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اعداد: بداح العنزي

أصدر األم���ن العام للمجلس البلدي 
بدر العدساني قرارا بندب محمد العثمان 
مساعد مدير ادارة مكتب رئيس املجلس 
البلدي للقيام بأعمال مدير ادارة مكتب 
رئي���س املجل���س البلدي خ���ال فترة 

إجازته.

العثمان مديرًا لمكتب 
رئيس المجلس باإلنابة

في جلسة قّدم خاللها الرئيس نيابة عن األعضاء التهنئة بفوز عادل الخرافي برئاسة االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية

اعتم�اد 800 ألف متر تضم للمطار إلنش�اء مواق�ف للطائرات

»البلدي«: مهلة ال تتجاوز 4 سنوات لبقاء مكاتب السيارات الحالية
وافق املجلس البلدي خالل جلس��ته العادية امس على طلب 
الطي��ران املدني بضم منطقة مبس��احة 800 الف متر مربع الى 

املطار إلنشاء مواقف للطائرات.
وكانت اجللسة قد ترأسها رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
مت خاللها اعتماد طلب رئاسة احلرس الوطني تخصيص موقع 

جنوب البالد ضمن منطقة عريفجان مبساحة 4 كيلومترات.
وأقر املجلس خالل بند ما يس��تجد من أعم��ال إعطاء مهلة 
ال تتجاوز 4 س��نوات ألصح��اب مكاتب الس��يارات للبقاء في 

محالتهم حلني إيجاد البديل.
ووافق املجلس على اضافة دور ثان وس��رداب ملوقع الهيئة 
العامة لش��ؤون القصر بشمال اجلهراء بناء على طلبها شريطة 

ان يطبق النظام على جميع قسائم املنطقة.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

افتت���ح رئي���س املجلس زيد 
العازمي اجللس���ة الساعة ال� 10 

صباحا.
زي���د العازم���ي: نهنئ عضو 
املجلس البلدي الس���ابق م.عادل 
اخلرافي بحصوله على رئاس���ة 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 

العاملية.
ش���ايع الش���ايع: نأسف على 
عدم ارس���ال جمعية املهندسن 
دعوات لاعضاء املهندس���ن في 
املجلس والبالغ عددهم 8 اعضاء 
حلضور اجتماعات مؤمتر الطاقة 

البديلة.
جس���ار اجلسار: هناك اسئلة 
تقدمت بها ولم يتم ضمها جلدول 

االعمال.
محمد الهدية: نطلب من بلديات 
احملافظات مواصلة عمليات ازالة 

ابراج االتصاالت غير املرخصة.
العجمي: نش���يد بقيام  مانع 
بلدية حولي بإزالة ابراج االتصاالت 
املخالفة خاصة ان هذا املوضوع 

يشغل الشارع الكويتي
األم���ن العام: ج���دول اعمال 
املجلس البلدي � التصديق على 

احملضر السابق.
زيد العازمي: التصديق ال يوجد 

فيه اي مناقشة او تعقيب.
مانع العجمي: من حق العضو 
مناقش���ة اي ماحظ���ات خ���ال 

التصديق.
التصديق هو  ان  القانون���ي: 
للتصحيح واثب���ات ما لم يذكر 

في اجللسة السابقة.
فرز املطيري: استغرب عدم رد 
اجلهاز التنفيذي على طلب املجلس 
بشأن اصدار شهادات االوصاف 

مبنطقة جليب الشيوخ.
جنان بوشهري: ما اسباب عدم 
وجود مضابط جللسات املجلس 
رغم ان املجلس خال اجللس���ة 

السابقة متت املوافقة عليه.
بدر العدساني: مت التنسيق مع 
األمن العام ملجلس االمة لاطاع 
عل���ى نظامهم وارس���ال عدد من 
املوظفن للتع���رف على طريقة 

عمل املضابط.
مانع العجمي: في اول جلسة 
وجهت سؤاال الى االدارة القانونية 
بشأن امللفات املسروقة من االدارة 

وحتى اآلن لم يصلني الرد.
جسار اجلس���ار: البد ان يتم 
ايضاح املوافقات بكل جلنة على 

حدة.
العام: تس���مية شارع  األمن 
مبنطقة الفحيحيل باسم النوخذة 

عوض اخلضير.
العجمي: هذه شخصية  مانع 
كويتية وله باع طويل في الغوص 

والعمل خلدمة البلد.
فرز املطيري: النوخذة اخلضير 
من رجال الكويت وخدم البلد والبد 

من اطاق اسمه على الشارع.
اشواق املضف: الشخص احد 
رجاالت الكويت خاصة ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء طلب تسمية 
الشوارع بأسماء شخصيات كويتية 
وان الكوي���ت حق الكويتين وال 

اجلهراء.
موافقة مع إعادة املعاملة للجنة 
العادة صياغ���ة القرار املتضمن 
السماح بإضافة دور ثان وسرداب 

ملوقعها شمال غرب اجلهراء.
العام: محضر اجتماع  األمن 
� تخصيص  الفرواني���ة  جلن���ة 
موقع النشاء محطة تعبئة وقود 
جديدة في ضاحية عبداهلل املبارك 

الصباح.
يوافق املجلس على الطلب.

الع���ام: طل���ب وزارة  األمن 
الشؤون االجتماعية والعمل بشأن 
الرحاب واشبيلية  طلب جمعية 
التعاونية اس���تغال موقع فرع 
خضار وفاكهة بالقطعة 4 مبنطقة 

اشبيلية إلقامة نشاط صيدلية.
يوافق املجلس على الطلب.

العام: محضر اجتماع  األمن 
جلنة املخط���ط الهيكلي � ووافق 

املجلس على التوصية التالية:
إدارة  � ض���رورة أخ���ذ رأي 
املخط���ط الهيكل���ي ووضعه مع 
الرأي الفني جلميع املواضيع سواء 
التجارية واالستثمارية عند رفعها 

للمجلس.
� طل���ب توضيح م���ن اإلدارة 
البلدي���ة، حول  القانوني���ة في 
اختصاص املس���ح اجليولوجي 
الستعماالت األراضي التي اقرها 
املخطط الهيكلي حتديد صاحيتها 
لاستعمال املقترح في املشروع.

اشواق املضف: ارجوا سحب 
اقتراحي بشأن قيام املجلس بتأليف 
جلنة دائمة تس���مى جلنة البناء 

املستدام ملزيد من الدراسة.
يوافق املجلس على الطلب.

مانع العجمي: نطالب االعضاء 
باالس���راع ف���ي تعدي���ل الئحة 
املزروعات، حيث ستقيم اللجنة 
اليوم ورشة عمل  الفنية صباح 

بهذا اخلصوص.
العن���زي: لدين���ا  عب���داهلل 
ورش���ة عمل ونرجو من اجلهات 
التنفيذية احلضور الننا سنصدر 
توصيات بهذا اخلصوص وتعديل 

الائحة.
التج���ار  أش���واق املض���ف: 
يحتاجون املساعدة للحصول على 
أراض ومعارض اسوة بأصحاب 

الوكات التجارية.
عبداهلل العنزي: ضرورة اعطاء 
اصحاب املكاتب مهلة ال تقل عن 

سنة.
حنان بوشهري: البد من حتديد 
شرط بحيث ال يتم اصدار تراخيص 
جديدة إال بعد االنتهاء من تعديل 

الائحة.
مانع العجمي: البد من اعطائهم 
فرصة حلن تعديل الئحة تراخيص 
احملات ونحن مع اعطائهم فرصة 

من 3 – 4 سنوات.
عبداهلل العنزي: ال ميكن ان يتم 

التصويت على طلب فقط.
يوافق املجلس على اعطاء مهلة 
ال تزيد عن 4 سنوات ومرتبطة 

بتعديل الائحة اجلديدة.
الساعة 2.05  رفعت اجللسة 

ظهرا.

لنا موقف حازم.
موس���ى الصراف: نقدر دور 
املؤسسات في التنمية ولذلك اي 
قرار يتم املوافقة عليه يكون خارج 
الرأي التنظيمي والبد من معرفة 

الرأي القانوني.
محمد املفرج: هناك 19 معاملة 
لدى اجلهاز بش���أن طلب %400 
لزيادة نس���بة البن���اء التجاري 

لعقاراتهم.
يوافق املجلس على س���حب 

املعاملة.
العام: محضر اجتماع  االمن 
جلن���ة محافظة اجله���راء: طلب 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
اقامة خاطة مركزية مبساحة 2525 
مترا مربعا ملشروع مدينة سعد 

العبداهلل.
يوافق املجلس على الطلب.

االمن العام: طلب شركة مجموعة 
النقل والتخزين تخصيص مواقف 
باصات في الساحة املقابلة ملوقع 

الشركة في منطقة الصليبية.
يواف����ق املجل����س على رفض 

الطلب.
االمن العام: مشروع فرع الهيئة 
العامة لشؤون القصر شمال غرب 

نقبل بأسماء اخرى ونطلب بيان 
جميع االس���ماء من قبل اجلهاز 

التنفيذي.
موسى الصراف: نطلب احالة 
املوضوع لادارة الختيار شارع 
مناسب ومن ثم بحثه في جلسة 

احملافظة التابع لها الشارع.
مانع العجمي: املجلس س���يد 
قراراته وميكن اتخاذ قرار بشأنه 

اآلن.
موسى الصراف: لسنا رافضن 
للتس���مية ولكن البد من االحالة 

لادارة.
فرز املطيري: الشارع مت حتديده 
وهو بديل لشارع حمات احلج.

زيد العازمي: القانون واضح 
والبد من االحالة لادارة للموافقة 

عليه.
يوافق املجل���س على احالته 

للجنة التسميات.
العام:  محضر اجتماع  االمن 
جلنة االحمدي: طلب وزارة االوقاف 
والشؤون االسامية تخصيص 
موقع مس���جد مبنطق���ة الوفرة 

الزراعية قطعة 6.
يوافق املجلس على الطلب.

االمن العام: طلب وزارة االوقاف 

والشؤون االسامية تخصيص 
موقع حتفيظ القرآن مبنطقة فهد 

االحمد قطعة 3.
يوافق املجلس على الطلب.

العام: محضر اجتماع  االمن 
اللجنة الفنية: طلب االدارة العامة 
للطي���ران املدني ضم منطقة الى 

املطار.
يوافق املجل���س على الطلب 

طريق السفر السريع مبساحة 4 
كيلومترات.

العام: محضر اجتماع  االمن 
جلن���ة مب���ارك الكبي���ر: طل���ب 
محافظة مبارك الكبير ضم االرض 
املخصصة ملواقف السيارات الى 
حدود مبنى محافظة مبارك الكبير 

غرب ابوفطيرة احلرفية.
يوافق املجلس على الطلب.

بحيث تكون املس���احة 800 الف 
متر مربع ضم���ن مناطق االدارة 
املدني النش���اء  العامة للطيران 

مواقف للطائرات.
الرئاس���ة  العام: طلب  االمن 
العامة للحرس الوطني تخصيص 
موقع جنوب الباد ضمن منطقة 

عريفجان.
يوافق املجلس على الطلب غرب 

العام: محضر اجتماع  االمن 
القانونية واملالية: طلب  اللجنة 
بيت التمويل الكويتي جتديد املدة 
الزمنية لعقاره مبنطقة الشرق 

قطعة 6.
اشواق املضف: البد ان يكون 
للمجلس البلدي قرار بحيث يطبق 
على الكل، خاص���ة ان هناك 35 
معاملة شبيهة، لذلك البد ان يكون 

تهنئة للخرافي بانتخابه رئيسًا لالتحاد الدولي للمنظمات الهندسية
قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي التهنئة الى عضو 
املجلس البلدي السابق م.عادل اخلرافي مبناسبة فوزه بانتخابات 

رئاسة االحتاد الدولي. 
وقال العازمي في كلمته: باألصالة عن نفس���ي ونيابة عن 
إخوان���ي اعضاء املجلس البلدي نهن���ئ األخ الفاضل م.عادل 
اخلراف���ي عضو املجلس البلدي الس���ابق على فوزه مبنصب 
رئيس احتاد املنظمات الهندسية العاملية ونهنئ في شخصه 
كل املهندس���ن الكويتي���ن الذين أثبتوا كف���اءة نادرة في كل 
املواقع وامليادين حتى توج ذل���ك بتقلد م.عادل اخلرافي هذا 
املنصب الرفيع، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، والتهنئة أيضا 

موصولة لرئيس وأعضاء جمعية املهندسن على تنظيمهم الرائع 
واملبهر للمؤمتر العاملي للطاقة البديلة الذي عقد في الكويت 
مؤخرا حتى اس���تحقوا ثناء جميع الوفود املشاركة من شتى 
الدول على هذا التنظيم البديع الذي لقي استحس���ان اجلميع 
فلهم منا كل الش���كر واالمتنان على تشريفهم للكويت في هذا 
املؤمتر الدولي ونقول لهم دمتم في خدمة الكويت تساهمون 
في منائها وازدهارها وتشريفها في احملافل الدولية، متمنيا من 
االخوة اعضاء املجلس البلدي االستفادة من الكوادر الوطنية 
املخلصة بجمعية املهندسن فيما يعرض عليهم من موضوعات 

ذات صلة بعمل اجلمعية.

العازمي يقترح اقتران كلمة الشيخ بالتسمياتالمضف: زيادة نسبة البناء لعقارات المعاقين
البلدي  قّدم رئيس املجل����س 
زيد العازمي اقتراحا باقتران كلمة 
الشيخ على كل أسماء حكام الكويت 
ووالة العهد التي أطلقت أسماؤهم 
على امل����دن والضواحي واملناطق 

واملدارس.
وق����ال العازمي ف����ي اقتراحه: 
تضمنت امل����ادة 12 من القانون 5 
لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت 
عدة اختصاصات للمجلس البلدي 
املدن والقرى  من ضمنها تسمية 

والضواحي واملناطق والشوارع 
وامليادين وال يجوز إطاق أسماء 
األشخاص على املدن والضواحي 
واملناطق اال من تولى مسند اإلمارة 
أو والية العهد من حكام الكويت.

وحيث ان هناك العديد من املدن 
والضواحي واملناطق التي سميت 
بأسماء حكام الكويت ووالة عهدها 
الس����الم  ومنها ضاحية عبداهلل 
ومدينة صباح األحم����د ومدينة 
صباح السالم وغيرها، وحيث ان 

املاحظة ان هذه املدن والضواحي 
ومم����ا تواتر على ألس����نة الناس 
وحسب ما هو مكتوب باللوحات 
االستداللية اخلاصة بها في جميع 
الطرقات مبسمياتها املذكورة دون 
اقترانها بأي ألقاب تس����بقها، مما 
يتعذر معه ومبرور الوقت، خاصة 
البلد  للوافدين والغرباء عن هذا 
معرفة من هم هؤالء األشخاص، 
لذا وحفاظا على قدر وقيمة حكامنا 
األجاء ووالة العهد والشيوخ الكرام 

ممن أطلقت أسماؤهم ببعض املدن 
والضواحي وأسوة مبا هو معمول 
ب����ه في بقية الطرقات التي حتمل 
أسماء ملوك وأمراء سابقن كطريق 

امللك فهد وطريق امللك فيصل.
لذا نقترح: اقتران كلمة »الشيخ« 
على كل أسماء حكام الكويت ووالة 
عهدها والشيوخ الكرام ممن أطلقت 
أس����ماؤهم على املدن والضواحي 
واملناطق واملدارس بجميع مناطق 

الكويت.

الهدية يقترح تنفيذ الجزء المتبقي 
من القطعتين 3 و4 بسلوى مع شارع التعاون تقدمت عضو املجلس البلدي أش����واق املضف باقتراح لزيادة 

نس����بة البناء ملباني املعاقن بالسكن اخلاص. وقالت املضف في 
اقتراحها تعلمون ان االحتياجات اخلاصة التي يحتاجها املعاقون 
كثيرة وذات أهمية ملواصلة حياتهم وأهمها على اإلطاق ان يتواجد 
معه����م في أماكن معيش����تهم االقارب واحيان����ا األبناء ملعاونتهم 
وهي حالة فريدة ال ميكن مقارنتها أو مساواتها مبتطلبات االسر 
العادية التي ال يتواجد لديها مثل هذه احلاالت، وعلى ضوء ذلك 
فإن تواجد اكثر من اسرة يقتضيه واقع حالة االعاقة يتطلب ان 
تكون نسبة البناء  مختلفة عن غيرها وأن ينظر إلى هذه احلاالت 
مبا تقتضيه تلك الظروف. لذلك اقترح: املوافقة على زيادة نسبة 
البناء لقس����ائم املعاقن بنس����بة 15% تضاف الى النسبة املقررة 

بلوائح البناء في السكن اخلاص.

قدم عضو املجلس البلدي محمد الهدية اقتراحا بتنفيذ اجلزء 
املتبقي من الش����ارع الفاصل بن القطعتن 3 و4 مبنطقة سلوى 
ليصل الى ش����ارع التعاون. وقال الهدية في اقتراحه: ان الطريق 
الذي يربط بن القطعتن 3 و4 مبنطقة سلوى غير منفذ، ما يعيق 
حركة قاطني املنطقة من وإلى القطعتن املذكورتن، ويعتبر من 
املداخل واملخارج املهمة للمنطقة ويكبد املواطنن الوقت واجلهد 
في الوصول اليهما ويحصر الطرق املؤدية اليهما في طرق محددة 
مما يخلق معه ازدحاما مروريا يعاني منه قاطنو املنطقة وزوارها 
على السواء. فنقترح تنفيذ اجلزء املتبقي من الشارع الفاصل بن 

القطعتن 3 و4 مبنطقة سلوى ليصل الى شارع التعاون.

)محمد ماهر(جانب من األعضاء خالل اجللسة 

حديث مهلهل اخلالد ومحمد الهدية

م.أحمد املعوشرجي وجسار اجلسار خالل اجللسة

حوار بني شايع الشايع وم.جنان بوشهري

متابعة للعضوين فرز املطيري وأحمد البغيلي

زيد العازمي خالل ترؤسه اجللسة


