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اعداد: بداح العنزي

أكدت عضو املجلس البلدي م.منى بورسلي دور املجلس البلدي 
في تنظيم املناطق لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وقالت م.بورسلي: يجري حاليا إقرار مشروعات قانون إنشاء 
املدن العمالية وقانون إنشاء وبناء وتنفيذ املدن اإلسكانية، وقانون 
اخلصخصة، وألهمية دور املجلس البلدي في تقرير إنشاء املدن 
حسب نص القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، 
وفي إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغالل 

مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
فإنني أرى ان يرفع رئيس املجلس البلدي الرأي بأهمية احلفاظ 
عل����ى دور املجلس البلدي ضمن ه����ذه القوانني بغرض حتقيق 
هدف التنمية الشامل في إطار قانوني متكامل، بدءا من املخطط 
الهيكلي للدولة ومرورا باخلطط العامة وتنظيم املناطق، وصوال 
الى مخططات التقسيم، ألي من املشروعات، خاصة ان مشروعات 

القوانني مازالت حتت التعديل ولم تقر بشكل نهائي بعد.

بورسلي: تحقيق التنمية الشاملة بإبداء الرأي في القوانين

)فريال حماد(شايع الشايع خالل ترؤسه اجللسة وحديث من العضو محمد املفرج ومتابعة من العضو مهلهل اخلالد وبدر العدساني

فرز املطيري مستعرضا احد املستنداتترحيب من العضو عبداهلل العنزي مبانع العجمي بعد رحلة السفر

البعض اصيب باالحباط

بوشهري تدعو إلنصاف المفتشين 
والمفتشات ومتابعة قضاياهم

أكدت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري على ضرورة 
االهتمام وانصاف مفتشي ومفتشات البلدية مما يتعرضون له 

من تهم كيدية من قبل اصحاب احملالت.
وقالت بوشهري نالحظ غياب االدارة القانونية عن املتابعة 
ملثل تلك القضايا وعدم تكليف محامني للدفاع عن هؤالء العاملني 

رغم ان القضايا املرفوعة ضدهم كانت خالل العمل.
وأشارت بوشهري الى ان احدى املفتشات عندما مت التحقيق 
معها في االدارة القانونية وثبت انها مظلومة لم يتم انصافها 

ونشر ذلك بالصحف، وهذا سبب االحباط لهذه الكفاءات.

»البلدي« استخدم المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على تسمية شارعين بالفنطاس
دعا لضرورة الحفاظ على دور المجلس في مشاريع القوانين التنموية

تخصي�ص مرف�أ بح�ري ف�ي أبوحليف�ة لخدم�ة مراف�ق التصدير
انتهت جلسة املجلس البلدي امس برئاسة نائب الرئيس شايع الشايع 
الى املوافقة على طلب العضو منى بورسلي بشأن رفع املجلس البلدي 
الرأي بأهمية احلفاظ عل����ى دور املجلس في القوانني املتعلقة بتحقيق 
التنمية الشاملة في ظل مشاريع القوانني اخلاصة باملدن العمالية، املدن 
اإلسكانية واخلصخصة. وقد اقر املجلس تخصيص مرفأ بحري خلدمة 
مرافق التصدير في منطقة أبوحليفة وش����هدت اجللسة مناقشة احلكم 
الص����ادر ضد البلدية بتعويض اح����د املواطنني أكثر من 5 ماليني دينار 
نظير كسبه حكما نهائيا، حيث اعتبر العضو فرز املطيري ان هناك هدرًا 
للمال العام بس����بب غياب احملامي املكلف بالقضية عن حضور اجللسة 
مطالبا بضرورة اتخاذ قرار ومحاسبة املقصرين، فيما ذهب العضو مانع 
العجم����ي الى ضرورة عزل مدير اإلدارة القانونية بس����بب األوضاع في 
اإلدارة ومنها صدور مثل هذا احلكم. وقد أقر املجلس توصية بشأن إزالة 
جميع التعديات املقامة على أمالك الدولة من قبل الش����ركات من الدوحة 
على ساحل البحر، فيما استخدم األعضاء املادة 14 لرفض اعتراض وزير 
البلدية على قرارين بإطالق أسماء النوخذة عبداهلل احلقان وعبد العلي 
املجيبل على ش����وارع بالفنطاس. من جهته، ناشد العضو محمد الهدية 
رئيس مجلس الوزراء إلقرار استمالك 4 قطع في منطقة الساملية والتي 

اعتمدها املجلس البلدي وذلك لرفع املعاناة عن األهالي.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

افتتح نائب رئيس املجلس البلدي ش����ايع الشايع اجللسة الساعة 
10.05 صباحا.

األمني العام: مالحظات على احملضر.
منى بورسلي: خالل الفترة املاضية متت مناقشة 3 مشاريع )اخلصخصة 
واملدن العمالية واملدن اإلسكانية( وبعد البحث وجدت ان دور املجلس 
البلدي لم يتضح اال من خالل بند واحد متعلق باملخالفات وإزالتها ولذلك 
أطلب من رئيس املجلس رفع رأي املجلس الى القيادة للحفاظ على دور 
املجلس البلدي بهذه املشاريع، سواء املتعلقة بالتنظيم او التخطيط او 
التحميل وبدون تلك اجلوان����ب ال تكون النهضة متكاملة وفيها تداخل 
اختصاصات، لذلك البد من رفع رأي بشأن دور املجلس البلدي في مشاريع 

القوانني التي لم تقر حتى اآلن.
يوافق املجلس على مخاطبة اجلهات املختصة.

خسارة البلدية 5 ماليين

فرز املطيري: نحن نتحدث عن خسارة البلدية 5 ماليني دينار ولدي 
حكم من مواطن ضد البلدية.

محمد الهدية: أمتنى من وزير البلدية اعتماد توصية املجلس البلدي 
باستمالك عدد من القطع اإلسكانية في منطقة الساملية ورفع املعاناة عن 

األهالي، كما أناشد مجلس الوزراء إلقرار هذا املشروع احليوي.
األم����ني العام: اعتراض الوزير على ق����رارات املجلس البلدي 2010/5 
على اقتراح بش����أن اطالق اسم النوخذة عبداهلل احلقان على شارع في 

منطقة الفنطاس.
مان����ع العجمي: فوجئنا بهذا القرار من الوزير وهو أول قرار يرفض 
واستغرب من الرفض رغم ان الشخصية من مؤسسي املنطقة وله مواقف 
طيبة، رغم أننا التقينا س����مو رئيس مجلس الوزراء وتأكيده ان تكون 
تسميات الشوارع ألهل الكويت تكرميا لدورهم، وباملقابل جند ان الوزير 

يرفض هذا االقتراح، وأطلب استخدام املادة 14.
فرز املطيري: أستغرب من رفض الوزير حتى انه أصبح أمرا مزاجيا 
وال بد من معرفة الس����بب هل الشخص غير كويتي؟ وهل هو ليس من 

أهل املنطقة؟ هل تتبع معايير املزاجية؟ وأطلب استخدام املادة 14.
عبدالكرمي الس����ليم: أثني على كالم االخوان وأؤيد استخدام املادة 14 

لرفض االعتراض.
عبداهلل العنزي: أستغرب من االستعجال باستخدام املادة 14 بأن للوزير 
احلق باس����تخدام املادة 12 فإن ذلك من خالل القانون، لذلك كل مشروع 
يتم رفضه يرفع الى مجلس الوزراء، ولذلك البد من فتح قنوات االتصال 

حتى ال يحدث تكليف مجلس الوزراء بالنظر في هذه االمور.
محمد املفرج: العوائل كرمية وقد وقعنا في حرج بش����أن التسميات 
وليس هناك عذر ومن املعيب اس����تخدام امل����ادة 14 في أمور يفترض ان 

يقرها الوزير بناء على توصية املجلس.
يوافق املجلس على استخدام املادة 14 بشأن رفض اعتراض الوزير 
على تسمية شارعني باسم النوخذة عبداهلل احلقان وعبدالعلي املجيبل 

على شارعني في الفنطاس.
محمد املفرج: هل يعقل ان هناك اس����ئلة مضى عليها وقت طويل لم 

يرد اجلهاز عليها حتى اآلن.
محمد العتيبي: كل أسبوعني اجتماعات ملناقشة اسئلة االعضاء إلحالتها 

ألغراض الشركة وذلك خالل فترة زمنية محددة.
4 � اعادة تأهيل الش����ريط الساحلي ملنطقة عشيرج وجعلها منطقة 

ترفيهية يستفيد منها املواطنون واملقيمون على حد سواء.
5 � تكليف اإلدارة باختيار مواقع لتوفير مخازن ومواقف شاحنات.

6 � تكليف االدارة بتحديد مسار جسر جابر وبيان مدى تعارضه مع 
احداثيات هذه املنطقة.

تخصيص موقع لمرفأ بحري

األمني العام: طلب شركة نفط الكويت تخصيص موقع إلنشاء مرفأ 
بحري خلدمة مرافق التصدير اجلديدة مبنطقة أبوحليفة.

يوافق املجلس على التوصية التالية:
املوافقة على الطلب املقدم من ش����ركة نفط الكويت تخصيص موقع 
مبس����احة 22000م2 تقريبا ضمن املوقع املخصص سابقا للبالج رقم 12 
مبنطقة أبوحليفة، وذلك إلنشاء مشروع خدمة مرافق التصدير ويتكون 

من مركز خدمة بحري ومارينا داخل البحر شريطة اآلتي:
1 - االبقاء على موقع املقهى الشعبي مع تعديل حدوده لتصبح بأبعاد 

)50م×130م( وبنفس املساحة احلالية.
2 - اس����تغالل املوقع املقترح كمدخل من الشاطئ الى املرفأ اجلديد 
ويضم مكاتب ادارية ومواقف س����يارات مع ب����رج التحكم بواجهة على 
البحر فقط وال يطل على القس����ائم السكنية مع ترك مسافة عازلة عن 
السكن اخلاص )املقهى الشعبي( ال تقل عن 50م بني أقرب مبنى باملشروع 

والقسائم السكنية املجاورة.
3 - موافقة الهيئة العامة للبيئة واجلهات ذات الصلة على مكونات 
املش����روع املقترح قبل تقدمي املخططات التفصيلية إلصدار التراخيص 

حسب االنظمة املتبعة.
4 - أن تتحمل شركة نفط الكويت التكلفة في حالة هدم واعادة بناء 
وجتهيز املقهى الش����عبي بأبعاده اجلديدة، وذلك بالتنس����يق مع وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
5 - أن يتم التنفيذ خالل عامني من تاريخ صدور قرار املجلس البلدي 

واال اعتبر القرار الغيا.
6 - توقيع عقد مع وزارة املالية )ادارة أمالك الدولة(.

7 - الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سبق اتخاذها في هذا الشأن.
االمني العام: طلب وزارة الدفاع توسعة قاعدة محمد االحمد البحرية 

مبنطقة اجلليعة.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: بند ما يستجد من اعمال.
منى بورسلي: لدي اقتراح بشأن تعديل الئحة البناء ونالحظ توافق 

بشأن االقتراحات املتعلقة بزيادة نسبة البناء.
يوافق املجلس على الدمج.

عبداهلل العنزي: املوافقة على التعديل أال يقل البناء الرئيسي جهة 
شارع اخلدمة.

يوافق املجلس على ابقائه على جدول االعمال.
االمني العام: بند ما يستجد من اعمال بشأن احلكم بخسارة البلدية 

أكثر من 5 ماليني دينار، اضافة الى مناقشة تصنيف الشركات.
فرز املطيري: نحن أمام كارث����ة من اجلهاز التنفيذي وقد تصل الى 
زلزال بسبب غياب محام عن حضور احدى القضايا، وباملقابل جند ان 
املواط����ن يرفض طلبه بزيادة متر واحد. وهذا احلكم نافذ وواجب على 
البلدية تنفيذه. كذلك بخصوص صغار املستثمرين جند أن هناك زيادة 

في قيمة مبالغ تصنيف الشركات، واسأل: أين االصالح؟
شايع الشايع: أنا ال أرى اصالحا في البلدية.

جنان بوش����هري: أس����تغرب من صمت اجلهاز التنفيذي للخسائر 
املتكررة ونحتاج الى رد مقنع من االدارة القانونية.

مانع العجمي: موضوع اخلسارة ليس غريبا على البلدية وهذا حكم 
نهائي وواج����ب التنفيذ، والبد من ان تدف����ع البلدية أكثر من 5 ماليني 
دين����ار ونطلب رحيل مدير االدارة القانونية الذي لالس����ف لم يحضر 
اجتماعات املجلس البل����دي، واذا كان الوزير ميلك القرار فعليه تنفيذ 
حكم لصالح وضحة املذكور وأس����تغرب مما ق����ام به الوزير من عذاب 
لتوقيع قرار مشاركتنا اخلارجية ضمن وفد رسمي الى اميركا لتمثيل 
الكويت، ونح����ن نعلم ان الوزير مطالب باتخاذ قرار لوجود حرب بني 

املوظفني ومدير االدارة.
عبداهلل العنزي: البد من محاس����بة املتسبب في قضايا البلدية وال 
تترك املسؤولية على احملامي، رغم ان املتسبب في تطبيق القانون في 

االدارة التنفيذية هو املتسبب في ذلك.

رفعت اجللسة الساعة 12.45 ظهرا.

بجولة تفقدي����ة ملنطقة العارضية الصناعية، حيث ان هناك العديد من 
اجلهات احلكوميةوتعاني املنطقة من االختناق املروري ولذلك أناش����د 
أعض����اء املجلس البلدي إلغاء قرارات اجلهات التي لم تقم بتنفيذ البناء 

على مواقعها.
األمني العام: محضر اجتماع جلنة اجلهراء طلب من وزارة الشؤون 

االجابة والعمل بتخصيص موقع ملركز الرعاية النهارية للمسنني.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: طلب شركة مركز سلطان للتجارة العامة واملقاوالت ربط 
قس����ائم ممرين عرض كل ممر 3 أمتار للطاب����ق وامليزانني األول باملركز 

االداري والتجاري بالقطعة 93.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: طلب أهال����ي منطقة غرناطة ايجاد موقع بديل لروضة 
بالقطعة 1.

يوافق املجلس على سحب الطلب.
األمني العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية عرض مرئي لزيارة األعضاء 

ملنطقة عشيرج.
يوافق املجلس على التوصيات التالية إلعداد الرد من االدارة:

1 � ازالة جميع التعديات املقامة على أمالك الدولة من قبل الش����ركات 
العاملة مبنطقة الدوحة سواء على الساحل او داخل البحر او على البر، 
وحتميل الشركات تكاليف اإلزالة وفق تقدير جلنة اإلزاالت والتعديات 

على امالك الدولة.
2 � ازالة جميع املنش����آت الصناعية غير املرخصة وإلغاء تراخيص 
الشركات املخالفة ألغراض الترخيص املمنوح لها وحتميل هذه الشركات 

تكاليف اإلزالة وذلك خالل فترة زمنية محددة.
3 � نقل الشركات املرخصة وغير املرخصة الى مواقع بديلة ومناسبة 

الى قطاعات البلدية للرد عليها.
محمد املفرج: هناك اس����ئلة كثيرة لم يتم الرد عليها والتقصير من 

اجلهاز.
جنان بوشهري: في ظل وجود جلنة مشكلة يفترض ان يتم االسراع 
في الرد على االس����ئلة. ولذلك نحن نطالب من خ����الل القانون 2005/5 

بتطبيق املدة املمنوحة للجهاز للرد على االعضاء.
محمد الهدية: البد أن يكون هناك جواب واف على االسئلة، أو سيكون 
لنا موقف واضح جتاه اللجنة ألنها غير قادرة على القيام بدورها، والبد 

من قيام الوزير بتغييرها.
فرز املطيري: نالحظ ان اجلهاز يتبع مقولة طنش تنتعش.

مانع العجمي: البد من حضور نواب املدير الى اجللسات، وهذا غير 
مقبول نهائيا. ونحن نعلم بوجود جلنة وحتصل على مبالغ مالية.

االمني العام: محضر اجتماع للجنة القانونية واملالية، طلب االحتاد 
الكويتي لتجار املواد واملستلزمات الزراعية، تعديل نسبة البناء للمشاتل 

الزراعية.
يوافق املجلس على رفض الطلب.

المفتشون والمفتشات

جنان بوشهري: أس����تغرب عدم دفاع االدارة القانونية عن املفتشني 
واملفتش����ات الذين يقومون بدورهم أثناء عملهم، حيث يتعرض الكثير 
منهم الى الطرد والتش����هير، ولذلك البد من حفظ حقوقهم والوقوف مع 
هؤالء املفتشني واملفتشات، والبد من وقفة حازمة في حالة وجود دعاوى 
كيدية ضدهم. كما أننا لم جند اختصاصا واضح لالدارة القانونية جتاه 

حفظ حقوق املفتشني واملفتشات.
جسار اجلس����ار: منطقة العارضية تعاني من كارثة أمنية وقد قمت 

دعوة لمحاسبة المتسبب في خسارة البلدية أكثر من 5 ماليين دينار

تحميل الش�ركات إزالة المخالفات المقامة على س�احل الدوحة


