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اعداد: بداح العنزي

أكد املستشار الفني في املجلس البلدي م.عبداللطيف 
األستاذ وجود عدة مالمح عمرانية متيزت بها مدن الكويت 
في عمل املساحات الواسعة مثل احلوش في املبنى وعمل 
احلدائق الواسعة أمام املبنى باعتبارها عنصرا مهما في 
حتسني البيئة العمرانية، وقال ان هذا التطور يوضح 
لنا مدى التوسع في رقعة املدينة، بحيث اتسعت بدورها 
املساحات واس���تخداماتها املتنوعة، ما أدى الى ظهور 

مفاهيم جديدة في توزيع املناطق السكنية، وتابع: يجب 
ان نع���رف ان التخطيط للمدينة يتبع نفس الضوابط 
واألساليب ملفهوم التخطيط العام بحيث كان يرتكز على 
الواسعة واستخداماتها وتوزيعها وهيكلتها  األراضي 
وحتديد شكلها وفقا للمؤثرات االجتماعية واالقتصادية، 
لذا يجب علينا عند عمل الهيكل العمراني للمدينة تعيني 

وحتديد املناطق الصاحلة للعمران والعمل فيها.

األستاذ: ضرورة تحديد المناطق الصالحة للعمران

أكدت أن الشريط الساحلي يعاني من نقص الخدمات ومشكلة المناسيب

المضف: حريصون على حرمة المساجد وعدم استغالل الساحات مواقف سيارات

أكدت رئيسة جلنة مبارك الكبير في املجلس البلدي 
م.أشواق املضف عدم جواز التعدي على حرمة املساجد 
واستغالل الساحات إلقامة مواقف للسيارات واحلدائق 

غير املرخصة.
وقالت املضف خالل جولة قامت بها امس على مناطق 
احملافظة )صباح السالم، القرين، الشريط الساحلي( برفقة 
العضو مانع العجمي واألمني العام املساعد للمجلس البلدي 
يوسف الصقعبي: البد من احترام حرمة املساجد بدال من 
انتهاكها من قبل بعض املواطنني في منطقة صباح السالم 

واستغالل ساحات املساجد إلقامة مواقف سيارات.
وأضافت ان منطقة الش���ريط الس���احلي تعاني من 
نقص اخلدمات وكذلك مش���كلة املناس���يب التي جعلت 
أغلب املواطن���ني يقومون بعمل رامبات، محملة البلدية 
مس���ؤولية ذلك باالضافة الى وج���ود مواقع مخصصة 

للحدائق اال انها غير مزروعة.
وبينت ان اجلوالت التفقدية تكشف املشاكل والهموم 

الت���ي يعاني منه���ا املواطنون ومدى تطبي���ق القانون 
واملخالفات عليها مؤكدا ان وجود بعض اجلهات احلكومية 
يساهم في اتخاذ القرار السريع حلل بعض املشاكل ودليل 

على تعاون اجلهات احلكومية مع بعضها.
وأكدت ان املجلس البلدي حريص على ايجاد احللول 
املناسبة ملشاكل املواطنون من خالل تعديل بعض اللوائح 
التي حتتاج الى تعديل وذلك بالتعاون مع اجلهاز الفني 
وخصوصا ان األعضاء دوره���م رقابي ومهمتهم ايجاد 

احللول للمشاكل.
وقال���ت ان جلنة ازالة التعديات عل���ى امالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة تعاني من الظلم بسبب االتهامات 
املوجهة لها باس���تمرار ازالتها للتج���اوزات، مؤكدة ان 
املجلس البلدي يقف مع اللجنة ويس���اندها في تطبيق 
اللوائح واألنظم���ة وان التعديالت املقترحة على الئحة 
الزراعة ستكون في حدود املعقول، مشيرة الى ان بعض 
املواطنني قاموا باستغالل االرتدادات املواجهة ملنازلهم في 

مبان جتارية كعمل بقاالت وغيرها من األنشطة املخالفة 
على امالك الدولة.

وبني مقرر اللجنة العضو مانع العجمي ان األعضاء 
يرفضون التعديات التي يقوم بها بعض املواطنني على 
حرمة املساجد، مشيرا الى ان وزارة األوقاف قد حتتاج 

الى انشاء مرافق وخدمات.
وقال ان ممثل وزارة األوقاف وعد بتقدمي طلب إلنشاء 
األسوار لهذه املساجد في منطقة صباح السالم بعد ازالة 

املخالفات.
من جانبه اكد املنسق العام للجنة ازالة التعديات على 
امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة دعيج السنافي ان 
اللجنة قامت بازالة جميع التعديات، مشيرا الى ان املشكلة 

في حال تطبيقها القانون »تنقلب علينا الدنيا«.
وقال ان فرق االزالة تقوم بنطبيق اللوائح الصادرة 
عن املجلس البلدي وحريصة على ازالة جميع التجاوزات 

مخالفات مجاورة ألحد العقاراتعلى امالك الدولة.

مخالفات وانقاض أمام أحد املنازل

م. جنان بوشهري

بوشهري تسأل عن عدم انعقاد 
اجتماعات اللجنة القانونية في البلدية

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.جنان بوش���هري س���ؤاال عن 
أس���باب عدم  انعقاد اجتماعات 
اللجن���ة القانونية ف���ي اإلدارة 

القانونية.
وقالت بوشهري في سؤالها: 
نظرا ملا أنيط باإلدارة القانونية 
مبوجب املادة 33 من القانون 5 
لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت 
من تولي مباشرة جميع القضايا 
واحلضور عن البلدية أمام جميع 
التحكم وإبداء  احملاكم وهيئات 
الرأي القانوني وإجراء التحقيقات 
وإعداد املش���روعات واملراسيم 
واللوائ���ح واألنظمة والقرارات 
البلدية، قام  املتصلة بنش���اط 
وزي���ر البلدية بإص���دار القرار 
42 لس���نة 2008 بتشكيل جلنة 
باإلدارة القانونية تسمى اللجنة 
القانونية مكونة من 14 عضوا 
على رأسهم مدير اإلدارة ونائباه 
من املستش���ارين املشهود لهم 
بالكفاءة واخلبرة الطويلة داخل 
اإلدارة، تك���ون مهمتها: توحيد 
القانونية فيما يعرض  املبادئ 
على اإلدارة من موضوعات وبحث 
الدفاع  ودراسة ومراجعة خطة 
في القضايا املهمة التي تعرض 
عليها وكذلك الفتاوى والتحقيقات 
واملراجعة القانونية ملشروعات 
القوانني واللوائح املتعلقة بشؤون 
البلدية الى آخر ما جاء بالقرار 
املذكور ومت النص على ان تعقد 
اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة 
من رئيس���ها وتصدر قراراتها 
بأغلبية أص���وات احلاضرين، 
ث���م أعيد تش���كيلها مرة اخرى 
بالقرار الوزاري رقم 2009/428 
2009/10/1 بنفس  ف���ي  الصادر 
بالقرار  ال���واردة  اختصاصاتها 
السابق عليه، وبالرغم من املهام 
اجلسام املكلفة بها هذه اللجنة 
وأهميتها القصوى، ما يستدعي 
انعقادها بصورة دورية للبت فيما 
يع���رض عليها من موضوعات، 
السيما مراجعة خطة الدفاع في 
القضايا الت���ي تتداولها البلدية 
بصورة يومية، وكذلك الفتاوى 
والتحقيقات املعروضة عليها، إال 
ان الالفت للنظر واملستغرب في 
اللجنة  انعقاد  الوقت ذاته عدم 
منذ تاريخ صدور القرار الوزاري 
في 2009/10/1 بإعادة تش���كيلها 
إال مرة واحدة فقط فور صدور 

القرار املذكور.

الى  ال���ذي يدعون���ا  األم���ر 
التس���اؤل ع���ن اآلتي: أس���باب 
ومالبس���ات عدم قي���ام رئيس 
اللجنة املذكورة بدعوتها لالنعقاد 
إال مرة واحدة منذ تاريخ إعادة 
2009/10/1 بالرغم من  تشكيلها 
ان املوضوعات اختصاص اللجنة 
تتعرض لها اإلدارة بشكل يومي 
وبصفة دورية. آلية اإلدارة في ظل 
عدم انعقاد اللجنة بشأن كيفية 
حتديد خطة الدفاع في القضايا 

التي تقوم مبباش���رتها وإبداء 
الفتاوى والتحقيقات  الرأي في 
إذا كان  املعروضة عليها، وعما 
ذلك يخضع لوجهة النظر الفردية 
للمستشار الذي يتولى الدفاع في 
القضية او اآلخر الذي يتصدى 
للفتوى والرأي. تزويدي بنسخ 
اللجنة  محاضر اجتماعات هذه 
منذ تشكيلها األولي في 2008/2/5 
مبوج���ب القرار ال���وزاري رقم 
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)احمد باكير(م. أشواق املضف وم.أسامة الدعيج وم.شريدة املطيري ودعيج السنافي خالل اجلولة


