 
فما أجمل ديننا اإلسالمي دين واحد وكتاب 
واحد ولغة واحدة وأنســاب واحدة! ديننا 
عظيم وفوق الشبهات وفوق مستوى البشر 
فكرا وحقائق ومبادئ وجوهرا ألن فيه عظمة 
املرسل اهللا عز وجل وعظمة املستقبل ژ 

واملتلقي الكرمي وهو أنت وأنا ونحن!
 ..في أمان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kw

ومضات

القرآن حّمال «أوجه»!

إعداد: بداح العنزي
b - alenzi@hotmail.com

يوسف عبدالرحمن

زينب أكبر ُتدشن أحدث أعمالها 
لدعم املجتمع باألدب والفن

أكبــر  دشــنت زينــب 
أحدث أعمالها االجتماعية 
اخلاصة بتعديل السلوك في 
املهارات املختلفة من قراءة 
ورسم وموســيقى، وذلك 
لألشخاص الذين يعانون 
من مشاكل عاطفية ونفسية 
وبدنية من جميع األعمار، 
حيــث بدأت في اســتقبال 
تعانــي  التــي  احلــاالت 
مــن تشــتت أو الشــعور 
بالضيــاع وميرون بحياة 
صعبة ومشاكل اجتماعية 

ويحتاجون إلى دعم نفسي وتعديل السلوك حلياة صحية.
وقالت زينب أكبر فــي بيان صحافي، إنها بدأت باألدب 
والفن وتقوم فكرته على اتباع منط محدد وخاص من أجل 
إخراج الطاقات السلبية الكامنة داخل األشخاص وشحنها 
بطاقة إيجابية وحتسني حالتهم النفسية والعاطفية، وفي 
النهاية تعافي الشخص تدريجيا من الضيق واحلالة النفسية 

التي تسيطر عليها الكآبة.
وذكــرت أن ازديــاد حــاالت الطالق فــي الكويت دفعت 
شريحة كبيرة من املجتمع الى حاالت نفسية صعبة للغاية، 
خصوصا أن املجتمع قاسى على هذه الفئة، السيما النساء 
الالتي يشعرن بضغوطات مجتمعية ونفسية بعد االنفصال.

وتابعت قائلة: «يعتبر العالج باستخدام مهاراتنا االبداعية 
هي احدى الوســائل احلديثة التي تساعد في حتسني حالة 
الفرد املزاجية وبالتالي تأثيره بشكل إيجابي على مجتمعه، 
وقد شــهد هذا النوع من استخدام الفن كحل بديل انتشارا 
واســعا السيما مع نتائجه اجليدة للحاالت التي تؤدي الى 
خفــض االكتئاب وحتســن احلالة النفســية، إذ تؤدي الى 
حترير اجلســم والذهن من القلــق واأللم من خالل توجيه 

انتباه املريض الى املوسيقى نحو االسترخاء».

زينب أكبر


