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األعضاء خالل اجتماع »فنية البلدي«

)محمد ماهر(د.فاضل صفر وزيد العازمي وأعضاء من »البلدي« خالل اللقاء

تخصيص مليون متر لالستعماالت الحكومية في »الفروانية«
وإنشاء مستودع للمحروقات شمال »المطالع«

»فنية البلدي« اعتمدت المخطط الهيكلي و5 محطات كهرباء في مدينة جابر األحمد

الفنية  اللجنة  أبدى رئي���س 
م.عبداهلل العنزي اسفه من قيام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بتخصيص 5 مواقع محطات في 
مدينة جابر األحمد اإلس���كانية 
بالقطاعني B - A5 دون أخذ موافقة 

املجلس البلدي.
وقال العنزي ان اللجنة تبحث 
طلب اعتم���اد تلك املواقع ومتت 
املوافقة عليها، إال أننا نحذر من 
عدم تكرار ما ح���دث في محطة 
مشرف وعدم لوم املجلس البلدي 
في حالة حدوث أي مشاكل مستقبال 
خاص���ة انه ال يوج���د ترخيص 

بالبنية التحتية.
وقال لألسف لم تقم املؤسسة 
بتطبيق اشتراطات ونظم ولوائح 

البلدية.
اللجن���ة اكدت  أن  واض���اف 
التنبيه على وزارة الكهرباء واملاء 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
واجلهاز التنفيذي في البلدية بعدم 
البدء بأي مش���روع اال بعد اخذ 

موافقة املجلس البلدي.
وقال نخلي مس���ؤوليتنا من 
أي مش���اكل قد حتدث مستقبال 
ألن احملط���ات أنش���ئت من دون 

ترخيص.
من جانب آخر وافقت اللجنة 
على طلب املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية اعتماد املخطط الهيكلي 
ملدينة »جابر األحمد« الس���كنية 

املتضمنة التالي: 
الهيكلي  مبراجعة املخط���ط 
للدولة والذي أوص���ى بتطوير 
مدينة جابر األحمد كأحد التجمعات 
ال���واردة باخلط���ة  اإلس���كانية 
التنفيذي���ة للمنطقة احلضرية، 
الهيكلي  ومبراجع���ة املخط���ط 

السكنية تخصيص مساحة إضافية 
ملشروع مدينة املطالع السكنية 

مبساحة 39.45 كيلومترا.
كما متت املوافقة على تخصيص 
منطقة لالستعماالت احلكومية 
الش���دادية غرب طريق  مبنطقة 
السابع مبساحة مليون  الدائري 
متر مربع ش���ريطة التنسيق مع 
هيئة الزراعة والتنسيق أيضا مع 

وزارات اخلدمات املعنية.
اللجنة  ان  العن���زي  وأضاف 
أقرت طلب شركة البترول الوطنية 
الكويتية تخصيص موقع إلنشاء 
مس���تودع للمحروقات مبنطقة 
شمال املطالع مبساحة 1500000 

متر مربع.
إنش���اء  وبخصوص مبررات 
مستودع جديد، فمنها ان املخزون 
االس���تراتيجي في مس���تودعي 
صبحان واألحم���دي يكفي فقط 
لتغطية طلب البنزين ملدة 7.7 ايام 
والديزل ملدة 6.9 ايام، واملساحة 
املتوافرة في مستودعي صبحان 
واألحمدي مح���دودة، وال ميكن 
توفير العدد الكافي من اخلزانات 
به���ا، الى جانب ان���ه وبناء على 
دراس���ة املستش���ار فإنه أوصى 
بضرورة وج���ود 100% مخزونا 
اس���تراتيجيا في املس���تودعات 
للحاالت الطارئة � في حال توقف 
اإلمدادات من املصافي، مع توفير 
مخ���زون اس���تراتيجي لتغطية 
الدولة ملدة 30 يوما،  احتياجات 
وذلك حس���ب توصية مؤسسة 
البت���رول الكويتية، وإضافة الى 
ان الطلب احمللي املتوقع للوقود 
إنتاجية مس���تودعي  س���يفوق 
صبحان واألحمدي بعد عام 2020 

في حالة التشغيل الطبيعية.

ملدينة جاب���ر األحمد واملقدم من 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
والتقرير املرفق واملشار إليه أعاله، 
وقرارات املجلس البلدي السابقة، 
وبعد دراسة املساحات والنسب 
واملكونات األساسية والتفصيلية 
للمشروع واستعماالت األراضي 
ال���واردة به، وبن���اء على كل ما 
تقدم نرى انه ال مانع من اعتماد 

املخط���ط الهيكل���ي ملدينة جابر 
األحم���د وفقا جل���دول ميزانية 
اس���تعماالت األراضي، شريطة 
العامة للرعاية  إلزام املؤسس���ة 
السكنية باآلتي وإال اعتبر القرار 
الغيا، قيام املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية بأخذ موافقة وزارات 
العامة للبيئة  اخلدمات والهيئة 
على اخلدمات الواردة باملشروع 

قبل الشروع بالتنفيذ، مع تقدمي 
املخططات التفصيلية للضواحي 
السكنية واالستعماالت التجارية 
والصناعية والسكن االستثماري 
وش���بكات الط���رق وتقاطعاتها 
ومواقف السيارات للجهاز الفني 

بالبلدية العتمادها.
وذكر العنزي ان اللجنة وافقت 
على طلب املؤسسة العامة للرعاية 

التوصيات الخاصة باالحتياجات المستقبلية من المحروقات
توس���عة مس���تودع األحمدي � املطلوب 

االنتهاء منه وتشغيله في 2012
إنشاء مستودع املطالع � املطلوب االنتهاء 

منه وتشغيله في 2016

حتديث مستودع صبحان � املطلوب االنتهاء 
منه وتشغيله في 2018

إنشاء مستودع الصبية � املطلوب االنتهاء 
منه وتشغيله في 2021

ناشد نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع املسؤولني 
في جهاز البلدية سرعة ايجاد مواقع لعمل مسنات ومراس 
للقوارب على الشريط الساحلي. وقال الشايع ان اصحاب 
القوارب والسفن يعانون قلة املسنات واملراسي في البالد، 
مشيرا الى ان بعض اجلهات استغلت قلة املراسي وقامت 
بتأجير مراسيها بأسعار خيالية وكذلك اخذ خلوات مببالغ 

باهظة. واضاف: الكويت تعتبر دولة بحرية واهلها اغلبهم 
من اهل البحر ويحتاجون الى تس��هيل طلعاتهم بدال من 
املشاكل التي يعانون منها اآلن نتيجة قلة املسنات واملراسي. 
كما قدم الس��ؤال التالي: ذكرت مستش��ارة وزير الدولة 
لش��ؤون البلدية وداد املخلد في جلس��ة املجلس البلدي 
املنعقدة في 8 مارس 2010 أن تقرير جلنة تقصي احلقائق 

في خس��ائر االدارة القانونية املقدرة ب� 77 مليون دينار 
واملش��كلة من مجلس الوزراء قامت بتبرئة املستشارين 
العاملني في االدارة من هذه اخلسائر، لذا امتنى من وزير 
الدولة لش��ؤون البلدية تزويدنا بنسخة من تقرير جلنة 
تقصي احلقائق واالجراءات املتخذة بحق من كانوا سببا 

في خسارة هذه القضايا.

الشايع إليجاد مواقع مسنات ومراٍس على الشريط الساحلي

صفر: نؤمن بالمجلس البلدي ونحترم قراراته
العازمي: اللقاء دليل تعاون الوزير مع المجلس

أكد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صف����ر على أهمية املجلس البلدي 
ودوره احليوي خاصة ان املجالس متثل الش����عب 

اليصال الصوت إلى اجلهات.
وقال د.صفر خالل لقائه رئيس وعدد من اعضاء 
املجلس امس والذي استمر 4 ساعات: لقد ملسنا خالل 
هذا اللقاء التعاون والعمل خلدمة الوطن، مشيرا الى 
وجود العديد من املطالب مت االتفاق عليها، مشيرا 
الى ان اعتراض الوزير على بعض قرارات املجلس 
يكون وفق مبررات قانونية وفنية وهو االس����اس، 

مؤكدا استمرار مثل تلك اللقاءات في املستقبل.
من جانبه أبدى رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
ارتياحه من هذا اللقاء وهو يدل على تعاون الوزير 
مع املجلس، مشيرا الى انه رد على جميع مالحظات 
االعضاء بكل صدق وشفافية خاصة انه كان عضوا 
في املجلس، كما اكد ان الوزير أيد مثل تلك اللقاءات 
لالطالع والتعرف على جميع األمور التي يحتاجها 
املجلس. وردا على سؤال بشأن غياب بقية االعضاء 
فقد أكد العازمي بأن هناك من اعتذر وهناك آخرون 

اتصلوا بالوزير نظرا الرتباطهم مبواعيد مسبقة.
من جهته ق����ال العضو مانع العجمي ان الوزير 
صفر وعد بحل مشكلة القسائم في منطقة فهد األحمد 
بالتنس����يق مع االدارة القانونية للخروج بصيغة 

توافقية خالل أسبوعني.
وأضاف ان الوزير أكد على اهمية وجود املجلس 

البلدي واحترام قراراته وهو ما اش����ار اليه الوزير 
خالل اجتماع اللجنة القانونية.

وذكر العجمي انه مت مناقشة تسكني نواب املديرين 
واألمناء املس����اعدين حيث مت ترشيح اربعة اسماء 
حسب ما ذكر اال ان الوزير اكد انه رشح 12 شخصا 
ملجلس اخلدمة املدنية حتى اآلن من البلدية واملجلس 
البلدي. وقال ان الوزير بحث بعض األمور العالقة 
منها عدم استعجال ردود اجلهاز التنفيذي على أسئلة 
واقتراحات االعضاء حي����ث اعترف الوزير بوجود 
تأخير وانه مت اعداد جلنة لهذا املوضوع اضافة الى 
مناقشة موضوع حراج السيارات حيث اكد الوزير 
انه سيبقى سوق احلراج احلالي بناء على توصية 

املجلس البلدي حلني ايجاد موقع بديل.
وأضاف انه ستتم ازالة املخالفات باملوقع بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية، مشيدا مببادرة اجلهاز حول بقاء 

حراج السيارات.
وتط����رق الى ابراج االتصاالت وعدم محاس����بة 
الشركات املخالفة، مؤكدا ان الوزير أيد تفعيل القانون 
وازالة االبراج املخالفة واعطاء االيعاز للمدير العام 
إلبالغ رؤساء القطاعات بإزالة تلك األبراج املخالفة. 
وردا على سؤال بعدم التعاون مع الوزير أكد العجمي 
انه س����يتم البدء بصفحة جديدة وقال ولقد ملسنا 
تعاون الوزير وس����تكون هناك صفحة جديدة، كما 
اكد انه لم يتم ع����رض اي معاملة خالل اللقاء على 

الوزير لتمريرها.

خالل لقائه مع الرئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي


