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عبدالكرمي الزيد د.فاضل صفر

B.O.T اللجنة العليا للتخطيط توصي بطرح مشروع واجهة الصليبخات البحرية وفق نظام الـ
اوصت اللجنة العليا للتخطيط خالل اجتماعها امس برئاسة وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر برفع مقترح الى املجل���س البلدي يتضمن احالة تطوير الواجهة 

.»B.O.T« �البحرية في الصليبخات الى نظام ال
وقال رئيس مكتب املتابعة م.عبدالكرمي الزيد ان هذه التوصية جاءت بعد االستماع الى بعض 
املعوقات التي واجهت اقرار املشروع خالل املرحلة السابقة خاصة ان هناك مشاريع مت العمل بها 

وفق هذا النظام، والبلدية انتهت من تطوير مكونات هذا املشروع.
واضاف انه مت تكليف املكتب الفني لوزير البلدية التنس���يق ب���ن القطاعات املختلفة لرصد 
احتياجاتهم املكتبية واملكانية اس���تعدادا لوضع تصور ش���امل لتطوير االراضي غير املستغلة 

واملخصصة للبلدية وفقا للمتطلبات املستقبلية.
وقال انه تقرر مراعاة التصاميم الهندسية التي تظهر الوجه احلضاري للبلدية وحتقق الراحة 

الوظيفية للموظفن والس���عة املكانية التي تس���توعب املراجعن وحتقي���ق الراحة خالل اجناز 
معامالتهم.

واضاف الزيد ان اللجنة احيطت علما بالرأي اخلاص بتغيير نظام البناء املتعلق باس���تغالل 
الس���رداب والدورين االول والثاني حسب النظم واللوائح اخلاصة بالبناء والتي تنظم استغالل 
تلك االدوار وفقا للقرارات الصادرة، مشيرا الى انه سيتم تعميم تلك االجراءات على افرع البلدية 

كافة.
واوضح ان اعضاء اللجنة ناقش���وا مش���روع خلخلة املناطق االس���تثمارية والذي يهدف الى 
العمل على دراسة تلك املناطق وخصوصا املكتظة منها والعمل على رفع توصيات بشأن معاجلة 
بعض املواقع وفقا للنظم املتاحة في البلدية على س���بيل استثمار تلك املواقع في تقدمي اخلدمات 

العامة.

خالل اجتماع ترأسه وزير البلدية ناقشوا مشروع خلخلة المناطق االستثمارية الستثمار المواقع في تقديم خدمات عامة

الشايع والخالد يطلبان بيانًا باألنشطة 
الحرفية في الصليبية والجهراء

ق���دم العض���وان مهله���ل 
اخلالد وشاي��ع الشايع سؤاال 
يطلبان فيه بي��ان االنشط��ة 
احلرفية في كل من الصليبية 

واجلهراء.
وقال العضوان في سؤالهما: 
لوحظ في اآلونة األخيرة وجود 
الترخيص  خالف���ات بش���أن 
لبعض االنش���طة في املناطق 
العديد من  احلرفية وس���عى 
املواطنن الى ترخيص بعض 
البعض منها يقبل  االنشطة، 
الترخيص والبعض ال يقبل، 
ال���ذي يتطلب وضوح  االمر 
املوضوع حرصا على مصلحة 
املواطنن قبل اتخاذ اي اجراءات 
متعلق���ة باملوض���وع وعليه 

نتوجه بالسؤال التالي للجهاز 
التنفيذي لالفادة، ما االنشطة 
املس���موح به���ا ف���ي املناطق 

احلرفية بالصليبية واجلهراء، 
اضافة الى االنشطة املرخص 

لها فعليا لهذه املناطق؟

مهلهل اخلالدشايع الشايع

الجسار يدعو لإلسراع في تحويل أو تثمين 
القطعة 66 بالفروانية إلى »االستثماري«

دعا عض���و املجلس البلدي 
الى ضرورة  جسار اجلس���ار 
االسراع في  حتويل أو تثمن 
القطعة 66 في منطقة الفروانية 

الى االستثماري.
ف���ي بيان  وقال اجلس���ار 
صحاف���ي ندع���و املس���ؤولن 
لضرورة السماح مبنح رخص 
البن���اء للقطعة 48 في منطقة 

الفروانية.
واضاف ان منطقة الفروانية 
تعيش حالة مأس���اوية وحالة 
من الفوضى من خالل املشاكل 
التي تعيشها املنطقة، مشيرا الى 
ان مشاكلها الصحية من سيئ 
الى أس���وأ، فاملنطقة حتتضن 
170 ألف نس���مة من مواطنن 
ووافدين، وعلى الرغم من وجود 
مستوصفن بها، اال ان االعداد 

قام فريق ازالة التعديات في محافظة الفروانية بإزالة مجموعة 
مقاه مالصقة لسينما اجلليب ومصبغة غير مرخصة مقامة على 
امالك الدولة وكأنها جزء من عمارة في منطقة جليب الشيوخ.

وقال مصدر في جلنة االزالة ان مجموعة من املقاهي شيدت 
على امالك الدولة دون ترخيص، واحاطت بدار سينما اجلليب 
واخفت معاملها من احد اجلوانب بطريقة ال ميكن الكشف عنها 
لوال املخططات التي تعتمد عليها جلنة ازالة التعديات في التعرف 

على حدود ومعالم أمالك الدولة.
اما فيما يتعلق باملصبغة فقد بن املصدر انه وحس����ب افادة 

االهالي فإن تاريخ انشاء هذه املصبغة يعود الى اكثر من عشر 
سنوات دون ان يعرفوا انها ال حتمل اي ترخيص مبزاولة هذه 
االعمال، ودون ان يتقدم منها اي مس����ؤول في اي جهة حكومية 
ليطلب منها اي وثيقة ليس للتثبت من شرعيتها ككيان قانوني 
جتاري فحسب، وامنا للتأكد من ان لديها ترخيصا مبزاولة املهنة 

على ارض مملوكة للغير.
واض����اف ان الغريب في امر هذه املصبغ����ة ان اصحابها لم 
يكتفوا باملس����احة املتاحة داخل حوش العمارة بل توسعوا الى 
اخلارج على حس����اب امالك الدولة دون ترخيص، واستخدموا 

االعالن الذي وضع في اعلى املبنى دون ترخيص ايضا، وزاولت 
مهنة جتارية لعقد من الزمن دون ترخيص كذلك، والشيء نفسه 
ينطبق على املقاهي التي اقامها اصحابها على امالك الدولة بشكل 

يعكس تغييبا كليا لهيبة القانون.
واوض����ح املصدر ان جلنة االزالة غضت النظر عن كثير من 
الظواهر التي ال يتوقع رؤيتها في مؤسس����ات حكومية او غير 
حكومية كرؤية منجرة داخل مبنى ش����ركة الس����ينما الكويتية 
وليس خارج املبنى، ولو كانت خارج املبنى وعلى امالك الدولة 

لتمت ازالتها بالكامل ودون تردد.

بازدياد ولن يستطيعا تغطية 
ه���ذا العدد الكبير، وأعرب عن 
متنياته من املسؤولن في وزارة 
الصحة اعطاء املستوصفن دواما 
كامال 24 ساعة ليتسنى للمرضى 

مراجعة املستوصف في أي وقت، 
كما نتمنى تخصيص مستوصف 

للمواطنن واآلخر للوافدين.
وأضاف اجلس���ار في بيان 
املنطق���ة تفتقر  ان  صحاف���ي 
لألمن والدوريات، وهي تعاني 
من نقص الدوريات وانتشارها، 
فحتى مخفر املنطقة يوجد به 20 
فردا عسكريا مت توزيعهم على 
اربعة ش���فتات، وهذا ال يكفي 
لتحمل هذا العدد للسيطرة على 
مشاكل املنطقة االمنية، حيث 
يعد هذا قص���ورا من الناحية 
االمنية، مؤكدا ضرورة زيادة 
اعداد العناصر في مخفر املنطقة 
وانتش���ار دوريات املخفر في 
املنطقة وبن شوارع املنطقة، 
وال نريد وجود دورية واحدة 
فقط امام املجمعات التجارية.

جسار اجلسار

جرافة البلدية تنفذ عملية اإلزالة

املقهى املخالف بعد إزالته

إزالة املصبغة املخالفة

م.أشواق املضف أحمد البغيليم.أحمد الصبيح

م.محمد احلريص

الصبيح ألعضاء البلدي: بعض األسئلة تعتبر خروجًا
عن اختصاص المجلس وتدخاًل في عمل الجهاز التنفيذي

البلدية  اعتب����ر مدير ع����ام 
م.أحمد الصبيح سؤال العضو 
م.أش����واق املضف بشأن طلب 
بيان ع����دد القضايا التي صدر 
فيها احكام ضد البلدية وقيمة 
التعويضات التي عملتها البلدية 
بأنه تدخل في االعمال التنفيذية 
البلدية  التنفي����ذي في  للجهاز 
وهو ما تنص علي����ه املادة 72 
من الالئح����ة الداخلية، كما انه 
يعتب����ر خروجا عن اختصاص 

املجلس البلدي.
وقال الصبيح في رده: استنادا 
الى كتاب االدارة القانونية رقم 
2358 وال����ذي يفيد مب����ا يلي: 
باالطالع على املادة 12 من قانون 
بلدية الكويت رقم 2005/5 والتي 
تنص على ان »يختص املجلس 
البلدي ف����ي اطار اخلطة العامة 
للدول����ة وامليزاني����ة املعتمدة 
باملس����ائل اآلتي����ة: 1 � مراقب����ة 
تنفيذ القوانن واللوائح املتعلقة 
بشؤون البلدية وذلك وفقا ألحكام 

هذا القانون، 2 � تقرير املشروعات 
ومواقعها عمرانيا وجتميل املدن 
والقرى والضواحي واملناطق.. 
ال����خ، وقد نصت امل����ادة 72 من 
الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال 
املجلس البلدي سالفة الذكر على 
اال »يجوز للعض����و ان يتدخل 
في اعمال اجلهاز التنفيذي كما 
ال يجوز له االتصال او السؤال 

عن اي معلومات اال عن طريق 
رئيس املجلس الذي له مخاطبة 
وزير الدولة لشؤون البلدية دون 
غيره ويجب ان يكون الس����ؤال 
في املس����ائل التي تدخل ضمن 
البلدي..  اختصاصات املجلس 
الخ، مما مفاده ان اجلهاز التنفيذي 
للبلدية له استقاللية تامة عن 
املجلس البلدي وليس لهذا األخير 

أي سلطة رئاسية على اجلهاز 
وان اختصاص املجلس البلدي في 
شأن النظر في االقتراحات التي 
تقدم من احلكومة او املواطنن او 
اعضاء املجلس البلدي ينحصر 
في االقتراحات املتعلقة بالشؤون 
واملرافق البلدي����ة وذلك يخرج 
عنها كل ما يتعلق بأعمال اجلهاز 
التنفيذي، هذا وقد نصت الالئحة 

الداخلية لتنظيم أعمال املجلس 
صراحة وعلى نحو ما جاء باملادة 
72 س����الفة البيان انه ال يجوز 
لعضو املجل����س ان يتدخل في 
التنفيذي ويجب  اعمال اجلهاز 
ان يكون سؤاله عن املسائل التي 
تدخل ضمن اختصاص املجلس 
البلدي فقط دون غيرها، وحيث 
ان سؤال العضو م.أشواق املضف 
يدور حول بي����ان عدد القضايا 
الت����ي قضي فيها ض����د البلدية 
وقيمة التعويضات التي حتملتها 
الذي يعد تدخال  البلدية، األمر 
من العضو في االعمال التنفيذية 
التنفي����ذي، لذلك نرى  للجهاز 
االعتذار للعضو عن االجابة على 
سؤاله خلروجه عن اختصاص 

املجلس البلدي.
كما رد الصبيح على العضو 
البغيلي بش����أن تقييم  احم����د 
املوظف����ن في بلدي����ة محافظة 
الفروانية واعتبره أيضا تدخال 

في عمل اجلهاز التنفيذي.

اعتذر عن عدم الرد على سؤال بشأن عدد القضايا التي خسرتها البلدية

كش���ف نائب املدير العام لشؤون فروع البلدية في محافظتي 
العاصمة واجلهراء م.محمد احلريص عن متكن إدارة تراخيص 
خدمات البلدية من حتقيق ايرادات زادت على املليون دينار في 

محافظة بلدية العاصمة خالل عام 2009.
واوضح احلريص ان االيرادات التي حققتها املراقبات الثالث 
التابعة لبلدية العاصمة واملتمثلة في مراقبة تراخيص االعالنات 
والتراخيص الصحية واشغاالت الطرق بلغت نحو 1.194 مليون 
دين���ار خالل الفت���رة املمتدة من 1 يناير 2009 الى 31 ديس���مبر 

.2009
وبن ان االيرادات املتحققة عن رسوم اخلدمات توزعت بواقع 
907.2 آالف دين���ار ملراقب���ة التراخيص الصحي���ة و154.3 ألف 
دينار ملراقبة التراخي���ص الصحية، فيما جاءت ايرادات مراقبة 

اش���غاالت الطرق في املرتبة الثالثة باجمالي ايرادات بلغ 132.7 
ألف دينار.

ولفت الى انه على مستوى االيرادات الشهرية االجمالية للمراقبات 
الثالث، جاء شهر اكتوبر ليحتل املرتبة األولى باجمالي 153.7 ألف 
دينار، فيما جاء شهر يونيو في املرتبة الثانية بايرادات بلغت 139.7 
الف دينار وجاء ش���هر يناير في املرتبة الثالثة باجمالي ايرادات 
بلغت 120.7 الف دينار. واشار م.احلريص الى ان االيرادات املذكورة 
تأتي نظير ما قامت به املراقبات من خدمات في مجال اختصاصاتها 
خلدمة املواطنن واملقيمن بغرض تسهيل معامالتهم، مشيرا الى 
انها تنوعت بن رسوم نظير خدمات اعالنات جتارية واجتماعية 
ورفع سيارات مهملة عن مختلف املواقع وغرامات اشغال ساحات 

وممرات وطرق وغيرها مما نصت عليه لوائح البلدية.

الحريص: 1.194 مليون دينار إجمالي إيرادات »العاصمة«

إزالة مقاه ومصبغة متعدية على أمالك الدولة في جليب الشيوخ


