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اعداد: بداح العنزي

قدمت عضو املجلس البلدي م.منى بورس���لي اقتراحا بوضع لوحات ارشادية للمباني التاريخية، وقال 
بورسلي في اقتراحها ان من املعالم املهمة في مدينة الكويت اللوحات االرشادية االستداللية سواء للعناوين 
او املرافق فارجو تأكيد اهمية توضيح مواقع املباني التاريخية في املدينة وفي كل املناطق، ملا لها من دور 
احلفاظ على الطابع العمراني وامل���وروث التاريخي للمدينة، باالضافة الهمية حتديد مواقع مراكز االطفاء 
العام لذا اقترح وضع لوحات ارشادية استداللية خاصة بطابع وشكل متميز للمباني التاريخية واالثرية في 
املدينة وفي مختلف مناطق الكويت، وضع لوحات ارشادية واستداللية لكل مواقع االطفاء العام في مختلف 

املناطق على ان يتم ذلك من خالل االجراءات املتبعة في وضع اللوحات االرشادية وفق النظام احلالي.

بورسلي تقترح لوحات إرشادية للمباني التاريخية

في جلسة استخدم فيها األعضاء المادة 14 للسماح بإقامة مصنع ألبان في الصليبية

»البلدي« أقّر تسليم 696 قسيمة في الجهراء لـ»الرعاية السكنية«

عبداهلل العنزي: دائما نطلب من الوزير ان 
ينزل من برجه العاجي وس����بق ان مت الطلب 
من الوزير فتح محالت الطيور ولكن لالسف 

لم يعمل.
كذلك احلال مت اصدار ق����رار بتأجيل إزالة 
املزروعات ولكن لألس����ف رف����ض اال ان جلنة 
االزاالت أقرت التأجيل وبهذه املناسبة نشكرهم. 

ولذلك البد التوضيح من قبل الوزير.
محمد الفرج: هل يعقل أن تخس����ر البلدية 
العديد من القضايا ولذلك كنا نسير على هذا 
الوضع فإن على الكويت السالم واناشد سمو 
رئيس مجلس الوزراء للتدخل لوجود مالحظات 
متعلقة بتأخي����ر املعامالت اضافة الى خروج 
املستثمرين الى خارج البالد بسبب هذه املعاملة، 
كذلك نالحظ ان هناك ظلما على اصحاب املساكن 
اخلاصة ال يحصلون على أي زيادة ولذلك جند 
ان اصحاب العقارات مظلومني ومحتاجني 5 امتار 

فقط، فلماذا نبخل على أهل الكويت.
مانع العجمي: س����ؤالنا عن القضايا التي 
تخسرها البلدية من يتحمل املسؤولية رغم ان 
تلك القضايا تترتب عليها خسائر كبيرة، كذلك 
جند ان الوزير شكل جلنة حتقيق بسبب عدم 

نشر الئحة الزراعة في اجلريدة الرسمية.
جنان بوشهري: هناك خبر نشر في احدى 
الصحف عن خس����ائر البلدية، حيث ذكر بان 
البلدية خسرت 77 مليون دينار خالل السنوات 
الثالث املاضية واس����تغرب من عدم رد إدارة 
العالق����ات العامة على ه����ذا االمر واالخطر ان 

هناك خطأ في االدارة القانونية.

االمني العام: كتاب مجلس الوزراء بش����أن 
تقرير الهيئة العامة للبيئة حول حتسني الوضع 

البيئي للمنطقة اجلنوبية في البالد.
عب����داهلل العنزي: من الصعب تس����ييس 

موضوع املناطق الصناعية.
ف����رز املطيري: هن����اك تصريحات لبعض 
املس����ؤولني في البلدية خاصة بنقل املصانع 
الى اجلهراء والب����د ان تكون هذه املصانع في 
منطقة حدودية بعيدة ع����ن املواطنني ولذلك 

نقلها إلى اجلهراء لن يحل املشكلة.
مانع العجمي: نح����ن مع نقل املصانع إلى 

احلدود بعيدا عن املناطق السكنية.
عبدالكرمي السليم: التقرير ينص على تشكيل 

جلنة لدراسة املوضوع.
األمني الع����ام: تقرير من العضو اش����واق 
املضف بشأن الزيارة التفقدية ملنطقة جليب 

الشيوخ.
يوافق املجل����س على احالته����ا إلى جلنة 

الفروانية.
األمني العام: كتاب من مدير عام البلدية بشأن 

شهادات االوصاف في منطقة الفروانية.
فرز املطيري: هذا املوضوع من كوارث وزير 
البلدية، حيث سبق واجتمع معه مجموعة من 
نواب، حيث مت االتفاق على اصدار ش����هادات 
اوصاف مؤقتة وطلب الوزير من جلنة الفروانية 
تبني املوضوع وظل يضحك على الكويت طيلة 
7 اشهر، ولذلك استغرب من تصريحات وزير 
البلدية الذي يضحك علينا وطلب استخدم املادة 
14.احمد البغيلي: وزير البلدية وعدنا باصدار 

شهادات االوصاف ملنطقة جليب الشيوخ وال 
نعرف اسباب تراخيه.

اشواق املضف: اوضاع جليب الشيوخ مخزية 
وهناك مناطق ال نستطيع دخولها وسؤالي ملاذا ال 
يطبق القانون على شهادات االوصاف وال يطبق 

على املخالفني واملتجاوزين في املنطقة.
مان����ع العجمي: لقد اوض����ح الوزير لنا أن 
األمر البد ان يدرس في املجلس ولألس����ف مت 
رفضه وجند ان منطقة جليب الشيوخ االمن 
فيها معدوم وال احد يس����تطيع السيطرة على 
املنطقة والب����د للبلدية من ايجاد حل للعزاب 

وتنظيم املنطقة.
عبدالكرمي الس����يلم: لم نس����مع اي رد من 
االدارة القانونية به����ذا اخلصوص والبد من 

إحالة املوضوع الى اللجنة املختصة.
محمد الهدية: الوزير سبق ووعد بحل مشكلة 
شهادات االوصاف ونالحظ أن اجلهاز التنفيذي 
اذا رأى اخلروج من املشكلة احال االمر الى االدارة 

القانونية لتكييف املوضوع على مزاجهم.
احم����د البغيلي: يتم التصويت على القرار 
بشأن إصدار شهادات االوصاف مع اخذ تعهد 

على البائع واملشتري بوجود مخالفات.
محمد املفرج: هناك تسع مدن عمالية حلل 
مش����كلة العزاب واملوض����وع اآلن في وزارة 

األشغال.
هناك قرار صادر من مجلس الوزراء اعطى 
بعض التوصيات في قرار 2009 بتشكيل جلنة 
برئاسة وزير العدل وممثلني من وزارة الكهرباء 
واملاء والفتوى والتشريع والبلدية لبحث مشكلة 

استمالك البيوت في مناطق السكن وعدم السماح 
للشركات ببيع اجزاء من العقارات اململوكة لها 

اال بعد موافقة البلدية.
منى بورسلي: هذا الوضع موجود في اكثر 
من منطقة ويحتاج الى عالج جذري وس����بق 
بحث املوضوع منذ بداية اعمال املجلس البلدي 
ونالحظ عدم حترك البلدي����ة باجلانب الفني 
وهناك مخالفات مستمرة ولذلك اخلطوة القادمة 

ان يكون هناك تباين للموضوع.
محمد املفرج: الوزير سبق واوضح ان القرار 
بي����د املجلس البلدي ولذل����ك اذا وجدت النية 
لديه فعليه ارسال مذكرة الى املجلس البلدي 

للتصويت عليها.
التصويت على إصدار شهادات األوصاف.

اش����واق املضف: اطلب من البلدية تطبيق 
القانون على املخالفني.

يوافق املجلس على اصدار شهادات االوصاف 
بأغلبية 10 أعضاء.

فرز املطيري: الكرة في مرمى الوزير اآلن.
اللجنة  الع����ام: محض����ر اجتم����اع  األمني 

القانونية.
مانع العجم����ي: لدينا مالحظ����ات مت الرد 

عليها.
األمني العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية 
طلب من وزارة الداخلية زيادة نس����بة البناء 
ملشروع مبنى االدارة العامة للجنسية ووثائق 

السفر في الشويخ االدارية.
يوافق املجلس على الطلب بنس����بة %300 
وبارتفاع عش����رة ادوار كح����د اقصى مع عمل 

الموافقـة علـى إصدار شـهادات األوصـاف للعقـارات بالجليبإطـالق أسـماء 6 شـخصيات علـى مناطـق محافظـة العاصمة

وافق املجلس البلدي خالل جلسته العادية 
امس على ق����رار باصدار ش����هادات االوصاف 
للعقارات مبنطقة جليب الشيوخ شريطة ابالغ 

البائع واملشتري باملخالفات املوجودة.
وكانت اجللسة قد بدأت برئاسة زيد العازمي 
حيث شهدت هجوما على وزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر بسبب تأخر احالة املشاريع 
الى املجلس لدراس����تها، كما متت املوافقة على 
اقتراح العضو عبداهلل العنزي تس����ليم 696 
قسيمة في القطعتني 3 و4 مبنطقة النسيم في 
اجلهراء الى املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

بدال من بيعها في املزاد.
واستخدم االعضاء املادة 14 لرفض اعتراض 
الوزير على قرار املجلس السماح باقامة مصنع 
لاللب����ان في احدى املزارع في الصليبية حيث 

سيرفع القرار الى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأقر املجلس تطوير شبكة الطرق احمليطة 
مبنطقة االس����تعمااالت احلكومي����ة بجنوب 

السرة.
واعتمد اطالق اس����ماء 6 ش����خصيات على 
شوارع مناطق محافظة العاصمة، وفيما يلي 

تفاصيل اجللسة:
افتتح رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 

اجللسة الساعة 10 صباحا.
االمني العام: بند الرسائل الواردة - برقيات 
تهان من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وكذلك رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مبناسبة ذكرى العيد الوطني التاسع واالربعني 

والذكرى التاسعة عشرة ليوم التحرير.
شايع الشايع: استخدام املادة 14 بعد رفض 
وزير البلدية املصادقة على قرار املجلس البلدي 
النش����اء معمل ألبان ضمن منطقة الصليبية 
وهناك موافقة من اجلهاز ولذلك نالحظ تعطيال 

للمشاريع.
محمد املفرج: تهميش اعضاء املجلس البلدي 
والدليل عدم وجود اي معامالت جديدة، وهناك 
معامالت لدى الوزير لم ترس����ل الى املجلس 
للدراس����ة والبد من اتخ����اذ موقف للمصلحة 

العامة.
شايع الشايع: بعد انسحاب اعضاء املجلس 
البلدي اجللسة االخيرة فوجئنا بتصريح بإحدى 
الصح����ف بان رئيس مجلس ال����وزراء قال ان 

القانون 2005/5 بني االعضاء والوزير.
ونحن مع وزير الدولة لشؤون البلدية في 

تطبيق هذا القانون.
مانع العجمي: ما يحدث وسياس����ة الوزير 
اخلاطئة ساهم في تهميش املجلس البلدي خاصة 
انه قام بزيارة الى منطقة فهد االحمد رغم ان 
هناك دعوات س����ابقة من قبل اعضاء املجلس 
البلدي لهذه الزيارة ولكن اس����تغرب ان يكيل 

النواب  مبكيالني بان تقبل دعوة 
وال تقبل دع����وة اعضاء املجلس 
البلدي.عبدالكرمي السليم: سبق 
أن اعترضت على التوصية واعتقد 
أن إنشاء فروع في املزرعة أمر يتم 
بالتنسيق مع هيئة الصناعة خاصة 
ان املصانع فيها مشاكل ولذلك من 

الصعب املوافقة على القرار.
فرز املطيري: هناك سابقة بأن 
املجلس البلدي قد وافق على إنشاء 
مصنع آليات في إحدى املزارع وجند 

أن هذا املوقع األفضل.
الش����فاء  الهدية: امتنى  محمد 
العاج����ل للمدير العام بخصوص 
املعامل����ة فقد وصلن����ا تقرير من 
اجلهاز الفني بعدم وجود مشكلة 
ومت دراس����ته ولذل����ك الب����د من 
التصويت على املوضوع باستخدام 

املادة )14(.
مهله����ل اخلالد: الدراس����ة من 
الزراعة والبد  اختصاص هيئ����ة 

من املوافقة على القرار.
يوافق املجلس على استخدام 
امل����ادة )14( لالعتراض على قرار 
الوزي����ر بأغلبية 11 عضوا بحيث 
متت املوافقة بإضافة نشاط معمل 
البان ضمن النشاطات املسموح بها 

باملناطق الزراعية.
جنان بوشهري: أصحاب املقاهي 
حصلوا على حكم ومت خالله فتح 

املقاهي.

موقف سيارات في املوقع.
االمني العام: اقتراح العضو عبداهلل العنزي 
بشأن تعديل قرار ينظم اجلزء اجلنوبي الشرقي 
ملنطقة اجلهراء وتخصيصها ملؤسسة الرعاية 
الس����كنية.يوافق املجلس على حتويل قسائم 
منطقة النس����يم قطعتي 3 و4 الى املؤسس����ة 

العامة للرعاية السكنية.
االمني العام: طلب املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية زيادة مس����احة املوقع االسكاني من 

الناحية اجلنوبية.
يوافق املجلس على تخصيص املوقع مبساحة 
156 هكتارا ليضاف الى املوقع على ان يعتمد 

املخطط العام للمدينة من البلدية.
االمني العام: محضر اجتماع جلنة حولي طلب 
من احدى الشركات العقارية تغيير استعمال 

قسائم ضمن منطقة حولي.
االمني العام: تطوير شبكة الطرق مبنطقة 
االستعماالت احلكومية مبنطقة جنوب السرة 

احمليطة مبستشفى الشيخ جابر االحمد.
يوافق املجلس على التوصية التالية: الطلب 
املقدم من بلدية الكويت ووزارة االشغال العامة 
لتطوير ش���بكة الطرق احمليطة مبستشفى 
جابر االحمد مبنطقة االستعماالت احلكومية 
مبنطقة جنوب السرة وذلك باجراء مزيد من 
التحسينات اجلوهرية على الطرق لتخفيف 
وتفادي االختناقات املرورية وضمان انسيابية 
احلركة املرورية للطرق وذلك بتوسعة الطرق 
باضافة حارات لكل جهة وعمل جسور علوية 
او انفاق )تقاطع ذو مستويني( وكذلك تطوير 
لبعض التقاطعات القريبة من مستشفى جابر 
االحمد قبل افتتاحها شريطة ان تقوم وزارات 
اخلدمات بتوفير مخططات تفصيلية للخدمات 
وتقدميها لوزارة االشغال العامة خالل شهر 
من تاريخ ابالغها بكتاب رسمي لتتمكن وزارة 

االشغال من البدء بالتنفيذ.
االمني العام: بند ما يستجد من اعمال من 

محضر اجتماع جلنة مبارك الكبير.
االمني العام: طل���ب وزارة الداخلية ضم 
املوقع املخصص ملستشفى الشرطة الى املوقع 
املالية واالدارية  املخصص لقطاع الشؤون 

شمال صبحان.
يوافق املجلس على اع���ادة املعاملة الى 

اللجنة.
االمني العام: محضر اجتماع جلنة العاصمة 
من اطالق تسميات 6 شخصيات ضمن مناطق 

العاصمة على النحو التالي:
� عبداحلميد الصانع شارع االندلس مبنطقة 

كيفان.
� عبداهلل خلف السعيد شارع اخلالدية.

� صالح عبدالرحمن العبدلي الشارع االول 
قطعة 1 مبنطقة اليرموك.

النصف على شارع  � حمود 
معن بن زائدة بالقطعة 4 ضاحية 

عبداهلل السالم.
� براك املرزوق على ش���ارع 
الصاغة ابتداء من اجلسر احملاذي 
لشركة الصناعات الوطنية الى 

جسر شركة املطاحن.
� جاس���م الوزان على شارع 
املنصورية مبنطقة املنصورية.
االمني العام: محضر اجتماع 
جلنة االحمدي من طلب اغالق 
قس���يمة واعادة رصف مبنطقة 

جابر العلي قطعة 2.
يوافق املجلس على الشكوى 

باغالق الصحة.
العجمي: م���ن بداية  مان���ع 
عمل اللجنة وهن���اك غياب من 
البلدية في  قبل رئيس قط���اع 
احملافظة رغم ان توزيع الدعوات 

مت مبكرا.
فرز املطيري: اشكر نائب املدير 
العام لشؤون قطاع حولي اسامة 
الدعيج حلض���وره اجتماعات 

املجلس باستمرار.
االمني العام: طلب الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة نقل املوقع 
املخصص ملركز الشباب مبنطقة 
الظهر بالقطعة 5 الى موقع آخر 

جنوب منطقة الظهر.
يوافق املجلس على الطلب.

رفع الرئيس اجللسة الساعة 
ال� 1 ظهرا.

 )فريال حماد(حوار بني شايع الشايع وعبداهلل العنزي

حديث بني أشواق املضف ومحمد املفرج

زيد العازمي ومانع العجمي خالل اجللسة

جانب من األعضاء خالل اجللسة

منتدى الكويت األول للحوار البلدي واصل أنشطته

المنفوحي: مطالبة بأمانة عامة للعاصمة بقانون خاص
واصل منتدى الكويت األول للحوار البلدي 
الذي تنظمه بلدية الكويت بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية »الهابتيات« 
جلساته التي تستهدف بلورة رؤية جتعل من 
العاصمة الكويتية عاصمة مستقبلية مستدامة 
احليوية وقال نائب مدير عام البلدية لشؤون 
التطوير واملعلومات م.أحمد املنفوحي إن جلسات 
العمل استهدفت تعبئة اصحاب الشأن واقناعهم 
بضرورة اعتماد منهجية لتحديد االحتياجات 
احمللية وجذب مشاركة نشطة واالتفاق على 
احتياجات املجتمع وأولويات التنمية االقتصادية 
واخلدمات احلضري���ة املطلوبة باالضافة الى 
حتدي اولويات القط���اع احلضري في مدينة 
الكويت وصياغة مشاريع التجديد احلضري 
الت���ي تتعامل مع االولويات التي مت حتديدها 

والتي تدعم تنفيذ برنامج احلكومة.
وتابع املنفوحي: وفي سبيل الوصول الى ذلك 
ناقشت جلسات العمل ثالثة محاور رئيسية، 

اولها فك التشابك بني اجلهات احلكومية وتطوير 
ومراجعة التشريعات وميكنة العمل احلكومي 
وذلك في جلسة ترأستها عضو املجلس البلدي 
م.منى بورسلي واستعرضت فيها م.رقية احلسن 
أهم االس���تنتاجات االولوية للرصد السريع 
مستعرضة السلبيات وااليجابيات في موضوع 
تطوير العاصمة، كما ترأست م.سارة الدويسان 
ورشة عمل ناقشت كيفية تخطيط العاصمة 

وكيفية املساهمة في حتقيق الرؤى.
واستطرد قائال: وقد أدار د.آدم املال العميد 
املساعد للبحوث والدراسات في كلية الهندسة 
والبترول ورش���ة عمل بيئية قدم خاللها بدر 
السلمان ورقة أشار فيها الى ان منظر العاصمة 
غير حضاري وبات كما مدينة األشباح وتطرق 
د.علي خريبط اخلبير البيئي الى مشكلة املباني 
املرتفعة وكثرة السيارات داخل املدينة والتي 
تسبب تلوثا بيئيا، كما حتدث م.محمود كرم 
عن دور وزارة الشؤون في معاجلة كثير من 

املش���كالت التي ظهرت ومنها ارتفاع منسوب 
املياه والروائح الكريهة الناجتة عن كبريتيت 

الهيدروجني.
واشار م.املنفوحي الى شبه اتفاق بدا واضحا 
بشأن ضرورة استحداث هيئة او امانة عامة 
تكون خاصة بالعاصمة وبعيدة متاما عن جميع 
التداخالت احلكومية وبحيث يكون لها قانونها 

اخلاص املنظم لعملها.
واختتم بالقول: انن���ا اذ نثمن دور مكتب 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية في 
الكويت فإننا نسعى دوما لالستفادة منه ومن 
خبرات جميع املؤسسات الدولية ونعتقد ان 
توصيات هذا املنتدى ستحاكي احلاجة الفعلية 
ألجل رؤية عاصمة شديدة احليوية وحضارية 
مبعن���ى الكلمة تكون مبثابة رأس احلربة في 
كويت املركز املالي واالقتصادي باملنطقة وهو 
األمل الذي يحفز صاحب السمو األمير ويوجه 

م.أحمد املنفوحيالطاقات لتحويله الى واقع.


