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اعداد: بداح العنزي

اس���تغرب نائ���ب رئيس 
املجلس البلدي شايع الشايع 
صمت وزير البلدية إزاء األنباء 
التي ت���رددت بالصحف على 
لس���ان احد اعض���اء مجلس 
األمة من ان الوزير قام بتعيني 
مستشار قانوني مبكتبه يحمل 
شهادة مزورة وانه ساعد في 
تهريبه من البالد فور اكتشاف 
أمره، وذلك بالتنسيق مع احدى 
املوظفات الت���ي تعمل بإدارة 
ش���ؤون املوظفني، وان هذه 
املوظفة احملسوبة على الوزير 
متورط���ة في عدد من العقود 

امل���زورة مع موظفني وافدين وتقوم بتعيينهم 
برواتب مرتفعة، مشيرا الى انه اذا كان الوزير 
يردد ليل نهار مبدأ الشفافية واملصارحة وكشف 

احلقائق فأي���ن ذلك من هذه 
التصريحات التي يغض الطرف 
عنها ويترك األمور ملتبس���ة 

أمام الرأي العام.
وش���دد على ضرورة الرد 
على ه���ذه األقاويل، مبينا ان 
السكوت عنها وعدم الرد عليها 
يعتبر إقرارا ضمنيا بصحتها 
تطبيقا للقاعدة األصولية في 
التفسير »السكوت في معرض 
احلاجة الى كالم يعتبر بيانا« 
وهي القاعدة التي جس���دتها 
املادة 44 م���ن القانون املدني 
املعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 
1996 فيما تنص عليه انه »ال ينسب الى ساكت 
قول ولكن الس���كوت في معرض احلاجة الى 

بيان يعد قبوال«.

قال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح: لوحظ في اآلونة األخيرة 
تنامي ظاهرة املخالفات الواقعة 
بالنسبة لعقارات السكن اخلاص 
واالستثماري على حد سواء في 
مختلف املناط����ق، ورغم وجود 
الت����ي تتعارض  هذه املخالفات 
مع القانون رقم 5 لس����نة 2005 
في ش����أن بلدية الكويت والقرار 
الوزاري رقم 206 لس����نة 2009 
في ش����أن نظام البن����اء وغيرها 
من القرارات األخرى املتبعة فإن 
أصحاب العالقة يتقدمون بطلبات 
إليصال التيار الكهربائي للعقارات 

املخالفة.
والبلدية تنوه الى انها لن تس����مح بوجود هذه 
املخالفات أو استمرارها وستستمر في مباشرة مهامها 
نحو تطبيق القانون واتخاذ االجراءات الالزمة نحو 
إيقاع اجلزاءات جتاه املخالفني. مبا في ذلك املكاتب 
الهندس����ية والدور االستشارية وشركات املقاوالت 

املنفذة أو غيرها من مقاولي الباطن.
وتابع: كما ان البلدية س����تحرر محاضر اثبات 
مخالفة بالتجاوزات واملخالفات التي يتم ضبطها في 

جميع أنواع العقارات وارسالها 
للجهات القضائية التخاذ الالزمة 

بشأنها.
واش����ار الى ان����ه يجب على 
جميع اصحاب العقارات املخالفة 
ضرورة مراجعة االدارات الهندسية 
بأفرع البلدية باحملافظات، حيث 
العامل����ني بتلك  املهندس����ني  ان 
االدارات سيكونون على استعداد 
تام للتعاون معهم وتقدمي الرأي 
واملشورة لهم ومساعدتهم نحو 
ايجاد احللول القانونية والفنية 
ملعاجل����ة أي خل����ل أو جتاوزات 
بالنسبة للعقارات املخالفة. وذلك 
على ضوء األحكام والشروط الواردة بنظام البناء 
وغيره من اللوائح واألنظمة واألخرى ذات العالقة. 
وأكد م.الصبيح ان اللوائح واألنظمة اخلاصة بنظام 
البناء مت وضعها بعد دراس����ة متأنية ومستفيضة 
بناء على دواعي املصلحة العامة، ومن ثم فإنه يجب 
عل����ى جميع أصحاب العالقة التع����اون مع البلدية 
وااللتزام بتطبيق القوانني واألنظمة ألن في ذلك ما 
يعود باملنفعة على كل من املصلحة العامة واخلاصة 

على حد سواء.

وّجه رئيس املجلس البلدي زيد العازمي الدعوة 
الى وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر للقاء اعضاء املجلس.
وقال العازم����ي في كتاب الى الوزير د.صفر: 
يطي����ب لي والخواني اعضاء املجلس البلدي ان 
نتقدم بأطيب التحيات وخالص االمنيات وانطالقا 
من ضرورة التواص����ل فيما بني املجلس البلدي 

ومعاليكم فيما يتعلق بشؤون العمل البلدي ملا 
لذلك من اثر ايجابي على مسيرة العمل وتذليل 
العقب����ات املعترضة اياه وصوال الى االرتقاء به 
والتيسير على االخوة املواطنني، لذا يرغب االعضاء 
بلقائكم ونقترح ان يكون ذلك في متام الساعة 12.00 
ظهرا من يوم الثالثاء 9 مارس بقاعة االجتماعات 

بالدور الثاني باملجلس البلدي.

أعضاء البلدي يطلبون لقاء صفر 9 مارس

صفر افتتح سوق الخضار والفواكه في الجليب: القطاع الخاص حريص على إنجاز المشاريع

اكد وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان هناك ثالثة مشاريع جار 
تنفيذها تتضمن مالعب الغولف 
في الوفرة والقرية التراثية في 
منطقة الشرق وسوق اخلضار 
والفواكه في منطقة الصليبية 
والذي سيتم افتتاحه في ابريل 
املقبل، اضافة الى وجود مشاريع 
مستقبلية تتضمن 6 مواقع للمدن 
العمالية ومنتزهات ترفيهية في 
كل من الوفرة والعبدلي ومواقع 

خدمات ربيعية.
واضاف الوزير خالل افتتاحه 
امس مشروع س���وق اخلضار 
والفواكه واللحم والس���مك في 
منطقة جليب الش���يوخ والذي 
الكويتي  التموي���ل  ينفذه بيت 
وشركة عقارات الكويت وتديره 
شركة النخيل املتحدة العقارية 
الفروانية  بحض���ور محاف���ظ 
الفريق متقاعد عبداحلميد احلجي 
وعضوي املجل���س البلدي فرز 
البغيلي وعدد  املطيري واحمد 
البلدية  م���ن املس���ؤولني ف���ي 
واجله���ات احلكومي���ة وممثلي 
الشركات املستثمرة: ان احلكومة 
تلجأ للقطاع اخلاص في اجناز 
مشاريعها بس���بب سرعته في 
احلرك���ة وعمله بنظام الربحية 
والوقت واملال الذي يصرفه من 
اجل حتقيق ارباح اكثر، مشيرا الى 
ان هذا القطاع حريص على اجناح 
جميع املشاريع التي يتبناها، وان 
اجهزة الدولة تتعلم من القطاع 
اخلاص في ادارة املشاريع وقال 
ان الدولة مقبلة على مجموعة من 
التنموية واخلدماتية  املشاريع 
ف���ي مصلحة  والتي س���تصب 
املواطنني والدولة ومن ضمنها 
مشاريع جديدة مثل سوق اجلليب 
الذي مت افتتاحه على احدث النظم 
وفقا لنظام ال� »B.O.T« ليصير 

والنماء لوطننا الكويت وتستمر 
نهضته بس���واعد أبنائه وحكمة 

قيادته الرشيدة.
ومتنى الفوزان أن يعمم هذا 
املشروع الرائد في مناطق أخرى 
حتى تعم الفائدة ويتمتع اجلميع 
مبس���توى خدمة راق، مع اتاحة 
الفرص���ة للحص���ول على عدة 
خدمات في مكان واحد، مما يوفر 
الراحة ألهالي املنطقة واملناطق 
املجاورة، وقد مت تنفيذ املشروع 
من قبل شركة النخيل العقارية 
احدى شركات »بيتك« وفق احدث 
التصامي���م واملواصفات  وأرقى 
ومبس���تويات عالية من الكفاءة 
وااللت���زام، وحرصا على توفير 
افضل خدمة متكاملة مت انش���اء 
ل���� »بيتك« داخل  فرع مصرفي 

السوق.
وأعرب الفوزان عن شكره لكل 
من قدم مساهمة سهلت اجناز هذا 
املشروع، مشيدا بتعاون وزارة 
املالية ممثلة بإدارة امالك الدولة 
والبلدية لدعم وتسهيل تنفيذ هذا 
املشروع وهنأ أهالي املنطقة بهذا 

االجناز الكبير.
وش���رح مدير ادارة اخلدمات 
العقارية في شركة النخيل املتحدة 
الوهيب مكونات  العقارية زياد 
املشروع والذي يقام على مساحة 
40 ألف متر مربع وهي: س���وق 
مركزي تبلغ مساحته 2057 مترا 
ويتكون من دوري���ن، ومحالت 
وبسطات منها 24 بسطة لالسماك 
ومحالن لتنظيف السمك، ومحالت 
اللحوم والدجاج ومحالت  لبيع 
للبقالة وللمواد الغذائية ومطاعم 
شعبية ووجبات سريعة وبسطات 

موسمية وخضراوات وفواكه.
واضاف ان الدور االول يتكون 
من السوق املركزي وبنك ومكاتب 
جتار الس���مك واالدارة واجلهات 

احلكومية ومصليات.

مصدر فخر واعتزاز لنا.
وأعرب د.صفر عن ش���كره 
وتقديره جلمي���ع القائمني على 
هذا املشروع من اجلهات احلكومية 
املختلفة والبلدية والقطاع اخلاص 
الذي جنح في ادارة مشاريع كثيرة 
العالم، ولذلك  بالكويت وحول 
قمنا بعمل شراكة وطنية معهم 

من اجل املصلحة العامة.
وحتدث د.صفر عن املشاريع 
التي  اخلدماتي���ة والترفيهي���ة 
طرحته���ا البلدية منذ عام 1993 
والت���ي يقوم القط���اع اخلاص 
باستثمارها ملدة محددة وتعود 
للدولة بعد سنوات، مشيرا الى 
ان البلدية تهدف الى طرح مثل 
هذه املش���اريع لتنشيط املناخ 
االقتصادي واحلصول على كفاءة 
تشغيلية أفضل وتوفير فرص 
عمل بالقطاع، وقال ان هناك 12 
خطوة للمض���ي قدما في اجناز 
املش���اريع التنموية منها اعداد 

ومتابعة التش���غيل، مشيرا الى 
ان لدى البلدية حاليا حوالي 18 
مشروعا مت تشغيلها واقعيا ومنها 
مواقع خدمات الشاليهات ومسالخ 
املاشية وسوق الزل والصرافني 

بالوكالة في بيت التمويل الكويتي 
محمد الفوزان: نحتفل بافتتاح هذا 
السوق التجاري الكبير في منطقة 
جليب الشيوخ، وهو احد املشاريع 
الكبرى املهم���ة التي نفذها بيت 

كتيب املواصفات وأخذ موافقة 
جلنة ال���� »B.O.T« وتخصيص 
املوقع من املجلس البلدي وتثبيته 
م���ن البلدية وطرح املش���روع 
واالعالن عنه ودعوة الشركات 

ومسلخ حولي وبالج 11 ومجمع 
الكوت.

مشروع مهم

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي 

 التمويل الكويتي )بيتك( بنظام
ال� »B.O.T« مبشاركة شركة عقارات 
الكويت، مبا يعبر عن حرصنا على 
املساهمة بشكل ملموس في دعم 
خطط احلكومة لالرتقاء مبستوى 
اخلدمات واحداث تطور حضاري 
ونهضة عمرانية واقتصادية، وهو 
دور دأب »بيتك« على القيام به 
منذ نش���أته واكتسب من خالله 

خبرة مميزة.
وأضاف: انه يسعدنا ان يأتي 
هذا االفتت���اح مواكبا الحتفاالت 
العي���د الوطن���ي وذك���رى يوم 
التحرير، وبهذه املناس���بة نؤكد 
اس���تعداد »بيتك« الدائم لوضع 
خبراته وامكانياته التي حققها على 
مدى مسيرته في خدمة مجتمعه 
ودعم توجهات احلكومة ومتويل 
املش���اريع التنموية والعمرانية 
الكبرى، تعزيزا ملبدأ اعمار االرض 
الذي يجسد منهج عمل »بيتك« 
وتطلعاته، وحتى يتحقق اخلير 

3 مشاريع جاٍر تنفيذها تتضمن مالعب للغولف والقرية التراثية وسوق الخضار في الصليبية

الوهيب: 40 ألف متر مربع مساحة السوق ويتكون من دورين ومحالالفوزان: حريص�ون على دعم خطة الحكومة لالرتقاء بمس�توى الخدمات

م.عبداهلل العنزي

شايع الشايع 

م.أحمد الصبيح

د.فاضل صفر وعبداحلميد احلجي في جولة داخل سوق اخلضار والفواكه في اجلليب 

زيد العازمي

)سعود سالم(د.صفر متفقدا بسطات السمك

الجمعة: أعمال اإلزالة مستمرةالمطيري يشيد بدور القطاع الخاص

أع��رب رئيس اللجنة القانونية واملالية في املجلس البلدي فرز 
املطي��ري عن شكره وتقديره للمسؤولني في اجلهات احلكومية على 
إنشاء مقر هذا السوق في منطقة جليب الشيوخ، مشيرا الى ان موقع 

املشروع يخدم شريحة كبيرة من األهالي.
وأثن���ى على دور القطاع اخلاص في املس���اهمة في تنمية البالد 
من خالل إجناز املشاريع التنموية التي تعتبر أحد روافد االقتصاد 
الكويتي، داعيا الى منح القطاع اخلاص أراضي إلنشاء مستشفيات 
جديدة مبحافظة الفروانية التي يعيش فيها عدد كبير من الس���كان 

وال يخدمها سوى مستشفى واحد.د

أك���د نائ��ب املدي��ر الع��ام لش���ؤون 
بلديتي محافظت��ي الفرواني��ة واألحمدي 
وممثل البلدية ف��ي جلنة إزالة التعديات 
على أمالك الدول��ة م.فيصل اجلمعة ان 
جلنة التعدي��ات مس���تم��رة في عملها، 
مشيرا الى ان إيقاف موظف��ي البلدي��ة 
ع�����ن العم��ل م�����ع اللجن��ة كان هدفه 
التري��ث قليال حلني االنتهاء من اجلرد 
وعمل خطة جديدة لإلزالة وترتيب بعض 

األمور.

الشايع يطلب من صفر الرد على تعيين 
مستشار قانوني في مكتبه بشهادة مزورة

الصبيح: لن نسمح بوجود مخالفات
في السكن الخاص و»االستثماري«

شدد على ضرورة عدم السكوت

العنزي: لنجعل من األعياد الوطنية نقطة انطالق
نحو اإلصالح والتطوير لمستقبل أفضل لألجيال المقبلة

هن����أ عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي ش����عب الكويت 
مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية للبالد، مقدما اصدق التهاني 
والتبريكات الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بهذه 
املناسبة، متمنيا لس����موه موفور الصحة لتصبح الكويت منارة 
اخلليج والعالم العربي، كما تقدم م.العنزي بالتهنئة الى س����مو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقال في تصريح صحافي ان االعياد الوطنية ذكرى عزيزة على 
قلب كل مواطن ومواطنة، مش����يرا الى انه في هذا اليوم تتجسد 
ابرز معاني احملبة والوالء والوفاء للوطن يجسدها ابناء الشعب 
واملؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني في برقيات حب 
الى القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو االمير تعبيرا عن 
احلب والتالحم بني القيادة والشعب والوفاء واحلب لهذا الوطن.

واعرب العنزي عن س����عادته بحلول ذكرى عيدي االس����تقالل 
وحتري����ر الكويت متمنيا ان يحف����ظ اهلل الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا وان يدمي الوحدة الوطنية، متمنيا ان تشهد الفترة املقبلة 
دفع عجلة االصالح الذي ينش����ده اجلميع م����ن اجل تقدم ورفعة 
شان الكويت، ومواصلة النهضة التنموية واالقتصادية والثقافية 

والتعليمية في البالد.
واضاف ان هذه املناسبات تدفعنا لتذكر ابطال دفعوا حياتهم 
فداء للوطن والدفاع عن����ه ضد املغتصني لذلك البد ان تكون هذه 
املناسبة دافعا وحافزا لالجيال احلالية واالجيال املقبلة للتضحية 
من اجل وطننا الكويت الذي قدم لنا الكثير والكثير، مطالبا بجعل 
مثل هذه املناس����بات بداية عهد جديد تنطلق معه الكويت باجتاه 
اللحاق بركب احلضارة والتقدم واالنضمام الى االس����رة الدولية 

كطرف فاعل ومؤثر في جميع االحداث التي يعيشها العالم.

هنأ صاحب السمو األمير وشعب الكويت بهذه المناسبة

م. عبداهلل عمادي

عمادي: تثبيت 594 موقعًا وتسليمها للجهات الحكومية
العام  املدي���ر  كش���ف نائب 
لش���ؤون قطاع املساحة ببلدية 
الكويت م.عب���داهلل عمادي ان 
القطاع متكن م���ن تثبيت 594 
موقع���ا وتس���ليمها للجه���ات 
احلكومية بعد تخصيصها من 
قبل املجلس البلدي خالل العام 

املاضي 2009.
وقال م.عمادي مت تسليم 124 
موقعا لوزارة االش���غال العامة 
وهي عبارة عن جتمع للشاحنات 
املباني  البلدية من  واحتياجات 
باالضافة الى املسارات الهوائية 
ومواقع تنفيذ الطرق وصيانة 
املجاري ومواقع املناهيل ومواقف 
السيارات واحد االسواق املركزية 
وتنظيم القطع واملركز والتوسعة، 
فيما مت تسليم 112 موقعا لوزارة 
األوقاف والش���ؤون االسالمية، 
مش���يرا الى انها اشتملت على 
مواقع املس���اجد وس���كن اإلمام 
الس���يارات للمساجد  ومواقف 

واملصليات.
واضاف مت تثبيت وتسليم 80 
موقعا لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل وهي عبارة عن مواقع 

أفرع اجلمعيات وأفرع الدكاكني 
وفروع بيت ال���زكاة، باالضافة 
ال���ى مواقع مواقف الس���يارات 
واالحتياج���ات  والتوس���عة 
اخلاصة وأحد األسواق املركزية 
وموقع جمعية القلب الكويتية 
واملنجرات وموقع احد املطاعم 
ومركز الضاحية ومواقع حلديقة 
وحضانة لألطفال فيما مت تسليم 
وزارة العدل 10 مواقع، مش���يرا 
الى انها عبارة عن موقع للنيابة 
العامة ومواقف للس���يارات الى 
جانب تثبيت وتسليم 24 موقعا 
لوزارة الداخلية اش���تملت على 
مواق���ع ادارة مكافحة املخدرات 

ومخافر ومستشفى للشرطة.
وأشار الى ان عدد املواقع التي 
مت تثبيتها وتس���ليمها لوزارة 
التربي���ة بل���غ 21 موقعا حيث 
اشتملت على مواقع للجامعات 
اخلاص���ة والروضات واملدارس 
فيم���ا بلغ ع���دد املواقع التي مت 
تسليمها لوزارة املالية 7 مواقع 
وهي للبنوك الى جانب 6 مواقع 
النفط والتي اش���تملت  لوزارة 
عل���ى مواقع الط���رق ومواقف 

السيارات.
واضاف: لقد بلغ عدد املواقع 
التي مت تثبيتها وتسليمها لوزارة 
املواصالت 22 موقعا، مشيرا الى 
انها عبارة عن مواقع للسنترال 
ومحطات االرسال واالستقبال الى 
جانب تسليم 14 موقعا لوزارة 
الصحة العامة والتي اشتملت على 
مواقع مش���روع املعجل لغسيل 
الكلى ومستشفى مبارك ومركز 

جابر األحمد.
وأوضح م.عم���ادي ان عدد 

املواقع التي مت تثبيتها وتسليمها 
الى وزارة الكهرباء واملاء بلغ 87 
موقعا وهي عبارة عن خزانات 
مياه ومحطات رئيسية وثانوية 
وخطوط هوائية ومواقع مسارات 
خدم���ات املياه فيما مت تس���ليم 
موقعني لقسائم في منطقة الشقايا 
وذلك لوزارة التجارة الى جانب 
تسليم 16 موقعا للهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية، مشيرا 
الى انها اشتملت على مواقع جتمع 
مياه األمطار واحلدائق وتوسعة 

موقع بيع األعالف.
كم���ا مت تثبيت وتس���ليم 4 
مواقع للهيئ���ة العامة للصناعة 
وهي عبارة عن مواقع لسكراب 
امغرة واملنطقة الصناعية فيما مت 
تسليم 11 موقعا للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية والتي اشتملت 
البي���وت منخفضة  على مواقع 
التكاليف ومدينة صباح االحمد 
السكنية الى جانب تسليم 11 موقعا 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
وهي عبارة عن مراكز للش���باب 
ومقري االحتاد الكويتي للسيارات 
واالحت���اد الكويتي للس���باحة. 

واستطرد قائال: مت تسليم موقعني 
لوزارة اخلارجية وهما عبارة عن 
مواقف للسيارات وموقع املنظمة 
االقليمية حلماية البيئة البحرية 
باالضاف���ة ال���ى تس���ليم موقع 
العامة للبيئة الستقبال  للهيئة 
املخلفات السائلة و3 مواقع لشركة 
البترول الوطنية وذلك لتوسعة 
املستودعات وتسليم موقعني لكل 
الوطني واملؤسس���ة  البنك  من 
العامة للتأمينات االجتماعية وهي 
مواقع مخصصة للبنك وأخرى 
للمؤسس���ة. من جانب آخر قال 
م.عمادي: ان عدد املعامالت التي 
مت اجنازه���ا خالل العام املاضي 
2009 بل���غ 10435 معاملة منها 
909 معامالت للجهات احلكومية 
و9526 معامل���ة للقطاع األهلي 
والتي اش���تملت على معامالت 
امللكي���ة وكتب حتديد  ادعاءات 
امللكية العقارية ومعامالت الفرز 
وتخصيص املواقع ودمج القسائم 
ودمج وفرز القسائم ومعامالت 
توسعة وتعديل وفرز احليازات 
الزراعي���ة الى جان���ب معامالت 

تثبيت التوسعة.

بعد تخصيصها من »البلدي« وتضم 11 موقعًا لـ »الرعاية السكنية«


