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اعداد: بداح العنزي

ق���دم ع���ضو املج��لس ال���بل���دي مهلهل اخلالد 
االقتراح التالي: نظرا لصعوبة امكانية وصول مالك 
القسيمة رقم 82 قطعة 9 مبنطقة الشامية الى القسيمة 
املذكورة كمدخل ومخ���رج، لذا اقترح املوافقة على 
امتداد الش���ارع املطل على القسيمة رقم 82 قطعة 
9 مبنطقة الشامية لتس���هيل عملية الدخول ملالك 

القسيمة.

الخالد يقترح السماح بامتداد شارع بالشامية

استخدم األعضاء المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على تخصيص مسجد على شاطئ السالم

»البلدي«: تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات البناء في جميع المناطق

القانونية،  واتخ����اذ االج����راءات 
ولذلك أستغرب من عدم تطبيق 
القانون منذ بداية إنشائها ولذلك 
يعد التقرير جرمية بحق اإلدارة 
القانونية واملجلس البلدي هو من 

قام بأدائه بنفسه
ومت استدعاء موظفني الى االدارة 
القانونية للتحقيق، ولذلك صرح 
الوزير بحل مش����كلة فهد االحمد 
خالل اسبوع وحتى اآلن لم نر شيئا 
وجميع املخالف����ات متت مبعرفة 
البلدية، كذلك كتاب آخر بش����أن 
دور االدارة القانوني����ة مع كتاب 
وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن 
التن����ازل عن االراضي خارج خط 
التنظيم ومت استعراض القرار الذي 
يعط����ي املجلس البلدي احلق في 
املوافقة على التنازل، واستغرب من 
موافقة الوزير على معاملة واحدة 
وارسال القضية لبحثها في مجلس 
الوزراء رغم ان تأش����يرة الوزير 
باالستعجال بارس����ال املعامالت 
الى مجلس الوزراء مت رفعها من 
الكتاب االصلي لترس����ل من دون 

ت�أشيرة.
ايقاف  فرز املطيري: ال يجوز 
البيوت  الكهربائي ع����ن  التي����ار 
املتضررة في السكن اخلاص واحالة 
املوض����وع الى احملكمة ملس����اندة 

املواطنني.
عبدالك����رمي الس����ليم: البد ان 
يكون لدينا تقرير واضح ملناقشة 
املوض����وع، وهل تل����ك املخالفات 
متعمدة ام ال، ونحتاج الى تفاصيل 
اكثر ع����ن هذا املوضوع من خالل 

تقرير يرفع من الوزير.
محمد املفرج: لألس����ف هناك 
واقعت����ا رش����اوى ف����ي اجلهراء 
واالحم����دي تتعل����ق االولى بدفع 
مواطن 800 دينار للحصول على 
ف����ي اجلهراء  ترخي����ص مزرعة 
والثانية خاصة مبواطن دفع 500 
دينار ملنزله في منطقة االحمدي.

فيصل اجلمعة: ال ميكن ايصال 
التيار الكهربائي للعقارات املخالفة 
تطبيقا لالئح����ة البناء وفي حال 
املخالفة يتخ����ذ االجراء القانوني 
بتحري����ر مخالفات، وهذه خاصة 
بجميع مناطق الكويت ويجب ان 

يحترم القانون.
مانع العجمي: استغرب تطبيق 
الى  الئحة بناء والقانون يحتاج 
احترام من اجلميع والتجاوز يتعلق 
بزيادة 120 مت����را مربعا من قبل 

رئيس القطاع.
فيصل اجلمع����ة: الئحة البناء 
اجلديدة تتضمن زيادة 120%، لذلك 
بخصوص التجاوزات هذه املعامالت 
قدمية وارجو تقدمي السؤال رسميا 

حتى يصلك الرد الرسمي.
عبدالكرمي الس����ليم: املفروض 
اطالع االعضاء على التقرير وبعدها 
الطلب بالتحقيق باملوضوع  يتم 

وهذا االمر ال يجوز.
محمد الهدية: نحن نطلب حال 

ملشاكل عقارات فهد االحمد.
مانع العجمي: ارجو ان يشكل 
املجلس جلنة تقصي حقائق بشأن 
ما مت ذكره من جتاوزات ومخالفات 

البناء.
االمني الع����ام: محضر اجتماع 
جلنة مبارك الكبير من طلب وزارة 
الداخلية ض����م املوقع املخصص 
ملخفر الشرطة الى املوقع املخصص 
لقطاع الش����ؤون املالية واالدارية 

شمال صبحان.
الطلب  يوافق املجلس عل����ى 
بضم املوقع مبساحة 15 الف متر 
مربع لتصبح املساحة االجمالية 

40900 متر.

العن����زي: تخصيص  عبداهلل 
األرض في العارضية يأتي أسوة 

بالصحف األخرى.
األمني الع����ام: التصويت على 

التوصية.
أشواق املضف: اقترح ان يتم 
التصويت وق����د مضت عليه مدة 
طويلة وهي الواجهة اإلعالمية للبلد 

وأرجو اعتماده.
مان����ع العجمي: أرج����و إعادة 

املوضوع للجنة لدراسته.
يوافق املجلس على التوصية 

التالية بأغلبية 12 صوتا.
أحمد البغيلي: نطلب التصويت 
على التوصية التالية باإلبقاء على 
موقع احلراج احلالي حلني ايجاد 

موقع بديل.
يوافق املجلس على االبقاء على 
املوقع احلالي حلراج الس����يارات 

حلني ايجاد موقع بديل.
يوافق املجلس على تش����كيل 
جلنة حتقيق من خمس����ة أعضاء 

لبحث مخالفات البناء.
زيد العازمي: وجه الوزير كتابا 
بشأن قبول الدعوة للقاء األعضاء 

اليوم الثالثاء.
أش����واق املضف: م����ن ضمن 
األسئلة لدي سؤال بشأن تسمية 
الشوارع بأسماء الشهداء وأطلب 
من اجلهاز التنفيذي التعاون والرد 
على أسئلة جمعية أهالي األسرى 
ولذلك البد من تقديرهم واملوافقة 
على إطالق اس����ماء الشهداء على 

الشوارع.
ورفعت اجللسة الساعة 12.40 

ظهرا.

شارع إعالمي بالعارضية

املوافقة عل����ى االقتراح املقدم 
من األعضاء أحمد املعوش����رجي، 
م.جسار اجلس����ار، د.عبدالكرمي 
سليم، بتخصيص شارع إعالمي 
مبنطق����ة العارضي����ة وذلك على 
جزأي����ن، اجلزء األول مبس����احة 
بالناحي����ة  والواق����ع  15000م2 
الشمالية، والثاني مبساحة 18000م2 
والواقع بالناحية اجلنوبية وذلك 
ضمن منطقة العارضية، وذلك وفق 

الشروط التالية:
1 � يتم تقسيم املواقع املقترحة 
املذكورة أعاله الى عدد 11 قسيمة 

متساوية.
2 � تسليم املواقع لوزارة اإلعالم 
لتتولى توزيعه����ا على الصحف 

اليومية احلديثة.
3 � يتم التخصيص بالصحف 
اليومية التي مضى على صدورها 
س����نة كاملة ومازالت مس����تمرة 
بالصدور بشكل يومي دون انقطاع 
وأال يكون مت تخصيص قسيمة لها 

من قبل الدولة مبنطقة اخرى.
4 � ان يتم التنسيق مع وزارات 
اخلدمات قبل التثبيت والتسليم.

5 � تطبيق النسبة املعمول بها 
بنظام البناء مبنطقة الصحف في 

منطقة الشويخ الصناعية.
وزارة  موافق����ة  ش����ريطة 

اإلعالم.
األمني العام: بند ما يستجد من 

أعمال.
مانع العجمي: لدينا موضوعان 
األول يتعلق مبنطقة فهد األحمد 
اإلس����كانية وهذه املنطقة شغلت 
أعض����اء مجلس األم����ة واملجلس 
البلدي. وقد أعدت جلنة مكلفة من 
الوزير تقريرا واملؤسف ان اخلصم 

واحلكم هو شخص واحد.
والتقرير ص����در في 8 فبراير 
والتوصي����ة تنتهي ال����ى توجيه 
الهندس����ية  املكاتب  ال����ى  التهمة 

موس����ى الصراف: نقدر الدور 
االعالمي واملنطقة مزدحمة ولذلك 
كان يفترض عرض املوضوع على 
الفنية لدراس����ة وحتديد  اللجنة 
مواقع للصحف والقنوات وعمل 
مدين����ة اعالمي����ة متكاملة ولذلك 
املنطقة ستكون مزدحمة في حال 

اقرار املوقع بالعارضية.
محمد املفرج: لسنا معارضني 
للموقع ولكن نطلب من اجلهات اذا 
وجدت ساحات ملك الدولة جتهيزها 

باملواقف واخلدمات.
الس����ليم: املوقع  عبدالك����رمي 
املطلوب غير احلالي واآلن لدينا 
أكثر من 15 صحيفة وليس لديها 
مواقع، واملواقع املقترحة مناسبة 
لذلك أمتنى ان يتم اعتماد االقتراح 
مع إيجاد مدينة إعالمية في موقع 

آخر.
موس����ى الص����راف: الب����د من 
السماح بتحويل القسائم لإلعالم 

والصحافة.

من معاونة املجلس اليجاد حوافز 
لهؤالء املوظفني.

جنان بوشهري: اوجه الشكر 
للمستش����ارة وداد املخلد وبذلك 
العالم  نوجه حتية جلميع نساء 
والكويت وه����ذا ميثل قدرة املرأة 
واثبات جدارتها النه اليوم العاملي 

للمرأة.
احمد البغيلي: التقارير السرية 
للموظفني يتم التالعب فيها والبد 
من بي����ان االمور املتعلقة بتغيير 

التقارير.
األمني الع����ام: محضر اجتماع 
جلن����ة الفرواني����ة – طلب وزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����المية 
تخصيص مسجد مبنطقة الرحاب 

قطعة 1.
األمني الع����ام: اقتراح االعضاء 
املعوش����رجي، جس����ار  احم����د 
اجلسار، عبدالكرمي السليم بشأن 
تخصيص شارع اعالمي في منطقة 

العارضية.

يق����وم املوظف����ون بالرقابة وهم 
يعلمون ضعف البلدية في الدفاع 
عنهم، وهناك سابقة لتحمل احد 
املفتش����ني غرامة بعد شكوى من 
صاح����ب محل دون ان تدافع عنه 

االدارة القانونية.
وداد املخلد: بخصوص جلنة 
نقص احلقائ����ق كان هناك تقرير 
متت احالته الى جلنة حتقيق 2005 
انتهت بعد اجراء التحقيق بشأن 
البلدية للقضايا وانتهت  خسائر 
الى عدم املسؤولية، وظهر شقان 
االدارة ضد موظفني  في عملي����ة 
فنيني اثنني كذلك االدارة القانونية 
الدفاع  بذلت جهدا اما بخصوص 
عن موظف����ي البلدية فهي قضية 
شخصية ولم اتعرف على ضعف 
الرقابة ولك����ن األمر يتعلق بعدة 
اسباب منها احلوافز كذلك البلدية 
شأنها شأن أي ادارة اخرى واالدارة 
القانوني����ة مس����ؤولة عن متثيل 
البلدية كهيئة وليس كأفراد والبد 

العام: دراس����ة تطوير  األمني 
طريق كب����د احلالي ليصبح اربع 
حارات بدال م����ن حارتني من كال 
االجتاه����ني وبعرض مق����داره 50 

مترا.
يوافق املجلس على احالتها الى 

اللجنة الفنية.

هوية السكن الخاص

األمني العام: بند االسئلة حتال 
لالدارة.

جنان بوشهري: احملافظة على 
هوية السكن اخلاص حتتاج الى 
تفعيل وتنفيذ للقرارات الصادرة 
من املجلس خاصة املتعلقة مبنع 
املدارس اخلاصة واجلمعيات رغم 
معاناة االهالي من وجود انشطة 
العام والبد للجهاز  النفع  هيئات 
التنفيذي من الرد على هذا السؤال 
كذلك هناك س����ؤال عن تقرير من 
القانونية بش����أن ضعف  االدارة 
الرقابة على احملال وسؤالي كيف 

ولذلك س����ؤالي هل هناك تأجيل 
بالقرار؟

القانوني أحمد العمران: كتاب 
الوزير يتعل����ق باالعتراض على 
الق����رار ومن حق����ه ويعني عدم 

املوافقة.
انتهى  العازمي: بذل����ك  زي����د 
املوض����وع وكي����ف يت����م رفض 
الطلب متت  ان  املوضوع، رغ����م 
دراسته من قبل اجلهاز التنفيذي، 
ولذلك أطلب اس����تخدام املادة 14 

ملنع أي أمور.
عبدالكرمي السليم: ليس هناك 

مانع تأجيل املوضوع.
موسى الصراف: املوضوع ال 
يستدعي استخدام املادة 14 ووزارة 

االوقاف طلبت التغيير.
محمد املفرج: سؤالي ملاذا ارسل 
وزير االوقاف بطلب التأجيل رغم 
انهم طلبوا هذا املوقع، ولذلك اطلب 

استخدام املادة 14.
األمني الع����ام: التصويت على 

استخدام املادة 14.
يوافق املجلس على استخدام 

املادة 14 بأغلبية 9 أصوات.
الكنيس����ة  العام: طلب  األمني 
الكاثوليكي����ة اس����تئجار قطعة 1 

للكنيسة.
موسى الصراف: استغرب من 
رد املدير الع����ام بعدم وجود أي 

موقع يستخدم للكنيسة.
عبداهلل العنزي: هذا الطلب جاء 
لتبرئة الذمة ولم يكن هناك توضيح 
للمنطقة لذل����ك اطلب من الوزير 

حتديد املوقع املطلوب.
يوافق املجلس عل����ى احالته 

لإلدارة.

افتت����ح رئي����س املجلس زيد 
العازم����ي اجللس����ة الس����اعة 10 

صباحا.
املف����رج: ان ش����ركة  محم����د 
املشروعات الس����ياحية حكومية 
متلكها الدولة 100% وكانت البلدية 
بتخصيص أراضي للشركة واملرافق 
البلد من  اه����ل  العمومية خلدمة 
املواطنني واملقيمني، لذلك هل يجوز 
لها حتصيل خلوات من املراسي، 
حيث يتم احتساب 300 دينار عن 
كل قدم بإجمالي 9 آالف دينار أي 
طراد يبلغ طوله 300 قدم باالضافة 
الى إيجار سنوي مبقدار 600 دينار، 
كما انه سيتم حتصيل رسم مقداره 
150 دينارا عن العربانة، وهذا ظلم 
وحرام وه����و خلو يتم حتصيله 
بالباطن، وال يجوز شرعا حتصيله 
الدولة، وس����ؤالي هل يجوز  من 
للشركة ان تستغل املواطن؟ ولذلك 
أطلب عدم تلبية طلبات ش����ركة 
املشروعات حتى تتوقف عن اخذ 

اخللوات ألن اخللوات.
االم����ني الع����ام: املصادقة على 
محضر اجتم����اع املجلس البلدي 
2010/2، اعت����راض الوزي����ر على 
ق����رار تخصيص مس����جد خلدمة 
البحرية )ش����اطئ  الواجهة  رواد 

السالم(.
محم����د املفرج: اس����تغرب من 
توجيه كت����اب من وزارة االوقاف 
مع العلم ان الوزارة سبق وطلبت 

هذا املسجد ومتت دراسته.
زيد العازمي: التصديق في كل 
االحوال اما املصادقة أو االشراف 
ولك����ن املعاملة رفضه����ا الوزير، 
وباملقابل كيف يطل����ب تأجيلها، 

وافق املجلس البلدي في جلس�ته العادية أمس برئاسة زيد العازمي على تش�كيل جلنة حتقيق في مخالفات البناء 
في جميع املناطق. وتضم اللجنة خمس�ة اعضاء مت اختيارهم وهم محمد املفرج، مانع العجمي، أش�واق املضف، فرز 
املطيري، احمد البغيلي. واعتمد املجلس توصية باالبقاء على موقع حراج السيارات احلالي في منطقة أمغرة حلني ايجاد 
موقع بديل آخر. كما مت استخدام املادة 14 لرفض اعتراض الوزير على قرار املجلس تخصيص موقع مسجد خلدمة رواد 
الواجهة البحرية. وأقر املجلس اقتراح االعضاء احمد املعوش�رجي وجسار اجلسار وعبدالكرمي السليم بشأن تخصيص 
شارع اعالمي مبنطقة العارضية. وأبلغ رئيس املجلس زيد العازمي االعضاء عن تلقيه كتابا من وزير الدولة لشؤون البلدية 

للقاء االعضاء ظهر اليوم في قاعة االجتماعات مبكتب الرئيس. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

 )فريال حماد(األعضاء خالل متابعة لشرح احدى املعامالتزيد العازمي وم.أشواق املضف

قدمت عضوة املجلس البلدي م.اشواق املضف سؤاال تطلب 
فيه بيانا بأسباب عدم اطالق اسماء الشهداء على الشوارع.

وقالت املضف في سؤالها: منى الى علمنا ان جمعية اهالي 
الشهداء واالسرى واملفقودين الكويتية قد قامت بتقدمي اقتراح 
الى بلدية الكويت بشأن تسمية الشوارع الفرعية بأسماء شهداء 
الكويت االبرار وذلك بتاري���خ 2007/8/13، ثم قامت اجلمعية 
بإرسال كتاب آخر لالستفسار عما مت بشأن هذا االقتراح بتاريخ 

2007/12/24 ولم تتلق اجلمعية اي رد من بلدية الكويت ومن ثم 
مت ارسال خطابات اخرى من اجلمعية في 2008/7/13 و2009/8/9 
عسى ان يجدوا ردا من البلدية. وبناء على ما سبق فإنني اتقدم 
باالسئلة اآلتية: ماذا مت من قبل اجلهاز التنفيذي بالبلدية في 
شأن االقتراح املذكور؟ وملاذا لم تقم البلدية بالرد على جميع 
الكتب املوجه إليهم من اجلمعية املذكورة؟ وما االدارة املسؤولة 

عن تعطيل مثل هذه االقتراحات وملاذا؟

المضف تسأل عن أسباب عدم إطالق أسماء الشهداء على الشوارع


