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اعداد: بداح العنزي

يعقد وزير األش���غال 
العام���ة ووزي���ر الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ظهر اليوم مؤمترا 
صحافي���ا للحدي���ث عن 
البلدي���ة  اس���تعدادات 
لالحتفال مبرور 80 عاما 

على إنشائها والذي سيقام 
اليوم برعاي���ة صاحب 
الش���يخ  الس���مو األمير 
صباح األحمد مبقر إقامة 
االحتف���االت مبؤسس���ة 
التأمين���ات االجتماعية 

والعمل.

مؤتمر صحافي لوزير البلدية اليوم

الهدية:  لجنة حولي أوصت باستمالك 395 قسيمة في السالمية
اوص���ت جلنة حولي خالل 
اجتماعها امس برئاسة محمد 
الهدية باستمالك 395 قسيمة في 

القطع )12، 227، 66، 80(.
اللجنة محمد  وقال رئيس 
الهدي���ة ب���ان اللجن���ة بحثت 
التوصية التي جاءت بناء على 
دراسة تقرير اإلدارة املتضمن 

التالي:

»B« اوال:  بالنسبة للقطاع

ومتثله القطعة رقم 12 من 
منطق���ة الس���املية، وقد متت 
دراسته على اساس استمالك 
بعض القسائم لتوفير مساحات 
العامة م���ع تغيير  للمراف���ق 
القس���ائم  االس���تعمال لباقي 
احملافظ عليها لتكون كس���كن 
اس���تثماري – مع اس���تمالك 
القس���ائم ذات املساحات األقل 
م���ن 500م2 – حيث تتفق مع 

مع توفير مواقف سيارات وساحات 
القس����ائم  وحدائ����ق خلدمة هذه 
القس����ائم املتأثرة  – واس����تمالك 
بهذا التعدي����ل والبالغ عددها 116 
قسيمة والبالغ اجمالي مساحاتها 

74089.5م2.
2- اس����تمالك القسائم ضمن 

46631.5م2.

»A« ثالثا: بالنسبة للقطاع

ومتثل����ه القطعت����ان 80 و66 
مبنطقة الساملية والواقعتان على 
امتداد شارع سالم املبارك واللتان 
تضمان 177 قسيمة تقل مساحاتها 
ايضا عن 500م2 وال يوجد سوى 11 
قسيمة تزيد مساحتها على 500م2، 
وال ميكن ايضا حتويلها الى قسائم 
سكن استثماري حيث ان غالبية 
القس����ائم ال تتفق مع املس����احات 
املعتمدة لقسائم السكن االستثماري 
والتي يلزم أال تقل عن 500م2، وهو 
ما نقترح معه ان يتم اس����تمالك 
القس����ائم الواقعة ضمنه بالكامل 
– على ان متت دراسة استعماالت 
االراضي للمساحات الناجتة عن 
االستمالك ضمن الدراسة التي جتري 
حاليا لتطوير شارع سالم املبارك 
– علما بان اجمالي القسائم ضمن 

ملرافق عامة وخدمات واستعماالت 
سكنية في املستقبل.

3- اس����تمالك القسائم ضمن 
القطعتني 66 و80 مبنطقة الساملية 
)قطاع A( والبالغ عددها 177 قسيمة 
والبالغ اجمالي مساحاتها 74528م2 
وذلك لكون غالبية هذه القس����ائم 
ذات مساحات صغيرة وال تصلح 
لتحويلها للسكن االستثماري على 
ان يتم دراسة استعماالت االراضي 
الناجت����ة عن االس����تمالك ضمن 
الدراسة التي جتري حاليا لتطوير 
شارع سالم املبارك. وقال الهدية 
ان وافقت عل����ى الطلبات التالية: 
طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص موقع لديوانية 
كبار الس����ن في منطقة الساملية، 
وطلب وزارة االوقاف والش����ؤون 
االسالمية تخصيص مصلى باملركز 
االداري والتجاري مبنطقة اجلابرية، 
طلب وزارة الشؤون االجتماعية 

املس���احات املعتمدة مبناطق 
السكن.

»C« ثانيا: بالنسبة للقطاع

ومتثله القطعة 227 مبنطقة 
الساملية والواقعة على الدائري 
الرابع بجوار مستوصف الساملية 
ومركز االطفاء والذي يضم 102 
قس���يمة غالبية القسائم تقل 
مساحاتها عن 500م2 – والذي 
نقترح ان يتم استمالكه بالكامل 
– حيث ان مس���احات القسائم 
ال تتفق واملس���احات املعتمدة 
الس���كن االستثماري  لقسائم 
والتي ال تقل عن 500م2- وعلى 
ان تخصص املساحات الناجتة 
عن االستمالك الى مرافق عامة 
وخدمات واستعماالت سكنية 
في املستقبل – علما بان اجمالي 
عدد القسائم املتأثرة يبلغ 102 
قس���يمة واجمالي مساحاتهم 

القطع����ة 227 مبنطقة الس����املية 
)قط����اع C( والبال����غ عددها 102 
قس����يمة واجمال����ي مس����احاتها 
46631.5م2، وذلك لصغر مساحة 
غالبية القسائم وحتويلها للسكن 
االس����تثماري عل����ى ان تخصص 
املساحات الناجتة عن االستمالك 

هذا القطاع تبلغ 177 قسيمة ويبلغ 
اجمالي مساحاتها 74528م2.

الرأي الفني

1- اع����ادة تنظي����م القطعة 12 
مبنطقة الس����املية )قطاع B( بعد 
تغيير استعماله للسكن االستثماري 

والعم����ل تخصيص موقع حملطة 
كهرب����اء ف����رع جمعية الس����املية 
التعاونية قطعة 203 بالساملية، مع 
طلب شركة املشروعات السياحية 
ترخيصا ملكتب رح����الت بحرية 
متنوع����ة ونق����ل ركاب بالواجهة 
البحرية. واضاف ان اللجنة طلبت 
من بلدي����ة محافظة حولي تزويد 
اللجنة بتقرير يبني اوجه القصور 
في اداء شركات النظافة واملعوقات 
التي تواجه عمل املواطن كما اجلت 
طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص صالة افراح في 
منطقة اجلابرية قطعة 2. واضاف 
ان اللجنة احالت طلب اضافة مواقف 
سيارات ملشروع مجمع 360 مبنطقة 
جنوب السرة الى االدارة الستكمال 
موافقة وزارة املواصالت، كما اكدت 
على االلتزام بقرار املجلس البلدي 
بشأن ايقاف تخصيص مواقع البراج 

االتصاالت في كل املناطق.

دعا نائب املدير العام لشؤون 
بلدية حولي ومبارك الكبير م.اسامة 
الدعيج الى ضرورة استكمال نظام 
االلكتروني لش��مول  التراس��ل 

معامالت التجديد والتنازل.
وقال م.الدعيج، في كتاب الى 
مدير عام البلدي��ة: نظرا حلاجة 
االدارات املعني��ة باص��دار كتب 
االفادة بشأن تراخيص احملالت 
بالبلدي��ة الى احلد من املش��اكل 
الناجمة عن ضياع امللفات واالوراق 
املهم��ة واختالف اجراءات اجناز 
املعامالت، فقد برزت فكرة الربط 
التجارة  االلكتروني م��ع وزارة 
االفادة  والصناعة واصدار كتب 
بشأن تراخيص احملالت من خالل 
برنام��ج للتراس��ل االلكتروني، 
واستكماال لهذا التوجه وللوصول 
بالعمل الى املستوى املطلوب من 
التكامل والدق��ة، فقد الحظنا ان 
العمل بهذا البرنامج يقتصر فقط 
على املعامالت اجلديدة وال يشمل 
معام��الت التجديد او التنازل او 
النق��ل، ول��ذا تب��رز احلاجة الى 
استكمال نظام التراسل االلكتروني 
هذا ليش��مل معام��الت التجديد 

والتنازل والنقل وغيرها.

تقع ضمن القطع 12 و227 و66 و80

مهلهل اخلالد

أحمد البغيلي

م.أسامة الدعيج

محمد الهدية

رفع سيارة مهملة

وضع ملصق على سيارة مخالفةحترير مخالفة

تحرير 43 محضر نظافة ورفع 17 سيارة مهملة بالشويخ

استكماال للحملة التي اطلقتها بلدية محافظة العاصمة حتت 
شعار »عاصمتنا جميلة«، نفذت ادارة النظافة العامة واشغاالت 
الطرق حمل��ة تنظي��ف ش���املة في منطقة الشويخ الصناعية، 
وذكر التقري��ر ال��ذي اعدت��ه ادارة العالق��ات العام��ة بالبلدي��ة 
حول ما اس���فرت عنه احلملة والتي اس���تهدفت استطالع مدى 
التزام اصحاب احملالت بتطبيق القانون ورفع السيارات املهملة 

والسكراب.
وقال مدير ادارة النظافة واشغاالت الطرق بالعاصمة عبدالعزيز 
اليحيا: ضم فريق احلملة مراقب عام النظافة مبحافظة العاصمة 
مشعل العازمي ومراقب اشغاالت الطرق مبحافظة العاصمة خالد 
مطلق ومساعد املراقب صالح الفرحان ونائب رئيس مركز املدينة 
عدنان مال ومشرف مركز الشويخ محمد العنزي واملفتشني محمد 
حسن وسعد فالح وخلف املطيري ووليد عبدالرحمن ومصطفى 
الشيرازي، مشيرا الى ان احلملة اسفرت عن حترير 43 محضر 
نظافة واش���غاالت طرق و92 تعهدا الى جانب وضع 70 ملصقا 

على السيارات املهملة والسكراب ورفع 17 سيارة مهملة وسكراب 
و3 دروب من السكراب.

من جهته، قال مراقب النظافة العامة بالعاصمة مشعل العازمي 
ان احلملة تأتي ضمن جهود بلدية العاصمة التي انطلقت حتت 
شعار »عاصمتنا جميلة«، وهي تهدف لتوعية املواطنني واملقيمني 
الهمية احملافظة على نظافة جميع املناطق التي تقع حتت مسؤولية 
بلدية احملافظة، الس���يما ان اآلثار السلبية تؤثر بتداعياتها على 

البيئة الكويتية.
واختتم بان هذه احلملة ستشمل جميع املناطق في العاصمة 
ويتم تنفيذها وفق اسس وضوابط من خالل قيام املفتشني برصد 
كل التجاوزات مبختلف املناطق واتخاذ كل االجراءات القانونية 
بح���ق املخالفني طبقا ملا نصت علي���ه اللوائح واالنظمة بالئحة 
النظافة العامة واشغاالت الطرق، معربا عن امله ان يتعاون اجلميع 
من اجل حتقيق شعار احلملة الى جانب اتباع ارشادات البلدية 

املتعلقة بالنظافة العامة من اجل حتقيق املصلحة العامة.

الدعيج الستكمال نظام 
التراسل اإللكتروني

وزير البلدية: عرض شبرة الرقة على البلدي
لمعرفة إمكانية منحها للمزارعين

بشرى شعبان
وعد وزير البلدية ووزير االش���غال العامة د.فاضل صفر بإيجاد 
احلل املناسب جلميع املش���اكل واملعوقات التي يعاني منها املزارع 
الكويتي، وذلك تس���هيال له للدور الكبير الذي يقوم به في احملافظة 
على األمن الغذائي والعمل على س���د حاجة السوق واملجتمع بعدد 
وتنوع واضح ف���ي االنتاج رغم كل الظروف التي متر عليه فحارب 
ظروف الطقس والتربة ليقاوم ويس���تمر وكان حقا علينا الوقوف 

الى جانبه.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير صفر للصحافيني بعد لقائه 
صباح امس في مكتبه برئيس االحتاد الكويتي للمزارعني س���عود 
العرادة رافقه نائبه عوض الدماك وأمني الصندوق س���الم الس���الم 
وأمني الس���ر فهد العازمي وعضو مجلس االدارة حمد الطمار ونائب 

املدير باالحتاد بدر اجلفران.
وقال صفر ان عدد املشاكل التي يعاني منها املزارع الكويتي اليوم 
ليست كاألمس، خاصة بعد ايجاد احللول لبعض منها، ولهذا سنعمل 
معا للقضاء على هذه املشاكل وطي صفحاتها مبا يخدم املزارع الكويتي 

على وجه اخلصوص واملجتمع على وجه العموم.
وأكد د.صفر انه مع املزارع الكويتي وس���يحول مش���روع شبرة 
الرقة الى البلدية للمزيد من الدراس���ة مع االس���تعجال بابداء الرأي 
سريعا متهيدا لعرضها على املجلس البلدي ألخذ املوافقات الالزمة 
حتى يتم تخصيصها لالحتاد الكويتي للمزارعني الستغاللها لتكون 
خدم���ة للجميع من خالل عرض املنتج الوطني النباتي بها وتصبح 

منفذا تسويقيا للمزارعني في محافظة االحمدي.
من جانب���ه، قال رئيس مجلس ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
س���عود العرادة ان جميع املزارعني يوجهون الشكر والثناء لوزير 
البلدي���ة ووزير االش���غال العامة على تعاطيه م���ع قضايا وهموم 
املزارعني الكويتيني وهذا ليس بغريب على الوزير فاضل صفر والذي 
نتمنى منه التدخل إلنهاء معاناة اس���تمرت على مدى سبع سنوات 
ماضي���ة قدم خاللها طلب تخصيص منفذ تس���ويقي في مدينة فهد 
االحمد، اال ان طلبنا مت جتميده بعد املوافقة عليه في عام 2003 ألنه 
تأخر بسبب رفضمدير املساحة السماح بالتخصيص بنفس املوقع 
ووضع العوائق. واضاف ان املرون���ة التي نود التعامل من خاللها 
ال جتعلن���ا متقيدين باملوقع الذي مت رفضه، بل نريد الس���ماح لنا 
باس���تغالل شبرة الرقة التي أصبحت اليوم مهملة ومهجورة والتي 
ال تبعد عن املوقع الذي مت رفضه س���وى عش���رة أمتار فقط، ولهذا 
نتمنى من وزير البلدية الس���ماح للمزارعني باستغالل هذه الشبرة 
لعرض منتجاتنا احمللية، وانها حقا وقفة يشكر عليها الوزير لوعده 
اجلاد ووقوفه الى جانب اخوانه املزارعني. واكد العرادة ان شبرتي 

اخلضار 3 و4 في الش���ويخ يعانيان الكثير من املخالفات اليومية، 
ألن هاتني الشبرتني مخصصتان لبيع املنتجات احمللية باجلملة في 
حني يستغل الوسيط هذا الوضع ويعمل على اعادة ترتيب اخلضار 
مرة اخرى مما يولد الكثير من املخالفات التي تلحق الضرر واألذى 
باملكان وبالتالي يؤثر ع لى الصحة العامة ويعكس صورة غير الئقة، 
في حني رفض احد العاملني في هيئة الزراعة تدخل االحتاد لتنظيم 
العملية وإلزام الوافدين بتعالي���م النظافة مبررا ذلك الرفض بعدم 
اختصاص االحتاد بأمور النظافة، وهو ما أعطى لهذه العمالة التي هي 
في االساس مخالفة لقانون االقامة، مخالفة قوانني البلدية والنظافة 

ألن هذا املكان مخصص للحراج وليس لهذه العمالة.
وأشار العرادة الى ان جميع اعضاء مجلس ادارة االحتاد حريصون 
على التعامل بشفافية كاملة جتاه كل القضايا التي تهم املزارع الكويتي 
بهدف خدمة وطننا الغالي، ولهذا فإننا نشد على أيدي كل من يعمل 
من اجل تطبيق القوانني واللوائح، اال أننا نواجه مشكلة في افتتاح 
املواقع املؤقتة، اال ان املسؤولني في بلدية محافظة االحمدي اليزالون 
يعرقلون استكمال اجراءات افتتاح املواقع املؤقتة، في حني كل الشكر 
للعامل���ني في بلدية محافظة اجلهراء على تقدمي العون واملس���اعدة 
الفتتاح املواقع املؤقتة، كما ال يفوتنا ان نش���كر املدير العام للبلدية 
أحمد الصبيح الذي سهل لنا سرعة استكمال االجراءات، ولهذا نتمنى 
تدخل وزير البلدية في معضلة االحمدي وسرعة حتديد املواقع ألن 
األمر في ه���ذه االدارة أوكل ألحد الوافدين الذي وضع أمامنا العديد 

من العراقيل.
وقال العرادة ان هناك احدى الشركات هي املسؤولة عن العمالة 
التي تستغل الشبرة لبيع اخلضار، وهي املسؤولة عن تقدير الكميات 
التي ينتجها املزارع ويدخلها الى السوق، والغريب ان هذه الشركة 
ه���ي التي تعمل على زيادة الكميات لفئة معينة من املزارعني بهدف 
احلصول على أموال طائلة من الدعم احلكومي بدون وجه حق وهو 

ما يعد سرقة كبيرة للمال العام.
وبني ان الواجب تشكيل جلنة متخصصة من فريق عمل يتبع مكتب 
الوزير أو اجراء تدوير يشمل مراقبي العمل في الشبرة للعمل على 
متابعة أوزان اخلضار وآلية تسجيلها لضمان عدم التالعب واحلفاظ 

على املال العام الذي يجب أن تتضافر اجلهود للحفاظ عليه. 
ولفت العرادة الى ان هناك بعض املزارعني نقل مساحات مزارعهم 
عن اآلخرين بفارق كبير، اال ان الدعم الذي يتقاضونه من احلكومة 
كبير جدا بسبب التالعب باالوزان، وهذا يقودنا الى ان املاليني الستة 
ستكون اقل مما هي عليه اآلن لو وجدت دقة في االوزان لكل مزارع 
منتج، مطالبا بضرورة سرعة صرف الدعم احلكومي للمزارعني حتى 

يتمكنوا من استكمال أعماله وقضاء مصاحلهم.

الخالد يطلب بيان أسباب عدم منح 
تراخيص بناء للعقارات في شرق

طلب معرفة هل هناك سند قانوني يمنع ذلك

البغيلي يقترح إنشاء طريق
للمشاة في منطقة إشبيلية

ق��دم عض��و املجل��س البل��دي مهله��ل اخلال��د س���ؤاال لبيان 
اس���ب��اب ع��دم من�����ح تراخيص للقس���ائ��م اخلاصة مبنطقة 

شرق.
وقال اخلالد في س���ؤاله: يعاني اصح���اب املباني املطلة على 
البحر في منطقة ش���رق مقابل سوق ش���رق والتي تقع بجانب 
الدواوين وهي ارض فراغ لم تستغل حتى اآلن باعتبارها امالكا 
خاصة ولم تستثمر من قبل املالك ليقام عليها مجمعات سكنية 
واستثمارية، وبالرغم من اهمية هذه املنطقة فإن البلدية ال تقوم 
مبنح تراخيص بناء الصحاب هذه العقارات، لذا اتقدم بالسؤال 
التالي: هل هناك اي سند قانوني في عدم منح اجلهاز التنفيذي 
تراخيص بناء الصحاب العقارات في هذه املنطقة، ام ما اذا كان 
ذلك يتعارض مع املخطط الهيكلي او انظمة البناء او قرار مجلس 

بلدي بهذا الشأن؟

قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي اقتراحا بانشاء ممشى ألهالي 
منطقة اشبيلية. وقال البغيلي في اقتراحه: نظرا ملا يعانيه املواطنون 
مبنطقة اشبيلية من عدم وجود ممشى رياضي، مما يضطرهم للتوجه 
الى شوارع اخرى في املناطق املجاورة، مما يؤكد حتمية وجوب توافره 
في املنطقة وذلك لعكس واظهار الوجه احلضاري للمنطقة، والن شارع 
املمشى من العوامل املسلية والترفيهية الهالي املنطقة، وذلك الن املواطنني 
سكان اشبيلية يقصدون شوارع بعض املناطق املجاورة، مع مراعاة ان 
يكون املمشى متكامال ويوجد به برادات ماء مع كراسي لالستراحة، وكذلك 
اشجار خضراء على جانبي املمشى للمحافظة على البيئة وحلجب اشعة 
الشمس واحلد من وهج حرارتها واظهارا للمنظر اجلمالي واحلضاري 
للمنطقة، لذا اقترح انشاء ممشى الهالي منطقة اشبيلية من جسر نادي 
النصر الى اجلسر الفاصل بني جليب الشيوخ واشبيلية وخلف الشبك 

الفاصل بني طريق الدائري السادس واملوازي له.

المساحات بالمتر المربعالقسائم

179154582.5احملافظ عليها

11473327املتأثرة بالتعديل

2762.5األقل من 500م2

11674089.5إجمالي القسائم املتأثرة


