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اعداد: بداح العنزي

األعضاء أكدوا أن الحل ال يكون إال بالتثمين وإعادة التنظيم

»البلدي« يطلب تقريرًا شاماًل حول مشاكل منطقة الجليب

إحال�ة 22 اس�مًا للج�ان المحافظات لتحديد الش�وارع

الموافقة على إنش�اء جسر مشاة يربط منطقتي غرناطة والنهضة

المف�رج يدعو لالس�تعجال ف�ي إنج�از الم�دن العمالية

الجمع�ة: إزالة األبراج ليس�ت عملية س�هلة وتحتاج وقتًا

جلس��ة املجل��س البل��دي
العادي��ة امس والتي عقدت 
انتهت  العازمي  زيد  برئاس��ة 
اجلهاز  أعض��اء  مطالبة  ال��ى 
التنفيذي بتقدمي تقرير شامل 

للمشاكل في منطقة اجلليب.
تطرقوا  قد  األعضاء  وكان 
الى ض��رورة االنتهاء من تلك 
املش��كلة، حيث طالب العضو 
بض��رورة  املطي��ري  ف��رز 

تثمينها وإعادة تنظيمها.
ه��ذا وكانت قضي��ة أبراج 
حيث  حاض��رة،  االتص��االت 
طال��ب األعض��اء بض��رورة 
إزالة األب��راج املخالفة في ظل 
االنتش��ار الكبير ف��ي جميع 
املناطق، ما ح��دا بنائب املدير 
العام لشؤون بلديتي محافظتي 
الفرواني��ة واألحمدي فيصل 
اجلمع��ة الى التأكي��د ان إزالة 
األبراج ليس��ت عملية س��هلة 

ويحتاج األمر الى وقت.
عل��ى  املجل��س  وواف��ق 
إنشاء جس��ر مشاة يربط بني 
والنهضة،  غرناط��ة  منطقتي 
كما دعا العضو محمد املفرج 
الى ضرورة االس��تعجال في 
لتخفيف  العمالية  املدن  إجناز 

الضغط عن منطقة اجلليب.
تفاصي��ل  يل��ي  وفيم��ا 

اجللسة:
افتتح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اجللس���ة الساعة 
10:5 بالتصدي���ق على احملضر 
السابق، واالطالع على الرسائل 

الواردة.
ان املجلس  العازم���ي:  زيد 
السابقة ان  قرر في اجللس���ة 
تقوم االدارة في البلدية بالرد 
على ما جاء في احدى الصحف 
البلدية  الفساد في  حول ملف 
واملجلس البل���دي وحتى اآلن 

لم يأت الرد.
منى بورس���لي: ان مجلس 
البلدية بإعداد  الوزراء كل���ف 
مشروع قانون بأن تتولى النيابة 
العام���ة التحقي���ق والتصرف 
واالدع���اء في جمي���ع اجلرائم 
البناء املقرر  واملخالفات لنظم 
قانونا، والبد من احالة املوضوع 
الى اللجنة القانونية حتى تكون 
لدينا فرص���ة للتداول ووضع 

رأينا في املشروع.
)وواف���ق املجل���س عل���ى 
اللجنة  ال���ى  الرس���الة  احالة 

القانونية(.

المستودعات والمنافذ

منى بورسلي: احالة رسائل 
مجل���س الوزراء بش���أن طلب 
الكنيسة الكاثوليكية استئجار 
ارض وتأسيس شركات تطوير 
العامة  وتنفيذ املس���تودعات 
اللجنة  الى  واملنافذ احلدودية 

الفنية.
موسى الصراف: استغرب من 
البلدية إحالة مثل هذه املواضيع 
دون وجود تقارير من اجلهاز 
الفني باالضاف���ة الى ان هناك 
رسائل واردة من مجلس الوزراء 

ال عالقة للمجلس البلدي بها.
مانع العجمي: ان ما يخص 
الضواب���ط الكفيل���ة للتصدي 
لظاهرة التجاوزات في السكن 
اخلاص ومنح تراخيص البناء 
املناطق السكنية اجلديدة  في 
اللجنة  الى  يفترض احالته���ا 

الفنية.
منى بورسلي: احالة املواضيع 
ال���واردة من مجل���س الوزراء 
الى اللجان لوضع رأي متهيدا 
الحالتها الى اجلهاز لدراستها.

عبداهلل العن���زي: ان هناك 
مش���اكل بدأت تظهر في مدينة 

عل���ى  املجل���س  يواف���ق 
الطلب.

األمني العام: توصيات جلنة 
محافظ���ة األحمدي بالنس���بة 
لالقت���راح املقدم م���ن العضو 
السابق هش���ام البغلي بزيادة 
الس���يارات  مس���احة مواقف 
اخلاص���ة مبس���جد س���ليمان 
القضيبي مبنطقة اخليران طريق 

290 بجوار املستوصف.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االقتراح.
األمني العام: طلب سالم محمد 
اخلضير بشأن تسمية شارع 
الفحيحيل  احلمالت مبنطق���ة 
باس���م وال���ده ع���وض محمد 

اخلضير.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

التسمية.
األم���ني الع���ام: التوصيات 
الواردة من جلنة محافظة مبارك 
الكبير على طلب صاحب العالقة 
املتضمن نقل املوقع املخصص 
غير القائم حملطة حتويل ثانوية 

في أبوفطيرة.
يرفض املجلس الطلب.

بند ما يستجد من أعمال

األمني العام: تقدمت مجموعة 
من األعضاء باقتراح لفتح باب ما 
يستجد من أعمال ملناقشة مشاكل 

منطقة جليب الشيوخ.
فرز املطي���ري: ان األعضاء 
يجب أن يعملوا مجلدات على 
مش���اكل جليب الشيوخ وهي 
وكر للدعارة ومن يرد كس���ر 
القانون يذه���ب لهذه املنطقة، 
واجلهاز ال يهت���م باملخالفات 
واملش���اكل املوجودة، وان من 
يدخل منطقة اجلليب »مفقود 
واخلارج مولود« ألنها منطقة 
منكوبة وه���ي منطقة كأنها ال 
تتبع الكويت بل هي آس���يوية 
وأهاليها يعانون من املش���اكل 
وأغلبهم قاموا باخلروج منها.

أحمد البغيلي: أمتنى من جهاز 
البلدية وضع مركز مؤقت عند 
سوق اخلضار، وهناك مواقع 
ال تتجرأ البلدية على الوصول 

إليها.
املف���رج: أدعو وزير  محمد 
البلدي���ة الى االس���تعجال في 
إجناز املدن العمالية للتخفيف 
من العمال، وكذلك تثمني منطقة 
جليب الشيوخ وإعادة تنظيمها 
من أجل املناطق املجاورة لها، 
ف���إن احلكومة  وعند تثمينها 
ستكس���ب ولن تخسر من هذا 

التثمني.
البلدية  ان  فيصل اجلمعة: 
قامت بعدة حمالت في املنطقة 
ملكافح���ة الباع���ة املتجول���ني 
الى تع���اون وزارات  ونحتاج 
مختلفة للقض���اء على هؤالء 
الباعة رغم ان���ه الئحة الباعة 
مازالت بالدراس���ة، وسندرس 
االقتراح بإنش���اء مركز مؤقت 

في املنطقة.
وأكد أحمد البغيلي: ال يوجه 
جديد من البلدية في القضاء على 
املشاكل املوجودة في املنطقة.

فرز املطيري: ان حل مشكلة 
جليب الشيوخ يكون بتثمينها 

وإعادة تنظيمها.
زيد العازم���ي: ملاذا ال نقدم 
دراس���ة ش���املة عن املشاكل 
املوجودة ف���ي منطقة جليب 

الشيوخ.
املفرج: البد ان يقدم  محمد 
الفني حلوال للمشاكل  اجلهاز 

املوجودة في املنطقة.
وقرر املجلس إحالة املوضوع 
الى اجلهاز الفني إلعداد تقرير 
شامل باملش���اكل املوجودة في 

املنطقة.
ورفع رئي���س املجلس زيد 
العازمي اجللسة الساعة احلادية 

عشرة و50 دقيقة.

جابر االحمد من خالل تسليم 
القس���ائم دون وج���ود بني���ة 
حتتية حيث م���ا كان موجودا 
على اخلرائط يختلف عما هو 
موجود على ارض الواقع، لذلك 
احمل اجلهاز التنفيذي التأخير 
في الردود على املشاريع التي 
مت اقرارها من مجلس الوزراء 
باالضافة الى ان ما حصل في 
اجلهراء من حريق راح ضحيته 
الوفيات وتكرم  عدد كبير من 
الس���مو األمير ببناء  صاحب 
صالة افراح باملنطقة واخرى آلل 
الصباح ولكن استهتار اجلهاز 
الفني وصل الى عدم الرد على 

الطلبات األميرية.
محم���د املف���رج: ان بعض 
الرس���ائل الواردة ليس���ت من 
اختصاص املجلس البلدي مثل 
العامة  رسائل خاصة بالهيئة 
لش���ؤون الزراع���ة وال نعرف 
ه���ل هي للعلم فق���ط ام ان ما 
يحصل هو استهزاء باملجلس 
البلدي، كم���ا ان اجلهاز الفني 
بإحالته رسائل مجلس الوزراء 
الى املجلس البلدي هدفه اتهام 
االعضاء بتعطيل املش���اريع، 
مؤكدا ان اعضاء املجلس شرفاء 
ويعمل���ون ولكن التقصير من 
اجلهاز، والذي ال يريد ان يعمل 
من اجلهاز فعليه اجللوس في 
بيته، كم���ا ان املجلس البلدي 
يبحث املعام���الت الواردة من 
اجلهاز الفني، وجند ان جميع 
اللجان في املجلس ال توجد لديها 

معامالت معطلة.
العن���زي: اطلب  عب���داهلل 
الواردة  الرسائل  احالة جميع 
الى اجلهاز الفني لتقدمي تقارير 
بشأنها الن التأخير من البلدية 

وليس من املجلس.
مان���ع العجم���ي: ان جميع 
الواردة هي لالحاطة  الرسائل 
بالعل���م، ويج���ب احالتها الى 

اللجان.
محمد املفرج: انظر في خطاب 
يخص الهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة ويج���ب على الرئيس 

»اال يطق الطار مقلوب«.
موسى الصراف: ان جميع 
الرسائل الواردة ال توجد فيها 
تقاري���ر وبعضه���ا ليس من 
اختصاص املجلس، باالضافة الى 
ان هناك قانونا يخص املناطق 
املنظم���ة ولذل���ك ال يجوز ان 
نبحث اي خطاب من اخلطابات 

الواردة.
زي���د العازمي: إحالة جميع 

الرسائل الى اجلهاز الفني.
منى بورسلي: إحالة طلب 
اعداد مشروع قانون حول جرائم 
البناء الى اللجنة القانونية رغم 

جلنة التسميات وقرر املجلس 
احالة جميع التسميات املقترحة 
وعدده���ا 22 اس���ما الى جلان 
الش���وارع  احملافظات لتحديد 

املقرر اطالق االسماء عليها.
االمني العام: توصيات جلنة 
محافظة العاصمة طلب وزارة 
الش���ؤون تخصي���ص موقع 
بصفة مؤقتة الحتاد اجلمعيات 
التعاونية االنتاجية الزراعية، 
وذلك حل���ني االنتهاء من اعادة 

هدم وبناء موقع االحتاد.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

الطلب.
الع���ام: طلب وزارة  االمني 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
تخصي���ص موق���ع مس���جد 
مبساحة 400 متر مربع خلدمة 
رواد الواجهة البحرية )شاطئ 
الس���الم( على ان يتم التنفيذ 

خالل سنتني.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

الطلب.

برج اتصاالت

الع���ام: طلب وزارة  االمني 
املواص���الت تخصيص موقع 
بصفة مؤقتة ومبس���احة 100 
متر مربع على طريق الدوحة 
السريع لتركيب برج لالتصاالت 

وبارتفاع 30 مترا.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

الطلب.
االمني الع���ام: طلب النائب 
العازمي بش���أن اطالق  مخلد 
اسم النوخذة عبدالعزيز ابراهيم 
املشعل على شارع كيفان مبنطقة 

كيفان.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

الطلب.
االم���ني العام: محضر جلنة 
محافظة الفروانية طلب شركة 
البترول الوطنية ترحيل احملطة 
غير القائمة والبالغ مساحتها 
4800 متر مربع الى موقع بديل 
مع ع���دم حتمي���ل البلدية أي 

مسؤولية جراء النقل.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

الطلب.
الع���ام: طلب وزارة  األمني 
األشغال العامة إنشاء جسر مشاة 
لربط منطقتي غرناطة والنهضة 
)تقاطع سينما الصليبخات مع 

تقاطع املقبرتني(.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

الطلب.
الع���ام: طلب وزارة  األمني 
األشغال ترخيص خالطة مركزية 
بصفة مؤقتة ومبساحة 5548 
الشدادية  مترا مربعا مبنطقة 
العمالة  لتنفيذ مشروع سكن 

الوافدة باملنطقة.

انه بإمكان البلدية اعداد رأيها 
دون الرجوع إلينا، ولذلك اطلب 
القانونية،  اللجنة  الى  احالته 
كذلك طلب الكنيسة الكاثوليكية 
له خلفي���ة باالضافة الى طلب 
تأسيس شركات تطوير وتنفيذ 
العامة واملنافذ  املس���تودعات 
احلدودية ولذلك ادعو احالتهما 

الى اللجنة الفنية.
موس���ى الص���راف: اذا كان 
اجلهاز التنفيذي ال يلتفت الى 
الى  املجلس فكيف س���يلتفت 
اللجان؟ ولذلك يجب احالة جميع 
الرسائل الى اجلهاز والى اللجان 

للمتابعة.
ووافق املجلس على احالة 
جميع الرس���ائل ال���واردة الى 
اجلهاز الفني باستثناء رسالة 
مجلس الوزراء اخلاصة بإعداد 
مشروع قانون بان تتولى النيابة 
العام���ة التحقي���ق والتصرف 
واالدعاء في جميع اجلرائم لنظم 
البناء، يتم احالته الى اللجنة 

القانونية.
االمني العام: مصادقة وزير 
البلدية على ق���رارات املجلس 
البلدي في محضر االجتماع رقم 

5 لسنة 2009.
مانع العجم���ي: ان املجلس 
البلدي قرر عدم اس���تقبال اي 
طلبات إلقامة ابراج لالتصاالت 
ف���ي مناطق الس���كن اخلاص، 
ولذلك جند ان الشركات تضع 
ابراجها وهذا بس���بب تقاعس 
اجلهاز التنفيذي، مش���يرا الى 
ان اغلب االبراج املوجودة غير 
مرخصة، فهل سيخالفها الوزير 

أو يحاسب املسؤولني؟
كم���ا ان اقامة االب���راج في 
مناطق السكن اخلاص خطيرة 
لع���دم وج���ود آلي���ة لتحديد 
املواقع املخصصة، ولذلك من 
الضرورة حل هذه القضية من 

من اجلهاز الفن���ي وضع آلية 
وخطة عمل لتحديد مواقعها.

محمد الهدية: ان ازالة االبراج 
املخالفة تتم بص���ورة بطيئة 
الوزير لقرارنا معناه  ورفض 
التعاون معن���ا، وجميع  عدم 
االبراج املوج���ودة على امالك 
الدولة غير مرخصة ويفترض 
ايقاف تراخيص االبراج داخل 

املناطق السكنية.
موسى الصراف: ما اسباب 
عدم عقد ورشة العمل اخلاصة 
بأب���راج االتصاالت، خاصة ان 

هناك ابراجا مرخصة.
محم���د املف���رج: ان وزي���ر 
البلدية هو املسؤول عن الهيئة 
الزراعة والتي  العامة لشؤون 
تقوم بتأجير بعض اجزاء من 
حدائقها لشركات االتصاالت، 
رغم انها معنية بتقدمي اخلدمات 
وليس���ت جتارية، ويبدو اننا 
دولة فقيرة حتى تقوم الهيئة 
بتأجي���ر اراضيها مقابل ثالثة 
آالف دين���ار بالس���نة، خاصة 
ان االبراج انتشرت في جميع 
املناطق بسبب ضعف الرقابة من 
جهاز البلدية، بعض الشركات 
توزع هوات���ف وأرقاما خاصة 
وسيارات للموظفني، وخراب 
الدي���رة منا لع���دم محافظتنا 

عليها.
ب���رد  واكتف���ى املجل���س 

الوزير.
وانتقل املجلس الى االطالع 
الوزراء  على خطاب مجل���س 
بش���أن مضام���ني الكلمة التي 
وجهها صاحب الس���مو األمير 
على خلفية مجريات االحداث 

االخيرة.
زيد العازمي: ان كلمة صاحب 
السمو األمير هي نبراس لكل 

كويتي.
االمني العام: محضر اجتماع 

خالل تعاون اجلهاز الفني مع 
املجلس البلدي.

فرز املطيري: »ال طبنا وال 
غدا الش���ر« بع���د حديثنا عن 
ازداد وضعها  االبراج املخالفة 
في املناطق الس���كنية وكأنهم 
يتحدون اعضاء املجلس، وقد 
وصل االستهتار بإقامة مثل هذه 

االبراج بأي موقع.
وس���ؤالي: كيف قامت هذه 
الشركات بوضع ابراج اتصاالت 
دون الرج���وع ال���ى البلدي���ة 
واحلصول على موافقة املجلس 

البلدي؟

نائب املدير العام لش���ؤون 
بلديت���ي الفروانية واالحمدي 

فيصل اجلمعة:
ان اجلهاز يقوم بإزالة جميع 
االبراج املخالفة على امالك الدولة 
في جميع املناطق، مشيرا الى ان 
ازالة البرج ال تعتبر عملية سهلة 
وحتتاج الى وقت نظرا للكمية 

املوجودة من املخالفات.
مانع العجمي: ان ش���ركات 
االتصاالت تتف���ن في قضية 
املخالفات من خالل وضع ابراجها 
على اجلمعيات التعاونية وداخل 
محوالت الكهرباء، ولذلك يفترض 

شايع الشايع وعبداهلل العنزي

منى بورسلي جسار اجلسار

فرز املطيري ومحمد الهدية وأحمد البغيلي

)محمد ماهر( جانب من األعضاء خالل اجللسة  زيد العازمي ومحمد املفرج

الشايع يقترح استحداث فتحة على الدائري الرابع
قدم نائب رئيس املجلس البلدي ش����ايع الشايع اقتراحا باستحداث 
فتحة على الدائري الرابع.وقال الش����ايع في اقتراحه: ال يخفى على احد 
ما يعانيه مرتادو الدائري الرابع من اختناقات مرورية على مدار الساعة 
تهدر الكثير من الوقت واجلهد، وأصبح معها الوصول الى اماكن املصالح 
واالعمال عبر الدائ����ري الرابع امرا مضنيا وبالغ الصعوبة: ورغبة منا 
في تخفيف هذا العبء وسيولة املرور بعض الشيء مبنطقة الري على 
امتداد الدائري الرابع.لذا نقترح اس����تحداث فتحة بالدائري الرابع بعد 

الكترونيات الغامن بني الزياني ومازدا.
كما قدم االقت����راح التالي: نظرا للحرائق التي تتعرض لها محوالت 
الكهرباء بني احلني واآلخر مخلفة وراءها اصابات بشرية وخسائر مالية، 
وحيث ان احملول املذكور يشكل خطرا جسيما على سكان القسائم املجاورة 
له وخاصة القسيمة 322 املالصق لها متاما، ويوجد محول بجانبه بنحو 
10 أمتار. وحفاظا على ارواح املواطنني اصحاب القسيمة املذكورة وحيث 

ان هناك محوال آخر يبعد عشرة امتار عن احملول املذكور اعاله.
لذا نقترح ازالة احملول الكائن بالش����ارع الثالث ق 1 منطقة قرطبة 

املالصق للقسيمة 322.

في المطالع والصبية والسالمي والعبدلي

العنزي: 600 متر  مربع مساحة 
القسائم في المدن الجديدة

قّدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا بتمديد 
مساحة قسائم السكن اخلاص باملدن اجلديدة الى 600 متر 

في كل من املطالع، الصبية، الساملي والعبدلي.
وقال العنزي في اقتراحه:

نتيجة تخصيص املجلس البلدي ألراضي املدن السكنية 
اجلديدة خارج املنطقة احلضرية ولتوفير اراض سكنية تلبي 
احتياجات الكثافة السكانية املتزايدة ووضع تصور للحد من 
املخالفات التي تتفاقم في حاجة املواطنني الى البناء من دون 
ارتداد للقس��ائم التي توزعها الهيئة العامة للرعاية السكنية 

وذلك مبساحة 400م2 لقسائم السكن اخلاص.
لذلك نقترح اآلتي:

ان تتراوح مساحة قسائم السكن اخلاص للمدن اجلديدة 
خارج املنطقة احلضرية )املطالع، الصبية، الساملي والعبدلي( 
بني 500م2 و 600م2 لتلبي احتياجات املواطن عند التصميم 
واالبتعاد عن االس��تثناءات والتمتع ببناء راق يتماشى مع 

النمط املعماري لنظام البناء الغربي.

اعلن مدير فرع بلدي����ة الفروانية م.احمد الهزمي عن حترير 15 
مخالفة واتالف 15.500 طنا من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي. واضاف: لقد بلغ عدد املذبوحات باملسلخ التابع لفرع بلدية 
احملافظة من اخلراف العربية واالسترالية واملاعز واالبقار واجلمال 
30075 رأس����ا الى جانب اتالف 375 رأسا. وقال: لقد قامت مراقبة 
احملالت واالعالنات بإزال����ة 533 اعالنا مخالفا وحترير 14 مخالفة 
وغلق محلني غلقا اداريا، الفتا الى اهمية التقيد باللوائح واالنظمة 

التي نصت عليها الئحة االعالنات، فيما قامت ادارة النظافة العامة 
الطرق بتوجيه 444 انذارا و370 تعهدا ورفع 109 س����يارات مهملة 
وحترير 72 مخالفة الى جانب قيام مراقبة اشغاالت الطرق بإجناز 
وجتديد 43 ترخيصا برسوم قدرها 4730 دينارا. وعن اجنازات فريق 
الطوارئ باحملافظة قال الهزمي: لقد متكن الفريق من ضبط 3 بائعني 
متجولني وحترير 269 مخالفة ومصادرة 144 اس����طوانة سي دي 

وأشرطة ڤيديو فيما بلغ عدد احملالت التي مت غلقها 4 محالت.

الهزيم: إغالق 5 محالت في الفروانية


