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د.فاضل صفر

الرقابة  ت���رأس رئي���س قط���اع 
والتفتيش م.وليد اجلاس���م صباح 
امس اجتماعا ض���م مديري االدارات 

في قطاعه.
وقد اكد اجلاسم خالل االجتماع على 
ضرورة ايجاد اس���تراتيجية جديدة 
لقطاع الرقابة والتفتيش خالل املرحلة 

املقبلة، تتضمن تصورات العمل بهذا 
القطاع خالل املرحلة املقبلة.

وشدد خالل االجتماع على تصحيح 
كل االخطاء السابقة وان يصبح القطاع 
البلدية  رقابيا ايضا عل���ى قطاعات 
مبختل���ف اداراتها بهدف تطوير أداء 

العمل.

اجلهود الكبيرة التي بذلها فريق الطوارئ 
في بلدية حولي بقيادة طارق القطان وأعضاء 
الفري���ق خالل فترة العيد والتي ش���ملت 
التفتيش عل���ى احملالت واملطاعم وضبط 
باعة متجولني تتطلب التش���جيع من قبل 
املس���ؤولني بالبلدية خللق روح تنافسية 

بني بقية احملافظات.

تشجيع فريق الطوارئإيجاد إستراتيجية جديدة لقطاع الرقابة والتفتيش في البلدية

إعداد: بداح العنزيوليد اجلاسم

لجنة إزالة التعديات تعاملت مع 262 تعديًا في 5 محافظات

إزالة  آلي���ات جلنة  واصلت 
التعدي���ات على ام���الك الدولة 
واملظاهر غي���ر املرخصة امس 
اعمالها في خمس محافظات وبلغ 

عدد االزاالت 262 تعديا.
واوضح رئيس فريق االزاالت 
ف���ي محافظة األحم���دي دعيج 
الس���نافي أن الفريق قام بإزالة 
25 تعديا في منطقة جابر العلي 
قطع���ة 6 وايض���ا 12 تعديا في 
منطقة الوفرة الس���كنية قطعة 
2، واشتملت االزاالت على اسوار 
حديدية وسواتر ترابية وزراعات 
مخالف���ة وحجب رؤي���ة وتعد 
على منش���أة حكومية وممرات 

للمشاة.
من جهته أوضح رئيس فريق 
االزاالت ف���ي محافظة العاصمة 
طارق الشايجي ان الفريق باشر 
ي���وم امس وقام  مهامه صباح 
بإزالة 41 تعديا، في منطقة كيفان 
قطعتي 1 و2، وتعددت املخالفات 
بني حجب رؤي���ة وفتح ممرات 
كانت مغلقة م���ن قبل اصحاب 
املنازل املجاورة وحظائر للدواجن 

وزراعات مخالفة.
كما بني رئيس فريق االزاالت 
في محافظ���ة الفروانية رياض 
الربيع ان الفريق قام بازالة 50 
تعديا في منطق���ة العمرية في 
القطعة 1، واشتملت االزاالت على 
تعد على ممرات للمشاة وتعد على 

منش���أة حكومية وازالة اشجار 
مرتفعة وحجب للرؤية.

ولف���ت الربيع إل���ى أن ابرز 
التج���اوزات كانت بازالة ملحق 
مقام على ام���الك الدولة مكون 
من 6 غ���رف وحمامني ومطبخ 
ومخزن مت���ت ازالته امس بعد 
ان قام الفريق بإزلته مسبقا لكن 
صاحب العقار عاد وشيد املخالفة 
مرة أخرى وهو مكون من الطابوق 

والكيربي.
من ناحيته اكد رئيس فريق 
االزاالت في محافظة مبارك الكبير 
مشعل ابا الصافي ان فريقه متكن 
من ازال���ة 36 تعديا على امالك 
الدولة، واشتملت االزاالت على 
حجب للرؤية وحظائر للدواجن 
وزراع���ات مخالفة ومخازن من 

الكيربي.
واوضح رئيس فريق االزاالت 
في محافظة حولي طارق القطان 
ان الفري���ق ازال 94 تعدي���ا في 
منطقة مش���رف قطعة 5 وغرب 
مشرف قطعة 1، واشتملت االزاالت 
على حظائ���ر للدواجن وحجب 
رؤية وزراعات مرتفعة وكيربي 

ومخازن.
واشار القطان الى ان االزاالت 
ستس���تمر في هاتني املنطقتني 
ولغاي���ة االنته���اء م���ن جميع 
التجاوزات واملخالفات املوجودة 

فيها.

خسرت 13 قضية فقط و76 قضية باقية في جدول أعمال اللجنة المختصة

صفر: البلدية كسبت 2781 قضية إّدعاء مْلكية
ذكر وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدي��ة 
ورئيس جلنة دراس���ة ومتابعة جميع القضاي���ا 
املرفوعة من املواطنني بشأن ادعاء ملكية أراض���ي 
الدولة د.فاضل صفر أن اللجنة مستمرة في أعماله��ا 
وعلى مدار 8 سنوات متتالية واضعة في االعتب��ار 
حجم هذه االدعاءات واملس���احات الشاسعة التي 
متثله�����ا وطبيع���ة القضايا املرفوع���ة وعدده��ا 
واألسالي��ب املتبعة في التقدم بها وخطورة النتائج 
الس���لبي��ة الت��ي قد تترتب على االس���تجابة لها 

واملتمثلة ف��ي ه���در حقوق الدولة وزعزعة امللكية 
العقارية للب��الد.

وقال: بلغت عدد التقارير املرفوعة ملجلس الوزراء 
منذ تاريخ تشكيل اللجنة في 2001/9/1 حتى اآلن 
232 تقريرا دوريا، باإلضافة الى تقرير نهائي لكل 

عام قضائي منصرم.

عمل اللجنة

وبلغ عدد قضايا ادعاءات امللكية في بداية عمل 

اللجنة 2860 قضية أضيف اليها عدد 29 قضية بعد 
املدة التي حددها القانون ليرتفع عددها الى 2889 
قضية مت حس���م 2794 قضية، صدرت بها أحكام 
نهائية في 2781 قضية لصال���ح البلدي���ة فيما عدا 

13 قضية ص���درت به���ا أحكام ض���د البلد.

76 قضية

وأضاف د.صفر ان ع���دد القضايا الباقية على 
جدول أعمال اللجنة 76 قضية علما ان القانون رقم 

2000/33 ق���د أغلق باب االدعاءات حيث حدد مهلة 
سنة لرفع هذه الدعاوى.

وتقدم الوزير الى كل اجلهات املمثلة في اللجنة 
وهي بلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة 
املالية وعضو من الشخصيات العامة ووزارة العدل 
بخالص التقدير والش���كر على أعمالهم وجهودهم 
التي ستستمر للفترة املقبلة والتي حفظ���ت للدولة 
الكثير من حقوقها وأراضيها وحفظ���ت املال العام 

من خالل العمل املتواصل والتنسيق املث���مر.

لجنة العاصمة تبحث استمالك عقارات بجزيرة فيلكا
تبحث جلنة العاصمة خالل اجتماعها االربعاء 
املقبل برئاسة مهلهل اخلالد اقتراح العضو محمد 

املفرج استمالك عقارات بجزيرة فيلكا.
ويتضمن جدول االعمال: الطلب املقدم من حمد 
الصقر بخصوص احالل ماء سبيل عوضا عن 
القائم حاليا مبنطقة املرقاب، االقتراح املقدم من 
العضو د.عبدالكرمي السليم بشأن عمل صيانة 
شاملة لش���وارع وأرصفة ومسارات اخلدمات 
الصحية مبنطقة الدسمة، طلب املوافقة على زيادة 
نسبة البناء بواقع 400% لعقار شركة حمود زيد 
اخلالد الواقع مبنطقة القبلة بشارع فهد السالم 
)داخل مدينة الكويت( قسيمة رقم 29 قطعة 14، 
طلب تخصيص موقع ل���وزارة االعالم متنازل 
عنه من قبل وزارة الطاقة مبنطقة الشويخ )ع( 

االدارية، طلب صاحب العالقة ترخيص ديوان لعائلة الثويني على 
القسيمة رقم 4 من القطعة 3 مبنطقة الفيحاء، االقتراح املقدم من 
العضو السابق وزير البلدية د.فاضل صفر، بشأن توسعة مواقف 
السيارات السطحية بجوار احلديقة العامة ومسجد الزبير بن العوام 
قطعة 2 مبنطقة املنصورية، طلب الش���ركة االحمدية للمقاوالت 
والتجارة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لتنفيذ 

القسيمة رقم 1 من املخطط التنظيمي، طلب وزارة 
العدل متديد العمل بقرار املجلس البلدي رقم )م 
ب/ف 2001/10/285/29( املتخذ بتاريخ 2001/5/21 
واملجدد بالقرار رقم )م ب/ق م2008/5/90/3( املتخذ 
بتاريخ 2008/4/7 واملتعلقني بتخصيص موقع 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية  معهد 

بالقطعة 14 مبنطقة القبلة.
الشكوى املقدمة من صاحبة العالقة بخصوص 
حديقة اخلالدية قطعة 3 شارع 30 + 32. طلب 
صاحبة العالقة زيادة مساحة الكشك رقم 2318 
الكائن بالقطعة 3 مبنطقة القبلة داخل املدينة.

اصدار رخصة هدم واعادة بناء املباني اخلاصة 
باحلديقة 25 فبراير الرياضي لالطفال باحلديقة 

الكائنة بالقطعة 2 مبنطقة الدسمة.
االقتراح املقدم من العضو محمد املفرج بشأن عمل فتحة دخول 
فقط من شارع القاهرة للدخول الى جمعية املنصورية مباشرة، 
اقتراح العضو السابق خليفة اخلرافي عمل طريق علوي اضافي 
لطريق دمش���ق السريع. االقتراح املقدم من العضو د.عبدالكرمي 
سليم بش���أن اعادة تصميم املرحلة الثالثة من مشروع تطوير 

طريق الدائري االول.

اشاد عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
بتخفيض تأمني اقام����ة املخيمات الربيعية الذي 
اصدره وزير االشغال والشؤون البلدية د.فاضل 
صفر لرفع املعاناة عن املواطنني وتخفيفا عنهم 

ماديا.
وطالب م.العنزي بضرورة تأجيل تنفيذ القرار 
نظرا لضيق الوقت وعدم جهوزية البلدية، مشيرا 
ال����ى آلية تنفيذ القرار غير واضحة وحتتاج إلى 
مزيد من الدراسة لوضع القواعد والنظم التي تكفل 
تنفيذ هذا القرار مبا يعود بالنفع على املواطنني 
وفي نفس الوقت ميكن احملافظة على البيئة البرية 

وحمايتها من التدهور.
واضاف انه يؤيد هذا القرار غير انه يعترض 
على توقيت تنفيذه مؤكدا انه مع كل اجراء يهدف 

الى رفع املعاناة عن املواطن بجميع اشكالها فهذا هو الدور املنوط 
باملجلس البلدي، وهو هدف كل من يعمل في اخلدمة العامة لتنمية 
وتطوي����ر وطنه، اال ان هناك آليات وقواعد يجب العمل على وضع 
اطرها قبل التنفيذ ليكون الوضوح والشفافية أسسا هامة تواكب 

صدور وتنفيذ القرارات التي تصدر من مختلف 
اجهزة الدولة حتى ال تكون هناك عش����وائية في 

وسائل التطبيق.
واكد ان الفترة القليلة املتبقية على موس����م 
اقام����ة املخيمات في الب����ر ال تكفي لوضع قواعد 
ولوائ����ح تخفيض التأمني من خمس����مائة دينار 
الى مائة دين����ار، الن ذلك يتطلب تغيير اللوائح 
السابقة وفقا للقرار اجلديد، وترتيب دورات ملوظفي 
البلدية املختصني كما ينبغي تنوير املواطنني مبا 
سيترتب على هذا القرار من مسؤولية احملافظة 
على البيئة البرية، وضرورة التعاون مع مختلف 
اجهزة الدولة على رفع الوعي البيئي خالل فترة 

اقامة املخيمات في البر.
واختت����م تصريحه مطالب����ا بضرورة تأجيل 
تنفي����ذ هذا القرار حتى تتم دراس����ة جميع جوانب����ه ووضع آلية 
لتطبيقه من قبل بلدية الكويت في العمل على تالفي اي مالحظات 
او انعكاسات سلبية قد حتدث نتيجة التطبيق، وعدم توافر الوقت 

الكافي للتنفيذ.

العنزي لتأجيل تحصيل رسوم 100 دينار إلقامة المخيمات
حتى تتم دراسة جميع جوانبه ووضع آلية لتطبيقه

)أحمد باكير(إزالة كيربي مخالف

رفع سور مخالف في الوفرة

م.عبداهلل العنزي

مهلهل اخلالد

البغيلي يدعو لتأجيل 
تطبيق البصمة في الوزارات

 تغيير نسب بناء جامعة الشدادية 
يتطلب قرارًا من »البلدي«

محطة توليد كهرباء 
لمسافة 5 كلم في منطقة بنيدر

انتخاب لجان للمحافظات 19 أكتوبر

كش���فت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء واملاء ابلغت البلدية 
بش���أن طلب اقامة محطة توليد كهرباء مبس���افة 5 كيلو مترات في 

منطقة بنيدر خلف القاعدة البحرية.
وقالت مصادر مطلعة انه س���تتم مخاطب���ة وزارة الدفاع ألخذ 
املوافقة بش���أن اقامة احملطة في املوقع املطل���وب متهيدا للبدء في 

دراسة املوضوع.

اجللس���ة االفتتاحية للمجلس البلدي في 19 أكتوبر املقبل تشهد 
انتخ���اب بقية جلان احملافظات اضافة الى توصيات اللجنة البيئية 
وكذلك توصيات جلنة العاصمة التي س���تعقد اجتماعها االس���بوع 
املقبل حيث تنص الالئحة على عدم عرض توصيات اللجان اال بعد 

مرور اسبوعني.

طالب عضو املجلس البلدي 
ورئيس جلنة الفروانية احمد 
جديان البغيلي جميع وزارات 
ومؤسس���ات الدول���ة بتأجيل 
تطبيق نظام البصمة، مشيرا 
التريث حلني االنتهاء من  الى 
األزمة العاملية ملرض انفلونزا 

اخلنازير. 
البغيل���ي خالل  وأوض���ح 
تصري���ح صحاف���ي ان اغلب 
الذي يطبقون نظام  املوظفني 
البصمة أصبح���وا متخفوين 
من احتماالت نقل املرض عبر 
العدوى من احد املصابني، متمنيا 

ان تت���م مراعاة هذا اجلانب خصوص���ا ان املرض اصاب عددا ال 
يستهان به من املواطنني.

خاطب نائب املدير العام لشؤون قطاع التنظيم م.غسان الثاقب 
جامعة الكويت بشأن املدينة اجلامعية اجلديدة بالشدادية حيث 
اش���ارت البلدية الى ان اي تغيير في نس���ب البناء واملساحات 

يتطلب قرارا جديدا. 
وقال الثاقب في كتابه باالشارة الى املوضوع والى كتابكم رقم 
)KUCP/MUN/MCIL/09/002( امل���ؤرخ في 2009/8/16 واخلاص 
باعتماد املخطط الهيكلي للمدينة اجلامعية اجلديدة بالشدادية، 
ونحيطكم علما بانه مت االطالع عل���ى املخطط الهيكلي للمدينة 
اجلامعية اجلديدة بالشدادية، وحيث انه مت اصدار قرار مجلس 
بلدي رقم )م ب/ف/2006/19/449/20( املتخذ بتاريخ 2006/10/2 
مبوجب املس���احات اخلاصة بالكليات واملعدة من قبلكم وعليه 
فان اي تغيير في نس���ب البناء واملساحات يتطلب اعادة اصدار 
قرار جديد من املجلس البلدي مبا يتناسب مع املساحات اجلديدة 

املقدمة من قبلكم.

أحمد البغيلي


