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اعداد: بداح العنزي

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان اقتراح تثمني بيوت القطعة 
2 في منطقة الصليبخات متعارض مع املخطط الهيكلي.

وق���ال م.الصبيح في رده على اقتراح عض���و املجلس البلدي م.عبداهلل 
العنزي بشأن تثمني القطعة 2 في الصليبخات من سكن خاص الى جتاري 
ان االقتراح يتعارض مع دراسات وتوصيات املخطط الهيكلي الثالث للدولة 
واملعتمد باملرسوم األميري رقم 255 لس���نة 2008 والتي أوصت بأن هناك 
فائضا من االستعماالت التجارية داخل املنطقة احلضرية حتى عام 2030.

تثمين القطعة 2 بالصليبخات يتعارض مع المخطط

العبيد: مدير البلدية يتسّلم الدراسة والتصورات المستقبلية لجزيرة فيلكا
نفى مدير اإلدارة القانونية في 
البلدية خالد العبيد وجود تقاعس 
من احملامني أدى الى خسارة البلدية 
لبعض القضايا، مش���يرا الى ان 
البلدية خصم شريف وان صاحب 
اليد عليها،  العالقة يثبت وضع 
مستدركا بأن البلدية كسبت %99 

من قضايا ادعاءات امللكية.
وق���ال العبيد خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد امس بشأن 
تطوير جزي���رة فيلكا بحضور 
العام لش���ؤون  املدي���ر  نائ���ب 
املس���احة م.عب���داهلل العمادي، 
ومدير ادارة التنسيق م.عواطف 
املطرود انه سيتم تسليم التقرير 
اخلاص بالدراس���ة والتصورات 
املستقبلية جلزيرة فيلكا الى مدير 
ع���ام البلدية متهيدا إلحالته الى 
املجلس البلدي لدراسته وإقراره، 
وق���ال: لقد كلفنا وزي���ر الدولة 
العام  البلدية واملدير  لش���ؤون 
إلعداد مخطط ودراس���ة جزيرة 
فيلكا يتضم���ن املكونات متهيدا 
إلعداد املخطط الالزم، مشيرا الى 
املطلوب م���ن الفريق املكون من 
املهندس���ني والقانونيني وجهات 
حكومية أخرى ذات العالقة مثل 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ووزارة الكهرب���اء، وان 
الفريق ادى املهام خالل اجتماعات 
وزيارات ميدانية ملعاينة املوقع 
على الطبيعة وحصر القس���ائم 
املستملكة وغير املستملكة وحتديد 
جميع األراض���ي ذات االدعاءات 
الزراعية  امللكي���ة واحلي���ازات 
واملرافق احلكومية، مضيفا: لقد 
توصلت للواقع الفعلي للجزيرة 

حسب ما هو موجود.

وب���ني ان الدراس���ة اتخذت 3 
مراح���ل عبر توفي���ر املخططات 
اخلاص���ة باجلزي���رة وجم���ع 
املعلوم���ات القانوني���ة املتعلقة 
بقضايا االستمالك من خالل إدراج 
املعلوم���ات املأخوذة من اجلهات 
الرسمية ومت عمل زيارات ميدانية، 
اضافة الى طباعة وإعداد املخططات 
النهائي���ة وجدولته���ا، مؤكدا ان 
م.عواطف املطرود هي التي قامت 

بإعداد املراحل النهائية.
التنسيق  إدارة  وقالت مديرة 
م.عواطف املطرود انه مت تقسيم 
الدراس���ة ل� 3 وح���دات تتضمن 
املواقع واألراضي حسب  توزيع 
امللكيات س���واء خاصة او امالك 
دولة والتي مت تفصيلها س���واء 
القائمة او غي���ر القائمة وعقود 

االستغالل.
وكشفت ان امللكيات اخلاصة 
متثل 1.3% من مس���احة اجلزيرة 
س���واء كانت اراضي او قس���ائم 
سكنية في املنطقة الغربية، بينما 
املستملك بعد الغزو 6.5%، وأراضي 

الدولة %98.7.
واوضح���ت ان���ه مت توزي���ع 
امالك الدولة على القسائم وغير 
القس���ائم، حيث مثل���ت األمالك 
القائمة احلكومية 7.91% بالنسبة 
لألراضي املس���لمة والتي لم تقم 
اجلهات ببنائها 29% وهناك مواقع 
لم تسلم للجهات احلكومية %27 

واألمالك اخلاصة %4.
وقالت ان مساحة اجلزيرة 43 
كيلومترا مربع���ا منها 443 ألف 
متر مربع أمالك خاصة، مشيرة 
الى ان االستعماالت املقررة كانت 

احلكومية %26.

ظروف صحية

14 قضية ادعاء في الجزيرة

أوضح العبيد ان هناك أس��بابا صحية 
تقف وراء عدم حضوره اجتماعات املجلس 
البل��دي وكذلك اللج��ان، مؤك��دا احترامه 

وتقديره لألعض��اء والقانون ال يلزم مدير 
اجتماع��ات  بحض��ور  القانوني��ة  اإلدارة 

املجلس.

قال��ت املط��رود ان قضاي��ا االدعاءات 
املتداول�������ة على أراض��ي اجلزي���رة 
 2000/33 حس�����ب  قضي��ة   14 بلغ��ت 

متداول�������ة على مس��احة 885 ألف م2 
من اجلزي��رة وهي مازال��ت منظورة أمام 

القضاء.

اقتراح بتسمية شارع 
في الرحاب باسم 

غريب الجسار

قدم عض����و املجلس البلدي 
م.جس����ار اجلس����ار اقتراح����ا 
بتس����مية ش����ارع باسم غريب 

فالح اجلسار.
وقال م.اجلسار في اقتراحه: 
باالش����ارة الى املوضوع اعاله، 
حيث ان غريب فالح اجلسار من 
الشخصيات الكويتية التي قدمت 
الكثير من التضحيات والعطاء 
الكويت،  الطي����ب  البل����د  لهذا 
وتكرميا جلهوده وتخليدا لذكرى 
دور اآلباء واالجداد الذين ساهموا 
في الذود عن الوطن واهله، اتقدم 
باالقتراح للموافقة على تسمية 
الش����ارع الذي يقع بني الرحاب 
واشبيلية باس����م غريب فالح 

اجلسار.

املدير  ق���ال نائب  من جهته، 
العام لشؤون املس���احة رئيس 
فريق تطوير اجلزيرة م.عبداهلل 
العمادي ان سبب تشكيل الفريق 
هو جم���ع املعلوم���ات اخلاصة 

ومتنى ان تكون الدراس���ة قد 
س���اهمت في اتخاذ ق���رار مالئم 
لتطوير اجلزيرة من خالل اعتماد 
املخطط اخلاص بها والذي دققنا 

به ألبعد درجة.

باجلزيرة وتطويرها واستغرق 
العمل سنة، هندس���يا وقانونيا 
وفنيا، مشيرا الى ان إعداد دراسة 
بهذا احلجم تكون في العادة عبر 

الدور االستشارية.

خالل مؤتمر صحافي بمشاركة العمادي والمطرود بشأن تطوير الجزيرة

العبيد والعمادي واملطرود خالل املؤمتر الصحافي

تفويضات جديدة 
لمدير السجل العام

البلدية خصم شريف.. وحكم الـ 5.5 ماليين تم الطعن فيه
ذكر العبيد حول ما أثاره عضو املجلس البلدي 
فرز املطيري بشأن خس���ارة البلدية 5.5 ماليني 
دين���ار في احدى القضايا أن ما أثير من األعضاء 

حق لهم.
وقال: صاحب العالقة أقام دعوى بطلب تثبيت 
امللكية للكروكي واألرض الواقعة في املنقف وصدر 
احلكم في 26 يونيو 2000 بتثبيت ملكية املدعي 
لهذه األرض وتأيد احلكم باالستئناف والتمييز 
من وضع يده على األرض للمدة الطويلة املكسبة 

للملكية ملدة 36 سنة. 
واضاف: انه نظرا لقي���ام الدولة بتخصيص 
املنطق���ة الواقع بها العقار كمنتزه قومي في عام 

1980 مت تعدي���ل طبيعة االس���تعمال الى منطقة 
سكنية وان تقوم الدولة بنزع ملكية العقار املذكور 
ومت صدور حكم لتثبيت امللكية ولذا قام صاحب 
العالقة برفع دعوى تعويض عن استيالء الدولة 
على عقاره وصدر له حكم 5.5 ماليني دينار وقامت 
البلدية بالطعن في احلكم مؤكدا ان البلدية خصم 

شريف.
وبرر العبيد أسباب عدم حضوره اجتماعات 
املجلس البلدي واللجان بأن هناك ظروفا صحية 
متنعه من حضور هذه االجتماعات، مؤكدا احترامه 
وتقديره لألعضاء، والقانون ال يلزم مدير االدارة 

القانوني حضور اجتماعات املجلس.

العام  املدي���ر  اصدر نائ���ب 
املالي���ة واالداري���ة  للش���ؤون 
عبدالعزيز احلبيب قرارا بتفويض 
مدي���ر ادارة الس���جل ببع���ض 
االختصاص���ات، وقال احلبيب 

في القرار:
املادة األول���ى: يفوض مدير 
ادارة السجل العام في مباشرة 

االختصاصات التالية:
1- التوقي���ع عل���ى الكت���ب 
الصادرة م���ن البلدية في نطاق 
اختصاص ادارة الس���جل العام 
الى مختلف اجلهات احلكومية 
واالهلية واألفراد التي ال يترتب 

عليه���ا حتميل البلدية أي التزامات او ترتي���ب حقوق للغير قبلها 
وكذلك املراسالت بني االدارة والقطاعات واالدارات املختلفة بالبلدية 
فيم���ا عدا »ادارة الفتوى والتش���ريع« وذلك كله في حدود القوانني 
واللوائح والتعاميم مع ارس���ال نس���خة ملكتب نائ���ب املدير العام 

للشؤون املالية واالدارية.
2- القيام باعمال احلفظ واالرشفة بالوسائل احلديثة وااللكترونية 

ووفقا لتعاميم مجلس الوزراء ووزارة املالية في هذا الشأن.
املادة الثانية: يؤذن ملدير ادارة السجل العام في تفويض من يليه 

في مباشرة بعض االختصاصات التي فوض بالتوقيع عليها.

عبدالعزيز احلبيب

م.جسار اجلسار

محمد العتيبي

اعل����ن رئيس جلنة س����المة 
االغذية بالبلدية محمد العتيبي ان 
عددا من التوصيات اتخذتها جلنة 
سالمة االغذية في اجتماعها رقم 
2010/3، مشيرا الى انه بالنسبة 
لرفع احلظر عن استيراد اللحوم 
من دول االحتاد االوروبي والتي 
سجل بها اصابات بجنون البقر فقد 
مت الطلب من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بتزويد 
البلدية بتقرير عن الزيادة التي 
متت وعلى ضوئها سيتم عرضه 
على جلنة سالمة االغذية التخاذ ما 
يلزم نحو ذلك، اما بالنسبة »ملياه 
الري � مياه برد« وبناء على تكليف 
الهيئة العام����ة للصناعة لالفادة 
بتقرير حول ما مت اتخاذه باللجنة 
الفنية الدائمة لالغذية رقم 2010/3 
بهذا الشأن وفيما يتعلق بادراج 
اختب����ار بكتيري����ا االنتروباكتر 

ومشتقاتها من فصيلة املختبرات 
على جمهورية الس����ودان، ورفع 
احلظر على استيراد حلوم الطيور 
»املصنع����ة � الطازجة � املبردة � 
املجمدة« بجميع انواعها ومشتقاتها 
ومنتجاتها وبيض املائدة من دولة 

الزراعة والثروة السمكية لالفادة، 
وفيما يتعلق بالسماح باستيراد 
وتداول حلوم االبقار من بلجيكا 
وايرلندا وفرنسا بناء على الفاكس 
الوارد من بلدية دبي باالضافة الى 
الرسالة الواردة من ادارة االغذية 
املس����توردة بشأن تصدير حلوم 
العجول من هولندا وبعد عرضهما، 
فقد اوصت اللجنة بضرورة وصول 
تقرير الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية املتعلق بزيارة 
الوفد املشكل والتي لم تتمكن بلدية 
الكويت من املشاركة به الى هولندا 
لعرض االمر على جلنة س����المة 
االغذية، اما بخصوص كتاب وزارة 
اخلارجية »ادارة اوروبا« واملرفق 
فيه مذكرة سفارة مملكة النرويج 
في ابوظبي ومرفقاته »برسالة هيئة 
س����المة الغذاء النرويجية بشأن 
اعتم����اد النرويج ملعايير االحتاد 

سكازاكي على عمل االختبار ضمن 
االختبارات املعتادة مبختبر وزارة 
الصحة � فقد افادت ممثلة وزارة 
الصحة بأن هذا االختبار يجري 
املعتادة من  ضمن االختب����ارات 
قبل املختبر على اغذية االطفال 
وستوافي اللجنة بتقرير مفصل 

عن ذلك.
العتيب����ي في تصريح  وقال 
صحاف����ي لق����د اوص����ت اللجنة 
وبناء على القرارات الصادرة من 
الزراعة  العامة لش����ؤون  الهيئة 
ال�  الس����مكية ومنظمة  والثروة 
OIE بش����أن حظر ورفع احلظر 
عن اللحوم، فقد مت تكليف ممثل 
وزارة التجارة والصناعة مبتابعة 
اصدار القرارات الوزارية من وزارة 
التجارة والصناعة بخصوص رفع 
احلظر املفروض على اس����تيراد 
اللحوم الطازجة واملبردة واملجمدة 

أملانيا، الى جانب رفع احلظر عن 
استيراد حلوم الطيور »املصنعة � 
الطازجة � املبردة � املجمدة« بجميع 
انواعها ومش����تقاتها ومنتجاتها 
وبيض املائدة من واليتي كنتاكي 
زمينس����وتا بالوالي����ات املتحدة 
االميركية، فيما مت حظر استيراد 
حلوم الطيور »املصنعة � الطازجة 
� املبردة � املجمدة« بجميع انواعها 
ومش����تقاتها ومنتجاتها وبيض 

املائدة من دولة بلغاريا.
واضاف العتيبي: اما بش����أن 
كتاب االمانة العامة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي بخصوص رفع 
احلظر املؤقت على استيراد حلوم 
الدواجن وبيض املائدة ومنتجاتها 
الطازجة واملبردة من اسبانيا فقد 
مت ارج����اء القرار في هذا الش����أن 
ملراجعة تقارير OIE وعرض االمر 
على ممثلة الهيئة العامة لشؤون 

االوروب����ي بخص����وص االطعمة 
والنظافة الغذائية« وبعد االطالع 

احيطت اللجنة علما بذلك.
وقال: ام���ا بخصوص كتاب 
اللجنة املركزية االس���المية في 
تايلند بخصوص عملية تصديق 
معايير املنتجات احلالل من تايلند 
الى الكويت فقد مت تكليف ممثل 
ادارة فحص االغذية مبتابعة ذلك 
اللجنة وفيما  املوضوع وافادة 
يتعلق ببكتيري���ا االنتروباكتر 
س���كازاكي بخص���وص رفض 
اغذي���ة االطفال  ش���حنتني من 
وبعد املناقش���ة اوصت اللجنة 
بالتأكيد على التوصية السابقة 
مع قيام افرع البلدية باحملافظات 
واالغذية املستوردة بالتأكد من 
وزارة الصحة م���ن خلوها من 
بكتيريا االنتروباكتر سكازاكي 

واالفادة.

العتيبي: تكليف »التجارة« مراجعة قرارات رفع الحظر 
عن استيراد اللحوم والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة

توزيع المواقع واألراضي في الجزيرة حسب الملكيات

النسبة %المساحة م2عدد المواقعم

أوال: توزيع األراضي باجلزيرة حسب امللكية

امللكيات اخلاصة باجلزيرة1

0.79%17340.141.2امللكيات اخلاصة � االراضي

0.24%145102.949.8امللكيات اخلاصة القسائم

1.03%162443.091.0جملة امللكيات اخلاصة2

املستملك في اجلزيرة

5.93%192.551.264.0االراضي املستملكة في اجلزيرة

0.49%377209.502.0القسائم املستملكة في اجلزيرة

6.42%3962760765.98جملة املستملك باجلزيرة3

92.55%39.796.143.1جملة االراضي املتبقية باجلزيرة ملك الدولة

100.00%43.000.000.0جملة االراضي باجلزيرة4


