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اعداد: بداح العنزي

أصدر املدير العام لبلدية الكويت م.احمد 
الصبي����ح تعميما اداريا بش����أن الش����روط 
والضواب����ط اخلاصة بترخي����ص املخيمات 
الربيعية. وقال الصبيح انه يجب ترك مسافة 
بني كل مخيم واخر ال تقل عن 20 مترا بحيث 
يكون كل مخيم مستقل عن املخيمات املجاورة 
واالبتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق 

الدائرية السريعة ومناطق املنشآت العسكرية 
ومباني اخلدمات العامة والتي تشمل الهاتف 
والنفط ومحطات الوقود واملناطق السكنية 

مبسافة ال تقل عن 500 متر.
واشار الى منع اقامة املخيمات الربيعية 
نهائيا في املنطقة الواقعة بني كل من طريقي 
امللك فه����د بن عبدالعزيز وطريق الفحيحيل 

السريع وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء 
عب����داهلل حيث مت وضع لوح����ات حتذيرية 
تب����ني للمواطنني منع وض����ع مخيماتهم في 
تلك املنطقة. وقال انه مت توفير عوامل االمن 
والسالمة بالتنسيق مع االدارة العامة لالطفاء 
لضمان عدم حدوث احلرائ����ق او مكافحتها 

بأسرع ما ميكن.

شروط وضوابط ترخيص المخيمات الربيعية

عقد جلسة ماراثونية للتأكيد على ضرورة التعاون وعدم تهميش دور المجلس

»البلدي«: ال رسوم على المخيمات.. واعتماد مضابط الجلسات

)متين غوزال(عبداهلل العنزي وشايع الشايعزيد العازمي خالل ترؤسه جلسة املجلس أمس

رئيس  يلتق�ي  ال�وزراء  رئيس 
وأعض�اء »البل�دي« األح�د المقب�ل

مطالبات بإزالة أبراج االتصاالت 
الطي�ور س�وق  وفت�ح  المخالف�ة 
نكس�ر  أن  يمك�ن  ال  الصبي�ح: 
بالمخالف�ات ونس�مح  القواني�ن 

اعلن رئيس املجلس البلدي زيد العازمي خالل جلسة املجلس امس 
ان س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد سيلتقي اعضاء 

املجلس االحد املقبل.
من جانب آخر وفي جلسة ماراثونية استمرت حتى الثالثة والنصف 
عص��را ناق��ش خاللها املجلس موضوع فتح س��وق الطي��ور وابراج 
االتصاالت ورسوم املخيمات، انتهت اجللسة الى موافقة املجلس على 
اقتراح م.جنان بوش��هري بضرورة وجود مضابط جللسات املجلس 

البلدي.
وقد شدد االعضاء على ضرورة عدم تهميش دور املجلس البلدي، 
خاصة فيما يتعلق برس��وم املخيمات ألن ق��رار املجلس عام 2008 لم 
يتطرق الى حتصيل رسوم نظير اقامة تلك املخيمات، خاصة ان املوسم 
ب��دأ منذ االول من نوفمبر، أما ف��ي قضية محالت الطيور فقد اوضح 
مدير عام البلدية انه ال ميانع ان يقوم اصحاب احملالت باخراج الطيور 
دون ان يكون هناك قرار بالفتح، مشددا على ان البلدية تطبق قرارات 

املجلس وال ميكن كسر القانون.
كما اكد انه اصدر تعليمات الى نواب املدير رؤساء بلديات احملافظات 

بإزالة كل ابراج االتصاالت املخالفة.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

افتت����ح رئي����س املجلس البلدي زيد العازمي اجللس����ة الس����اعة 10 
صباحا.

زيد العازمي: نعزي الكويت بوفاة الوزير والنائب السابق طالل مبارك 
العيار اسكنه اهلل فسيح جناته.

موسى الصراف: هناك مالحظات بشأن املصادقة على قرارات املجلس 
البلدي خالل اجللس����ة املاضية كما ان هن����اك لغطا كبيرا حول املعاملة 
اخلاصة بالسماح بالبناء في القطعة 48 مبنطقة الفروانية، حيث انه لم 
يضف اس����مي ضمن املعترضني على القرار، كما ان هناك اقتراحا بشأن 
حتويل موضوع س����وق الطيور الى االدارة، وانه ال ميكن ان يتم القرار 

اال بوجود تقرير من االدارة.
احمد البغيلي: معاملة الفروانية مت التصويت عليها بواقع 11 صوتا 

وليس 7 اعضاء وان كان رافضا فعليه ان يكتب اسمه.
موسى الصراف: ارجو ادراج اسمي ضمن عدم املوافقة.

منى بورسلي: مالحظاتي على احملضر.
محمد املفرج: هناك توصية من املجلس الى االدارة بشأن سوق الطيور 

ألنها اغلقت السوق.
احم����د الصبيح: الالئحة صدرت من املجلس البلدي واي تغيير يتم 

من خالل املجلس.
محمد املفرج: ملاذا لم يتم فتح احملالت حلني تعديل الالئحة؟

احم����د الصبي����ح: اذا وافق املجلس تفتح احملالت رغ����م اننا نخالف 
اللوائح.

القانوني: في وجود الالئحة ال ميكن اجراء تعديل اال ان يكون هناك 
تقرير، واملوضوع مدرج على بند التصديق ال ميكن مناقشته.

جنان بوش����هري: بخصوص املعاملة اخلاصة بالس����ماح بالبناء في 
الفروانية فإن هناك طلبا مقدما من اربعة اعضاء العادة التصويت على 
املادة 17 من الالئحة الداخلية بأن تكون هناك مضبطة ميكن ان تعرض 

جميع املناقشات والتوصية.
زي����د العازمي: هل يوافق املجلس على تكلي����ف االمني العام لتفريغ 

املضابط؟
عبداهلل العنزي: بخصوص طلب فتح سوق الطيور فإن االمر ليس 
للمناقشة ولكن لعرضه على الوزير، وبخصوص تهميش دور املجلس فقد 

قدمنا رسالة واضحة برأينا بشأن بلديات احملافظات لتكون موثقة.
مانع العجمي: ملاذا ال يتم فتح احملالت الخراج الطيور؟

احمد الصبيح: ال مانع من قيام اصحاب احملالت بأخذ الطيور.
شايع الشايع: نؤبن الراحل يوسف الوزان الذي كان يشغل نائبا لرئيس 

املجلس البلدي وارجو اطالق اسمه على احد شوارع منطقة الفيحاء.
فرز الديحاني: ارجو الس����ماح باخراج الطيور وبخصوص شهادات 
االوصاف قد طلبنا تقريرا في اجللسة املاضية ولكن لالسف حتى اآلن 

لم يصلنا شيء.
احمد الصبيح: نحن متعاونون وال ميكن ان نكس����ر اللوائح حلماية 

املال العام واني اقسمت امام األمير بذلك.
منى بورس����لي: هن����اك ادوات للتع����اون النقاذ بع����ض احليوانات 

والطيور.

مانع العجمي: موافقتنا جاءت بناء على شكوى وتضرر اصحاب املنزل 
من قرب احملول منهم خاصة أننا نعلم حجم املشكلة.

محمد الهدي����ة: ال ميكن ان يبقى قرار رفض نقل احملوالت ش����ماعة 
لرفض الطلب����ات خاصة ان صاحب العقار يعاني من مش����كلة حدوث 

حريق باحملول.
اشواق املضف: املوافقة تعطي املجال لتقدم العديد من املواطنني بطلبات 

نقل احملول، وبإمكاننا ان نعدل القرار باملوافقة على االحالة.
منى بورسلي: البد من التصويت على التوصية.

يواف����ق املجلس على التوصية بنقل احملول واالس����تعجال باختيار 
موقع مناسب.

االمني العام: توسعة مسجد الستالن مبنطقة الشهداء قطعة 4.
عبداهلل العنزي: اس����تغرب من موافقة اجلهاز الفني على التوسعة 

ورفض سكن االمام واملؤذن، وارجو تعديل التوصية لتشمل السكن.
يوافق املجلس على تعديل التوصية لتشمل سكن االمام.

االمني العام: طلب وزارة الداخلية توس����عة مخفر ش����رطة مبنطقة 
الشعب قطعة 3.

يوافق املجلس على الطلب.
االمني العام: طلب بعض مالك العقارات املوافقة على البناء من دون 
ارتداد جلميع القسائم التجارية الواقعة على شارع ابن خلدون وشارع 

العثمان مبنطقة حولي.
يوافق املجلس على رفض الطلب.

االمني العام: طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل نقل فرع البنشر 
وكهرباء السيارات بضاحية سلوى ق5.

يوافق املجلس على الطلب.
االمني العام: طلب جمعية الس����املية توسعة السوق املركزي وربطه 

مع مجمع الدكاكني مبركز الضاحية.
يوافق املجلس على الطلب.

محضر العاصمة

االمني العام: محضر اجتماع جلنة العاصمة – طلب ترخيص ديوان 
لعائلة الثويني مبنطقة الفيحاء.

يوافق املجلس على الطلب.
االمني العام: اقتراح العضو السابق فاضل صفر بشأن توسعة مواقف 
سيارات س����طحية بجوار احلديقة العامة ومس����جد الزبير بن العوام 

بالقطعة 2 مبنطقة املنصورية.
يوافق املجلس على الطلب.

االم����ني العام: طلب وزارة العدل متديد قرار املجلس البلدي بش����أن 
تخصيص موقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالقطعة 

14 مبنطقة القبلة.
موس����ى الصراف: مدة الس����نة قد تكون مفيدة ولكن البد ان حتسم 

اجلهة القانونية امرها خالل سنتني او ثالث.
احمد الصبيح: الدورة املستندية تصل الى سنتني ووجهة نظر االدارة 

ان تعطى سنتني من تسلم احلدود.
اشواق املضف: استغرب من 2001 واملوضوع يدرس لذلك من الصعب 
االس����تمرار في جتديد املدة واطلب س����حب االرض خاص����ة ان االمور 

تغيرت.
جنان بوشهري: اذا متت املوافقة على التجديد فإنه يكون نهائيا وال 

ميكن جتديده مرة اخر.      
يوافق املجلس على منح س����نتني لتمديد القرار الس����ابق للمجلس 

البلدي.
األمني الع����ام: محضر اجتماع جلنة حولي وطلب وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعمل لتخصيص صالة أفراح ضمن منطقة مش����رف � 

ق2.
يوافق املجلس على الطلب.

أش����واق املضف تقدمت باقتراح تش����كيل جلنة دائمة تسمى جلنة 
البناء املستدام.

عبداهلل العنزي: مت تش����كيل اللجنة بصفة مؤقتة حلني االنتهاء من 
دراسة اللوائح.

أشواق املضف: أطلب تأجيل االقتراح.
يوافق املجلس على التأجيل.

رفعت اجللسة الساعة 3.30 عصرا.

محمد املفرج: ملاذا لم تقم البلدية بتحصيل االموال من املالك هذا خطأ 
يتحمله اجلهاز وهل مت حتصيل رسوم عند اقامة املخيمات الربيعية؟

احمد الصبيح: لم نحصل اي رسوم من اخليام ومت الطلب من جميع 
املخيمات وجتنب املواقع العس����كرية والضغط العالي مع اخذ موافقة 
االطفاء وهناك بعض املراقبني يقومون بجوالت تفتيشية والالئحة تشير 

الى حتصيل 50 دينارا رسوم مخيمات.
مانع العجمي: انا استغرب قيام الوزير ونوابه باملوافقة على تخفيض 
املبلغ الى 100 دينار رغم ان الالئحة لم تشمل املخيمات الربيعية والقرار 

الذي صدر ب� 500 دينار ملخيمات املناسبات.
احمد الصبيح: لم نحصل اي رسوم وهناك تعديل لالئحة وسيطبق 
على املخيمات الربيعية للسنوات املقبلة وبخصوص ال� 50 دينارا احلالية 

فهي العمال التنظيف.
فرز املطيري: لم جند في محضر اجللس����ة املاضية موافقة املجلس 

على شهادة االوصاف اخلاصة باجلليب.
موسى الصراف: ال جتوز املناقشة في موضوع مت اعتماده في اجللسة 

املاضية.
القانوني: ال جتوز املناقش����ة للمحضر السابق اال في حالة وجود ما 

يخالف ما متت مناقشته وما هو موافق عليه.
فرز املطيري: نحن نرغب في تطبيق املادة 16.

يواف����ق املجلس على التصديق بعد اضاف����ة الطلب من االدارة اعداد 
تقرير عن شهادات اوصاف منطقة جليب الشيوخ.

األمني العام: بند الرس����ائل الواردة والتقرير الش����هري عن مستوى 
النظافة.

محمد املفرج: البلد بدأ باالنهيار والسبب اشخاص يتهربون من حتمل 
املس����ؤولية وهناك تقصير كبير في مستوى النظافة في جميع املناطق 
واذا كان مدير عام البلدية غير قادر على عمله ومتابعة شركات النظافة 

فعليه ان يقدم استقالته.
احمد الصبيح: ال اس����مح الي ش����خص ان يتكلم على الوزير وكذلك 

نواب املدير العام وال ميكن ان حتكم على مستوى النظافة.
محمد الهدية: اطلب حتويل تقرير النظافة الى جلنة حولي.

عبداهلل العنزي: اس����جل ش����كري لفرع بلدية حولي ومبارك الكبير 
لتقدمي تقرير بشأن النظافة.

اشواق املضف: ارجو االلتزام بالالئحة، وامتنى من اجلهاز التنفيذي 
االهتمام مبحافظة مبارك الكبير.

مانع العجمي: ارجو ضبط اجللسة واملدير العام ليس له حق اال بعد 
انتهاء العضو من حديثه.

محمد املفرج: النظافة في البلد سيئة.
االمني العام: بند االسئلة.

محمد الهدية: سؤال قدمته بشأن انشاء ابراج االتصاالت خاصة أنها 
تضر بصحة املواطنني ولم يصلنا رد من املس����ؤولني سواء احملافظة او 
املدير العام وهو تعد صارخ على امالك الدولة، وهل هذا يعتبر تواطؤا 

من البلدية مع تلك الشركات وارجو من املدير العام اتخاذ الالزم.
احمد الصبيح: صدر تعميم بش����أن جميع االبراج غير املرخصة في 

جميع احملافظات، وهناك فرقة من البلدية تقوم بأعمال االزالة.
محمد الهدية: انا حددت املواقع ولكن لألسف حتى اآلن لم يتخذ شيء 

بهذا اخلصوص.
احمد الصبيح: وجهت النواب الى ازالة االبراج املخالفة.

عبداهلل العنزي: هناك تعس����ف من البلدية جتاه شركات االتصاالت 
وش����ركات ليس لديها اي موافقات والتش����دد في بعض االمور والبد ان 

تكون هناك شفافية في االمور.
محمد الهدية: اذا وجدت الرشوة او االبتزاز البد ان يوضح وال يجوز 

االتهام.
مانع العجمي: قضية االبراج تشغل الشارع الكويتي والغالبية من االبراج 

غير مرخصة واآلن نالحظ مدارس فيها ابراج وكذلك سكن خاص.
محمد املفرج: منى الى علمي ان مدير عام البلدية وافق على منح احدى 
شركات االبراج دون موافقة املجلس، ملاذا لم تكن هناك رقابة واملجلس 
ل����م مينع اقامة االبراج ولكن ال نوافق على تهميش دور املجلس وهيئة 

الزراعة وافقت على ابراج اتصاالت في احلدائق والشق عود.
أحمد الصبيح: لم امنح اي ترخيص مؤقت ألي شركة ولكن املوافقة 
متت ألشياء مؤقتة وقد مت اصدار قرار جلميع احملافظات إليقاف الترخيص 

وقد متت مخاطبة هيئة الزراعة إلزالة االبراج.
محمد املفرج: هل مت حتديد عدد االبراج.

مهلهل اخلالد: اح����دى الصحف تطرقت الى وجود اكثر من 100 برج 
اتص����ال مت املوافقة عليها من قبل الوزير واملدير العام رغم عدم وصول 

موافقة الطيران والبيئة.
يوافق املجلس على إحالة السؤال لإلدارة.

»محضر القانونية«

االمني العام: محضر اجتماع اللجنة القانونية، ميزانية البلدية للسنة 
املالية 2009 � 2010.

منى بورس����لي: امليزانية مت اصدارها مبرس����وم وال اعلم الهدف من 
عرضها على املجلس.

مانع العجمي: نحن وقعنا في هذا االش����كال، حتويل امليزانيات الى 
املجل����س ما الهدف منه اذا مت اقراره����ا واعتمادها من قبل مجلس األمة، 

املفترض ان تعرض مشروع ميزانية 2010 � 2011.
موسى الصراف: اعتقد ان الوزير ارسل امليزانية للعلم فقط باالعتمادات 

ملتابعتها مع االدارة.
وافق املجلس على االحاطة علما.

ترأس اجللسة نائب رئيس »البلدي« شايع الشايع.
عبداهلل العنزي: انا ال اتهم اي شخص من البلدية بشأن ابراج االتصاالت 

وما ذكرته فعال عن احد مسؤولي الشركات.
االمني العام: جلنة محافظة حولي ش����كوى من احد املواطنني بشأن 

نقل موقع محول مبنطقة سلوى قطعة 7.
موس����ى الصراف: ق����رار املوافقة غير موفق رغ����م وجود رفض من 

اجلهاز.
احمد الصبيح: هناك قرار من مجلس الوزراء برفض نقل احملوالت.

العازمي يقترح إنشاء مدن 
حدودية جديدة

العنزي: تثمين بيوت
 التركيب بالصليبخات

ق����دم رئيس المجلس البل����دي زيد العازمي 
اقتراحا بإنشاء مدن حدودية مستقبلية.

وق����ال العازمي في اقتراحه: باالش����ارة الى 
الموض����وع اعاله، وحي����ث إن المدن الحضرية 
اصبحت مكتظة بالكثافة السكانية الزائدة التي 
ادت الى التزايد الطردي باالزدحام المروري مما 
اث����ر في جودة الطرق ولألثر الذي نراه واضحا 
على الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية 
واصبحن����ا نعيش في بيئة متأثرة بالمواد غير 
الصحية نتيجة قرب المواقع النفطية والمصافي 

البترولية من المناطق السكنية.
لذلك نقترح اآلتي: انشاء مدن خارج المنطقة 
الحضري����ة على الحدود الش����مالية والجنوبية 
والغربي����ة وذل����ك لتخفيف الكثافة الس����كنية 
داخل المنطقة الحضرية مما يساعد على خلق 
فرص عمل وظيفية وتكون مدينة متكاملة من 
جميع الخدمات التي تحت����وي مناطق تجارية 
وصناعية وطبية وتعليمية والتي تس����اهم في 
التنمية المستقبلية لدولتنا الكويت وذات مناخ 
تخطيطي تكنولوجي حديث يعزز شكل المدينة 
المستقبلية وتساهم هذه المدينة بتعزيز الموقع 

الجغرافي للكويت.

البل���دي م.عبداهلل  المجلس  قدم عضو 
العنزي اقتراحًا بتثمين بيوت القطعة 2 بمنطقة 

الصليبخات وتحويلها الى تجاري.
وقال العنزي في اقتراحه:  نظرا للضرر 
الكبير الواقع على سكان هذه القطعة خاصة 
بعد حدوث حاالت من انهيار لبعض المنازل 
مما يعرض حياة المواطنين للخطر المستمر 
ومن أجل رفع الظل���م وانصاف المواطنين 
المسماة  الس���كنية  الوحدات  اصحاب هذه 
ببيوت التركيب والتي تم تخصيصها منذ 
بداية س���بعينيات القرن الماضي وبسبب 
صغر مساحتها التي ال تتجاوز 260م2 ومع 
استحالة عمليات الترميم فيها حيث ان عمرها 

االفتراضي قد انتهى.
لذلك أقترح اآلتي:  تثمين قسائم قطعة 2 
في منطقة الصليبخات على ان تتم االستعانة 
بالقطاع الخاص في عملية التثمين حتى ال 
تتحمل خزينة الدولة اي تكاليف او اعب��اء 
مالي�����ة وم��ن ث���م تحويلها ال���ى تجاري 
حيث تفتق���ر مناطق الصليبخات والدوحة 
واألندلس الى اي مش���اريع تجارية تخدم 

هذه المناطق.

الزيد: فتح جسور تعاون مع القطاع الخاص إلدارة مشاريع البلدية

حوار مشترك بني م.منى بورسلي وم.جنان بوشهري وم.أشواق املضف فرز املطيري وأحمد البغيلي

تأكيدات بفتح جسور وتعاون مع القطاع اخلاص لوضع متطلبات 
إدارة مشاريع البلدية وتقدمي الدعم الفني لها جاءت خالل اجتماع 
اللجنة العليا للتخطيط والذي عقدت برئاسة وزير األشغال ووزير 

الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر.
وقال رئيس مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية 
عبدالك����رمي الزيد ان البلدية تعمل جاهدة الس����تثمار وفتح مجال 
التعاون املش����ترك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لوضع صيغ 

تعاون ودعم استشاري مشترك.
واضاف الزيد ان اللجنة أوصت بتكليف جميع رؤساء قطاعات 
البلدية واإلدارات الفنية املتخصصة بوضع مثل تلك الصيغ التعاونية 
إلجناز وإجناح هذا املشروع احليوي واملهم في سبيل رفع كفاءة األداء 

واالنتاجية في ظل تقدمي املشورة الفنية من اجلهات املتخصصة.
وبني الزيد ان اللجنة أوصت برفع مقترحني يكون من ش����أنهما 
معاجلة ظاهرة انتشار أبراج االتصاالت املتنقلة وضرورة توحيد 

امللف الفني لهذه األبراج ومواقعها، مش����يرا إلى انه تقرر وضع اشتراطات تخصيص 
ضمن متطلبات الدراسة املرفوعة للمجلس البلدي لكل موقع أو وضع اقتراح لالئحة 

تضمن تلك االشتراطات ويتم الترخيص مبوجبها.
وقال ان اللجنة وافقت على مخاطبة االدارة القانونية بش����أن ابداء الرأي حول ما 

إذا كانت إدارة مش����اريع سوق حراج املركبات تتعارض مع قانون 
واختصاصات البلدية حتى يتسنى لها اتخاذ الالزم بشأن توحيد 

الرأي حول إمكانية إدارة تلك االسواق.
وأوض����ح ان اللجنة وافقت على اعداد مذك����رة ملجلس الوزراء 
بشأن تفويض البلدية بإحالة مخالفاتها ضمن اللوائح املعمول بها، 
إلى النيابة العامة اسوة مبا قامت به سابقا بشأن مخالفات البناء.

وبني الزيد ان اللجنة احيطت علما بأن قطاع التطوير واملعلومات 
ق����ام بوضع نظام رقابي الكتروني رص����د املخالفات كمرحلة أولى 
في ف����رع البلدية مبحافظة اجلهراء اس����تعدادا لتعميمه على باقي 

احملافظات.
وقال الزيد ان اللجنة احيطت علم����ا بقيام املكتب الفني التابع 
للوزير بالتنس����يق مع االدارات املعنية حول وضع الئحة لتنظيم 
مواقف باصات نق����ل ركاب ومواصفاتها وكيفية معاجلة اللوحات 

االعالنية التي ميكن استثمارها في مثل تلك املواقع.
واضاف ان اللجنة اوصت بتكليف نواب املدير العام لش����ؤون بلديات احملافظات 
بأهمية دراسة التراخيص التجارية الصادرة ألبنية السكن االستثماري خارج مدينة 
الكويت وداخلها وبيان مدى تطبيقها في الواقع مقارنة باالنظمة السابقة، على ان يتم 

تقدمي مقترحاتهم خالل االجتماع املقبل.

عبدالكرمي الزيد


