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املجلس أقرّ التعديالت على أبنية املناطق الصناعية.. وتخصيص موقع لتدوير اإلطارات جنوب طريق الساملي

»البلدي«: السماح بإقامة سكن للعمال داخل املصانع
منتجاته���م ومش���روعاتهم 

الصغيرة.
يوافق املجلس على االقتراح 
وتكلي���ف البلدي���ة برف���ع 
املواقع املقترحة باحملافظات 
للمجلس بعد التنسيق مع 
برنامج هيكلة القوى العاملة 

في الدولة.
٭ األمني العام: طلب البلدية 
التصري���ح بإضافة مكاتب 
تشوين للمعدات واآلليات 

مبنطقة صبحان.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب
العام: تخصيص  ٭ األمني 
موقع مؤثث حملطة الصرف 
الصح���ي مبنطق���ة غ���رب 
أبوفطيرة مبحافظة مبارك 

الكبير.
٭ يواف���ق املجلس البلدي 

على الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصي���ص موقعني إلقامة 
بنكني ضمن ضاحية صباح 

السالم قطعة 10.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: موقع املنطقة 
الصحي���ة ضم���ن املوق���ع 
املخص���ص للمركز االداري 
الفرع ال���وزارات والهيئات 
احلكومية باملنطقة الوسطى 

بصبحان.
٭ يواف���ق املجل���س على 
التوصي���ة بإلغ���اء الفقرة 
ق���رار املجلس  الثانية من 
البلدي املتعلق بشرط موافقة 

الطيران املدني.
٭ األمني العام: طلب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
ضم احلديقة العامة لنادي 
الرياضي مبحافظة  سلوى 

مبارك الكبير.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
وتصبح املساحة اإلجمالية 
)150440م2( بالقرين قطعة 

.)4(
٭ األمني العام طلب ش���ركة 
الوطنية التصريح  البترول 
بس���كن عمال مؤثث مبنطقة 
جنوب ميناء عبداهلل للوقود 

البيئي.
٭ علي املوسى: املوضوع تأخر 
واس���تغرب طلب العقود من 
جلن���ة االحمدي مع العلم ان 
املشروع حكومي وهناك رأي 
فيه وال ميكن احلكم على األمور 

ويجب االسراع باملوافقة.
٭ فهد الصانع: خالل اجتماع 
اللجنة طلبنا كتابا من وزارة 
الداخلي���ة للموافق���ة على 

السكن.
٭ محم���د املعج���ل: أرجو 
عدم تعطيل املعامالت وان 
املوافقة عليها ووضع  يتم 

الشروط.
٭ يرفض املجلس الطلب.

الع���ام: طلب من  ٭ األمني 
العضو محمد املعجل إعادة 
املوضوع إلى جلنة االحمدي 
وفق املادة )63( مع معاملتني 

بنفس الطلب.
٭ يوافق املجلس على الطلب 

وإعادتها للجنة األحمدي.
٭ رفعت اجللس���ة الساعة 

1.40 ظهرا.

٭ األمني العام: االشتراطات 
اخلاص���ة بأبني���ة املناطق 

الصناعية.
٭ فهد الصانع: هذا املوضوع 
مت بحث���ه في اس���تفاضة 
وهناك فري���ق عمل مكلف 

بالدراسة.
٭ محمد املعجل: ارجو عدم 

تأخير املوضوع.
٭ فيصل اجلميعة مساعد 

املدير العام:
املناطق الصناعية  لتعديل 
واحلرفية م���ع اضافة بند 
العمال وهناك  بشأن سكن 
فري���ق عمل م���ن الداخلية 
وهيئة الصناعة والبلدية ومت 
وضع االش���تراطات خاصة 
اننا اشترطنا موافقة كل من 
الداخلية والهيئة قبل تنفيذ 
الس���كن وبناء على ذلك مت 
وضع نظام بناء من مجمع 
وزارات الدولة لدينا موافقات 

ستتم
٭ علي املوس���ى: مت إرسال 
العامة  الهيئة  الشروط من 

للصناعة.
٭ يواف���ق املجل���س على 
التعديالت اخلاصة مبنطقتي 
العارضي���ة وأبوفطي���رة 
الصناعية حيث تكون نسبة 
البناء 100% بالسرداب و%100 
الدور  الدور األرضي، %80 
األول مع املوافقة على الغاء 
تس���ميات املصانع والبالغ 

عددها 10 مناطق.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
فهد الصانع بش���أن أعمال 
املنزلية واخلاصة  التجارة 

باألندية واإلعالن عنها.
٭ يواف���ق املجل���س على 
الرقابة  ض���رورة تفعي���ل 
على أعمال التجارة املنزلية 
واخلاصة باألندية واإلعالن 

عنها.
اقتراح  الع���ام:  ٭ األم���ني 
العتيبي  العض���و أس���امة 
بشأن تخصيص أرض في 
كل محافظة ليتم بناء بلوكات 
تصمم كمجموعة من احملالت 

وبيعها باملزاد العلني.
٭ يواف���ق املجل���س على 

االقتراح.
٭ األم���ني الع���ام: اقت���راح 
العضو أسامة العتيبي بشأن 
تخصيص موقع لكل محافظة 
ليكون مالئما للشباب لعرض 

وتقطير املياه جنوب محطة 
الزور.

٭ يواف���ق املجل���س على 
الطلب.

٭ األمني العام: طلب وزارة 
الداخلي���ة تخصيص موقع 
بديل ملوقع املعسكر املساند 
لقوات األمن اخلاصة باملنطقة 
اجلنوبية على امتداد طريق 

النويصيب.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب شركة 
البترول الوطنية الكويتية 
تخصيص موقع 4 إلنشاء 
محطة تعبئة وقود مبنطقة 
عريفج���ان ضم���ن املنطقة 
احلضرية اجلديدة الشرقية 
من مدينة صب���اح األحمد 

السكنية.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع القامة فرع 
كهرباء السيارات وتصليح 
االطارات مبنطقة الفحيحيل 

قطعة 1.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب شركة 
البترول الوطنية الكويتية 
تخصيص موقع 6 النشاء 
محطة تعبئة وقود ش���مال 

منطقة الوفرة الزراعية.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
املنتزه  وان تكون بج���وار 

الترفيهي.
٭ األم���ني العام: مش���روع 
الق���رار ال���وزاري بع���ض 
املهنة  احكام الئحة مزاولة 
الهندسية والدور  للمكاتب 

االستشارية.
٭ يواف���ق املجل���س على 

التوصية التالية.
٭ املوافقة على تعديل قرار 
البلدي رقم »م ب/  املجلس 
م أ/ ل ج 2013/271/7« املتخذ 
بتاريخ 2013/6/10م باالضافة 
الى الفقرة ويسحب الترخيص 
في حالة ثبوت اس����تعمال 
الغش او التزوير في احلصول 
عليه مع مراعاة احكام قانون 
اجلزاء في هذا الشأن الى املادة 
28 حسب افادة ورأي الفتوى 

والتشريع.

التابعة ملؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة مبوق���ع محطة 
الكهربائية  اخليران للقوى 
وتقطير املي���اه في منطقة 

الزور.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب الشركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخلليج 
التصريح بترخيص مكاتب 
مؤقتة وتشوين مواد مبنطقة 
الزور لتمديد خطوط النفط 

والغاز.
٭ يوافق املجلس على إعادة 

الطلب للجنة.
٭ األمني العام: طلب الشركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخلليج 
تخصيص مسارات كيبالت 
الوفرة  أرضي���ة مبنطق���ة 

الزراعية.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
االشغال إزاحة جزء من مسار 
مخصص سابقا خلط مياه 
معاجلة غرب منطقة الظهر 

بجوار الدائري السابع.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الكهرباء واملاء إضافة املساحة 
املتبقية م���ن موقع املخيم 
الربيعي لشركة نفط الكويت 
لتوس���عة محطة اخليران 
لتوليد الطاق���ة الكهربائية 

عقدت الورشة الثانية بشأن 
مشاريع البلدية.

٭ يواف���ق املجل���س على 
التوصي���ة للجهات  إحالة 
واملتضمنة تش���كيل فريق 
عمل دائم مكون من اجلهات 
التنفيذي���ة واألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية واجلهات احلكومية 
ذات الصلة ملتابعة املشاريع 

املتأخرة.
٭ األمني العام: طلب املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
تأجير العني املخصصة للبنك 
التجاري الى بنك آخر مبنطقة 

مبارك العبداهلل.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصي���ص موقع فرع غاز 

مبنطقة الشهداء قطعة 5.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب املؤسسة 
الس���كنية  العامة للرعاية 
استحداث مواقف سيارات 
س���طحية باجلهة الشرقية 
واجلنوبي���ة خ���ارج مبنى 

املؤسسة.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
العام: تخصيص  ٭ األمني 
مس���ارات خطوط األنابيب 
اخلاصة ببعض املش���اريع 

قرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي 
مع اعادة تخصيص املوقع 
للهيئ���ة العام���ة للصناعة 
الش���قايا  والواقع مبنطقة 
جنوب طريق الساملي مبسافة 
2 كيلو ومنطقة امان محيطة 
باملوقع 500 مت���ر على ان 
يس���تغل كموقع لصناعات 
التدوير شريطة التنسيق مع 
وزارات اخلدمات قبل التنفيذ 
وتقدمي دراسة مردوده البيئي 
وإلغاء م���ا يخالف ذلك من 

قرارات سابقة.
٭ األمني الع���ام: كتاب من 
األعضاء محمد املعجل وعلي 
املوسى وحسن كمال بشأن 
تأخر ع���رض املعامالت في 

جلان املجلس.
٭ محمد املعجل: هناك تأخر 
ف���ي بعض اللج���ان ببحث 

املعامالت.
٭ علي املوس���ى: ادعو الى 
احال���ة جمي���ع املعامالت 
املتأخرة الى مكتب املجلس 
لبحثها والتي لم يتم البت 
فيها قبل 31 ديسمبر 2014.

٭ يواف���ق املجل���س على 
الى مكتب  الرس���الة  إحالة 

املجلس.
٭ يت���رأس اجللس���ة نائب 
الرئيس مشعل اجلويسري.

٭ األمني العام: ورشة عمل 
جلنة اإلصالح والتطوير.

العتيب���ي: لقد  ٭ أس���امة 

أقر املجلس البلدي خالل 
جلسته أمس برئاسة مهلهل 
اخلالد االشتراطات الوقائية 
اخلاص����ة بأبني����ة املناطق 
الصناعية والس����ماح بإقامة 

سكن للعمال في املصانع.
التعدي����الت  وتضمن����ت 
السماح بالبناء 100% للسرداب 
والدور األرضي و80% للدور 
األول بالنس����بة للمناط����ق 
الصناعية في كل من أبوفطيرة 

والعارضية.
واعتمد املجلس تخصيص 
موق����ع لصناع����ات تدوي����ر 
اإلطارات في منطقة الشقايا 
جنوب طريق الساملي مبساحة 

2 كيلومتر مربع.
ووافق املجلس على تفعيل 
الرقاب����ة على أعمال التجارة 
املنزلية واخلاصة باألغذية 
واألعالف لها، كما متت املوافقة 
على تخصيص أرض في كل 
محافظة لبناء بلوكات تضم 
مجموعة من احملالت لبيعها 
في املزاد العلني مع تخصيص 
موقع أيضا في كل محافظة 
لع����رض منتجات الش����باب 

الصغيرة.
وواف����ق املجل����س عل����ى 
تخصيص موقع مؤقت حملطة 
الص����رف الصح����ي مبنطقة 
أبوفطي����رة مبحافظة  غرب 
مب����ارك الكبير، كما مت إلغاء 
شرط موافقة الطيران املدني 
ملوقع املنطق����ة الصحية في 
صبحان. وفيما يلي تفاصيل 

اجللسة:
افتتح رئي���س املجلس  ٭ 
البلدي مهلهل اخلالد اجللسة 

الساعة 10 صباحا.
٭ األمني العام: االطالع على 
الرس���ائل الواردة مصادقة 
الدول���ة لش���ؤون  وزي���ر 
البلدي���ة عيس���ى الكندري 
على محضر اجتماع املجلس 
البلدي 2016/1 والذي رفض 
اقتراح العضو حسن كمال 
السماح باالستعانة بخدمات 

املتقاعدين الفنيني.
٭ حس���ن كمال: استغرب 
م���ن رف���ض الوزي���ر لهذا 
القرار باالستعانة بخدمات 
ان  خاص���ة  املتقاعدي���ن 
اختصاصن���ا ف���ي املجلس 
وهن���اك مش���روع تعديل 
قانون البلدية فهو تهميش 
ل���دور األعض���اء وتقليص 
صالحياتن���ا وكأن املجلس 
هو سبب تعطيل املشاريع 
كما ان النظام اإلداري متهالك 
في البلدية وجميع املسؤولني 
يتحملون املس���ؤولية وان 
التنفي���ذي يحتاج  اجلهاز 

الى نفضة.
٭ األمني العام: كتاب املدير 
العام بشأن الرد على سؤال 
العتيبي  العض���و اس���امة 
بشأن انشاء مصنع تدوير 

النفايات.
٭ يوافق املجلس على إعادة 
املوضوع للجهاز التنفيذي 

لتحديث البيانات.
٭ األم���ني الع���ام: اع���ادة 
تخصي���ص موق���ع إلعادة 
العامة  التدوي���ر للهيئ���ة 

للصناعة.
٭ يوافق املجلس على إلغاء 

م. أحمد املنفوحي ومانع العجمي أحمد الفضالة وفهد الصانع 

د. حسن كمال 

د. مشاري املطوطح 

)فريال حماد(  م. علي املوسى ويوسف الغريب ومحمد املعجل  أحمد البغيلي ونايف السور مهلهل اخلالد وم. أحمد املنفوحي ورجعان الغريب وفوزي الشهاب ومحمد الصوابر ومنصور التورة خالل اجللسة

حتديد أرض لالحتفاالت الوطنية
املطوطح: تخصيص أراٍض زراعية 

إلقامة حزام أخضر في اجلهراء

التزام مسؤولي البلدية 
بحضور اجتماعات اللجان

قدم العضو د.حسن كمال اقتراحا بتحديد 
أرض في كل محافظة لالحتفال سنويا باألعياد 

الوطنية.
وقال كمال في اقتراحه: ان االعياد الوطنية 
ترسخ مشاعر احملبة واالنتماء والوالء لدولتنا 
احلبيبة، وربط االجيال مباضيها املشرق وإعادة 
بناء شخصية شبابها باالقتداء ببطوالت آبائهم 
وأجدادهم الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل 
إقامة دولة تنعم باألمان واالستقرار والرفاهية، 
حتى يتسنى لشبابنا مواصلة ما قام به األوائل 
من أبناء الوطن، فهي جتسيد لدور أهل الكويت 
وحكامها في بنائها واس��تقرارها والعمل على 

تالحم وترابط الشعب والوالء للكويت.
ل��ذا، أقترح: حتدي��د أرض في كل محافظة 
خ��الل فترة االعياد الوطنية إلقامة االحتفاالت 
واالنشطة الوطنية عن طريق فعاليات ومعارض 

في احملافظات.
كم��ا قدم كمال االقت��راح التالي: ان املباني 
العالية تؤثر س��لبا على حركة املرور وبش��كل 
ملحوظ بس��بب زيادة احلجم امل��روري على 
الشوارع احمليطة وبسبب الكثافة العالية لقاطني 
ومستخدمي هذه املباني، الس��يما زيادة عدد 
املركبات املنطلقة من وإلى هذه املباني، باالضافة 
الى أنها تتسبب في شلل مروري في الشوارع 

وخاصة في ساعات الذروة.
لذا، أقترح: إعداد دراس��ة مرورية شاملة 
للمنطقة الواقعة ضمن الدائرة األولى والتي 
تتضمن املناطق التجارية واالستثمارية واألبراج 
العالية، آخذي��ن في االعتبار أثر بناء االبراج 
واملباني العالية على احلركة املرورية ومواقف 
السيارات والبنية التحتية، مع اقتراح حلول، 

إن ألزم.

قدم العضو د.مشاري املطوطح اقتراحا بتخصيص أراض 
زراعية في محافظة اجلهراء.

وقال املطوطح في اقتراحه: رغبة في حتقيق السالمة البيئية 
والصحة العامة وكل ما من شأنه حتقيق أهداف الدولة ومتاشيا 
مع اخلطة القومية للتخضير وبهدف حتسني البيئة في الكويت، 
ومواجهة التصحر، ووقف زحف موجات الرمال التي تتعرض 
لها البالد بني احلني واآلخ��ر، ويعانى منها الكثيرون، وبهدف 
توفير مناطق حتريج وحتسني املناظر الطبيعية فضال عن كل 
ما من ش��أنه تنقية اجلو من التلوث وتلطيف درجات احلرارة 

في فصل الصيف.
لذا اقترح اآلتي: تخصيص أراض زراعية في محافظة اجلهراء 

إلقامة مشروع حزام أخضر »مصدات رياح«.

أكد مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
حرص��ا للجه��از التنفيذي عل��ى حضور 
اجتماع��ات جلان املجلس، مش��يرا إلى أنه 
س��يتم اتخاذ اإلجراءات بحق اي مسؤول 
يتغيب عن حضور اجتماعات جلان املجلس 

دون عذر.
من جانب آخ��ر طلب املنفوحي املجلس 
البلدي ما مت بخصوص طلب اجلهاز بسحب 
موقع مش��روع عالم التكنولوجيا ش��مال 

الدائري السابع.
وقال املنفوحي في كتابه: يرجى افادتنا 
عم��ا مت بخصوص كتابن��ا املتضمن طلب 

س��حب موقع مش��روع عالم التكنولوجيا 
الواقع شمال الدائري السابع والبالغ مساحته 
مليون متر مربع واملخصص لش��ركة )...( 
وإلغاء قرار املجلس البلدي رقم »م ب/ ف 
2001/10/334/32« الصادر بتاريخ 2001/5/21 
وذلك لتعارضه مع موقع ردم النفايات املغلق 
شمال الدائري السابع واجلاري حاليا دراسة 
إعادة تأهيله، ولعدم جدية أصحاب العالقة في 
تفعيل قرار املجلس البلدي اخلاص باملوقع 
عل��ى النحو الذي انط��وى عليه، علما بأنه 
لم يصلنا م��ا يفيد صدور قرار من قبلكم 

بخصوص املوضوع حتى تاريخه.

تفعيل الرقابة على 
أعمال التجارة 

املنزلية اخلاصة 
باألغذية

تخصيص أرض 
إلقامة محالت في 
كل محافظة تباع 

باملزاد

موقع مؤقت 
حملطة الصرف 

الصحي في منطقة 
غرب أبوفطيرة

إلغاء شرط 
موافقة الطيران 
املدني ملوقع 

املنطقة الصحية 
في صبحان

استحداث 
مواقف سيارات 

سطحية في مبنى 
»السكنية«


