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اعداد: بداح العنزي

أوصت جلنة حولي في املجلس البلدي خالل اجتماعها أمس 
باملوافقة على طلب احدى الشركات حتويل حق االنتفاع لعقود 
ايجارات االراضي املخصصة لها ضمن منطقة الشريط الساحلي 

أمام فندق »راديسون ساس«.
وقال رئيس اللجنة م.محمد الهدية انه متت املوافقة على الطلبات 
التالية: طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل توسعة السوق 
املركزي مبركز ضاحية سلوى الستغالله لفرع خضار وفواكه، 

طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة سلوى قطعة 2، استحداث مواقف سيارات خلدمة مسجد 
املسعود مبنطقة شرق قطعة 1، طلب وزارة الكهرباء واملاء نقل 
موقع محطة حتويل الى منطقة س���لوى الى موقع آخر، وطلب 
محول كهرباء القائم ضمن القسيمتني ضمن القطعة 2 مبنطقة 
الساملية، كما متت احالة طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

تخصيص موقع لصالة افراح مبنطقة اجلابرية قطعة 2.

لجنة حولي أقرت تحويل حق االنتفاع بعقود األراضي ضمن الشريط الساحلي

تشمل متابعة تنفيذ الخطة التنموية وإرسال تقارير العمالة باإلنترنت وأوصاف البناء

المنفوحي: استعراض 5 مشاريع إلكترونية 
تطبق قريبًا في القطاعات المعنية

امس س���يقوم باخطار اجلهاز 
الرقابي بان هذه احملال والعناوين 
لديها اعالنات او اشغاالت طرق 
او رخص صحية منتهية وواجب 
حتصيل رس���وم جديدة عليها، 
مشيرا الى انه عند القيام بتجربة 
البرنامج مت اكتشاف وجود أكثر 
من 2000 رخصة منتهية ولم يتم 
حتصيل رسومها وغير مجددة 
وقد يكون احملل مغلقا او مت تغيير 
النشاط او ان صاحل احملل مخالف 

ولم يقم بتجديد الترخيص.
الربط  وذك���ر ان مش���روع 
الكهربائي الذي مت اعتماده بشكل 
مبدئي بحضور وزيري الكهرباء 
واملاء د.بدر الش���ريعان ووزير 
االش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر في 
وقت سابق اصبح جاهزا للتطبيق 
اال ان اللجنة التنسيقية اوصت 
بعقد اجتماع نهائي مع املسؤولني 
في وزارت���ي الكهرباء والبلدية 
واستدعاء احتاد املكاتب الهندسية 
وجامعة الكويت ملناقش���ة آلية 

التنفيذ النهائية للمشروع.

اعالنات واشغاالت طرق ورخص 
صحية يه���دف الى التأكيد على 
حتصيل رسوم الدولة املستحقة 
على املراجعني، مش���يرا الى ان 
هناك الكثير من االعالنات ورسوم 
اش���غاالت الطرق غير محصلة 
في البلدية بسبب قلة املوظفني 
واغالق بعض احملال دون اخطار 

البلدية بذلك.
واشار الى ان البرنامج اجلديد 
الذي بدأ العمل فيه اعتبارا من 

واضاف ان ما يخص التعاون 
مع وزارة الصحة بشأن ارسال 
الوافدة  الطبي للعمالة  التقرير 
عن طري���ق االنترنت يهدف الى 
تسهيل وسرعة اجناز املعامالت 
ومنع اي تالعب قد يحصل في 

اصدار التقارير الطبية.
وبني ان مشروع اوصاف البناء 
تقدم به قطاع املساحة كاقتراح 
ب���أن يتم ارس���ال املعامالت من 
احملافظات املعني���ة الى القطاع 
عبر االنترنت دون املراس���الت 
الى ان هناك  الورقية، مش���يرا 
معوقات تشريعية متنع العمل في 
هذا املشروع حاليا ومنها اعتماد 

التوقيع االلكتروني.
واكد ان البرنامج سيتم العمل 
فيه اعتبارا من االسبوع املقبل في 
بلدية محافظة الفروانية كمرحلة 
جتريبية اولى ومن ثم تعميمه 
على باقي احملافظات بعد االطالع 
على ايجابيات وسلبيات املشروع 

حملاولة تالفيها مستقبال.
وب���ني ان مش���روع رقاب���ة 
التحصيل على رسوم الدولة من 

التنس���يقي  بحث االجتماع 
الذي ترأسه وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر امس خمس���ة 
مشاريع الكترونية سيتم تطبيقها 

قريبا في القطاعات املعنية.
وقال نائب املدير العام لشؤون 
قطاع التطوير واملعلومات م.احمد 
املنفوحي ان املشاريع تتضمن 
متابعة تنفيذ اخلطة التنموية، 
ارس���ال التقرير الطبي للعمالة 
الواف���دة عن طري���ق االنترنت 
بالتع���اون م���ع وزارة الصحة، 
اوصاف البناء، رقابة التحصيل 
الدولة من إعالنات  على رسوم 
واشغاالت طرق، رخص صحية 
والرب���ط الكهربائ���ي في وزارة 

الكهرباء.
وبني أن مشروع متابعة تنفيذ 
اخلطة التنموي���ة يتيح لوزير 
البلدية والقطاعات املعنية بتنفيذ 
اخلطة متابعة جميع االجراءات 
اتباعها وبيان س���بب  الواجب 
اي تأخي���ر في خط���وات تنفيذ 

اخلطة.

م.أحمد املنفوحي

أكد أن المجلس البلدي أدى دوره على أكمل وجه

العنزي: نمّد اليد ونعلن جاهزيتنا إلقرار المشاريع التنموية دون تأخير

بعيد عن امور السياسة وارتفاع 
األصوات س���بب غياب التعاون 
امللموس من اجلهاز التنفيذي وعدم 
العام الجتماعات  حضور املدير 
املجلس، خاص���ة انه لو حضر 
اجلهاز النتهت املش���اكل، داعيا 

األعضاء الى قراءة الالئحة.
ونفى انه سيستقيل من اللجنة 
الفنية وقال في رده على سؤال: 

أول مرة أسمع بذلك.
وقال ان هناك سباقا محموما 
في الصحافة بني املجلس واجلهاز 
لبيان املشاريع واملعامالت رغم 

انها محالة للمجلس.
وردا على سؤال بشأن اختيار 
الوقت احلالي لعقد املؤمتر فقد 
أوض���ح ان هذا املؤمت���ر لبيان 
اجنازات املجلس خاصة في ظل 
ما تردد عن تأخير املشاريع من 

قبل املجلس.

6 أشهر، مؤكدا ان املجلس يدعو 
القطاع اخلاص واصحاب املبادرات 
الى التقدم الى املجلس خاصة انه 
مت رفض اي معاملة من اصل تلك 

املعامالت.
وقال نحن ال نبحث عن بطوالت 
او مزايدات الننا نعمل في فريق 

واحد خلدمة الكويت.

دور غائب

وقال العنزي ف���ي رده على 
القانونية  سؤال ان دور االدارة 
غائ���ب ف���ي اجللس���ة لتوجيه 

األعضاء.
وردا عل���ى س���ؤال بش���أن 
ف���ي  األعض���اء   اس���تعراض 
أن���ه ال  أك���د  اجللس���ة فق���د 
ميك���ن احلج���ر عل���ى األعضاء 
ان  ونؤك���د  التح���دث   بع���دم 
البلدي استشاري فني  املجلس 

األحمد، مؤك���دا ان املجلس ليس 
ضد التجار ولكن من باب املساعدة 
فإننا طلبنا من اإلدارة توفير مواقع 
بديلة ألصحاب املواقع في منطقة 

عشيرج.
وق����ال مبا انن����ا مقبلون على 
خطة تنموي����ة ومن خالل عرض 
تلك االجنازات فإننا مند يدنا ونعلن 
جاهزيتن����ا لهذه املش����اريع دون 
تعطيل حتى ترى النور ألن الناس 

في انتظار اخلطة التنموية.
ونعاهد الن���اس على أن هذا 
املجلس سيكون مجلس اجنازات 
خاصة ان املجلس س���تكون له 
مساهمة من خالل خطة التنمية 

لهذه املشاريع.
وردا على س����ؤال بشأن دور 
القطاع اخلاص فقد أوضح العنزي 
ان عدد املش����اريع التي قدمت الى 
املجل����س فق����ط 45 معاملة خالل 

تطوير الدائري الثاني والثالث 
وشارعي دمشق والقاهرة من 

أهم املشاريع.
وقال���ت ان املجلس البلدي 
لم يعطل اي مش���روع يتعلق 
بالرعاية اإلسكانية، حيث متت 
املوافقة على بعض املعامالت 
رغم  نق���ص البيانات، وذلك 
لإلس���راع بتوفي���ر الرعاي���ة 

للمواطنني.
وذكرت انه مت تخصيص 4 
مواقع آلبار مي���اه جوفية في 
القيروان وجنوب السرة، اضافة 
الى تخصيص 4 مواقع لليداف 
الدوحة، وتخصيص  مبنطقة 
منطق���ة اتص���االت حكومية 
مبنطقة الشدادية غرب الدائري 
السابع خلدمة مناطق كثيرة، 
اضافة الى ترخيص نشاط فنادق 
ومكاتب ومركز صحي مبنطقة 
الري )مشروع األڤنيوز( املرحلة 
الى توس���عة  األخيرة اضافة 
قاعدة محم���د األحمد البحرية 
مبنطق���ة اجلليعة، اضافة الى 
تخصيص مرفأ بحري ملرافق 
التصدي���ر اجلدي���دة مبنطقة 

أبوحليفة.

توفير األراضي

وأشار العنزي الى توفير بعض 
األراضي خلدمة املواطن من خالل 
حتويل مشروع النسيم القطعتني 
3 و4 الى تس���ليم ال���ى الرعاية 
السكنية حيث تشمل 700 وحدة 
سكنية وهو مساهمة من املجلس 

حلل املشكلة االسكانية.
وأشار الى قيام املجلس باملوافقة 
على حتويل 4 قط����ع في منطقة 
الس����املية بعد تغيير استعمالها 
الى سكن اس����تثماري اضافة الى 
استمالك القسائم في القطعة 227 

مبنطقة الساملية.
وقال لق���د أدى املجلس دوره 
عل���ى أكم���ل وجه، مش���يرا الى 
مناش���دة رئيس اللجنة م.محمد 
مروي لرئيس مجلس الوزراء لرفع 
املعاناة عن أهالي الساملية واعتماد 
موافقة املجلس على تنظيم تلك 
القطع اضافة الى توصية املجلس 
بش���أن منطقة عش���يرج وإزالة 
املخالف���ات في تل���ك املنطقة مع 
توفير متنفس ألهالي منطقة جابر 

املقدمة خالل عمر املجلس 197 
مقترح���ا، كما مت اس���تعراض 
455 مشروعا يتعلق بالقطاع 
احلكوم���ي واخلاص واألفراد، 
حيث مت���ت املوافقة على 185 
معاملة ورف���ض 40 معاملة، 
اضافة الى إحالة 200 معاملة.

وق���ال ان اجلهاز التنفيذي 
مسؤول عن 240 معاملة وان 
املجلس يعيد بعض املعامالت 

لوجود بعض النواقص.
وأض���اف ان املجلس ومن 
خالل هذه األرقام واإلحصائيات 
بني ال���دور احملدد له من خالل 
القانون 2005/5، حيث يستخدم 
املجلس الصالحيات من خالل 
املقترحات واألسئلة، خاصة ان 

تلك اإلجنازات حقيقية.
م���ن جانبها، اس���تعرضت 
مقررة اللجنة م.أشواق املضف 
أبرز املشاريع الكبرى، حيث ان 
تلك املشاريع دليل قاطع إلبراز 

دور املجلس البلدي.
حي���ث أكدت ان مش���روع 

االتصاالت.
واش���ار ال���ى ان املجل���س 
س���يصوت عل���ى مقترحات 
املتعلقة بالئحة البناء بعد ان 
متت املوافقة عليها من اجلهاز 
التنفيذي خالل اجللسة املقبلة، 
وذكر أن املطلوب خالل الفترة 
املقبل���ة وض���ع الئحة خاصة 
ألبراج االتص���االت لالحتياج 

الفعلي لذلك.
وبني ان األعضاء استخدموا 
املادة 14 بعد ان اعترض الوزير 
على 12 قرارا للمجلس البلدي، 
كما مت االعتراض على 31 قرارا 

من قبل الوزير.
ودعا العنزي اجلهاز التنفيذي 
للتعاون مع أعضاء املجلس للرد 
على أسئلة واقتراحات األعضاء، 
خاصة ان القانون 2005/5 الذي 
أتاح للوزير احلق بأن يعترض 
على قرارات املجلس ايضا أعطي 
فترة معينة للجهاز التنفيذي 

للرد على أسئلة األعضاء.
وأشار الى ان عدد االقتراحات 

وذك���ر أن ع���دد اجلوالت 
امليدانية خالل هذه الفترة أيضا 
بلغ 7 ج���والت خاصة ان تلك 
اجلوالت تس���اهم في الكشف 
عن مواقع اخلل���ل اضافة الى 
جولة في محالت سوق الطيور، 
وقام أيضا الوزير د.فاضل صفر 
بزيارة املوقع اضافة الى زيارة 
القاعدة اجلوية لالطالع على 
احتياجاته���م، كما متت زيارة 
منطقة عشيرج واالطالع على 
املخالف���ات، كذلك هناك جولة 
أخرى ملنطقة صفافير للزميلة 
الى  جنان بوش���هري، اضافة 
جولة للزميلة أشواق املضف 

الى منطقة جليب الشيوخ.

6 ورش عمل

وبنينّ أن���ه مت عقد 6 ورش 
عمل تتعل���ق بلوائح الزراعة 
والبناء وتعديل قانون البلدية 
ونظام مواقف السيارات اآللي 
وتنظيم منطقة اجلليب اضافة 
الى انه مت ترخيص اقامة أبراج 

مبناس���بة مرور 6 أش���هر 
على البداية الفعلية للمجلس 
البلدي الذي باش���ر أعماله في 
أكتوبر املاضي اكد رئيس اللجنة 
الفنية وعضو املجلس البلدي 
العن���زي ان هناك  م.عبداهلل 
العديد من اإلجنازات متت خالل 
هذه الفترة اضاف���ة الى اقرار 
العديد من املشاريع التنموية.

واوضح م.العنزي أن هناك 
أمورا مت النظر فيها بشأن عالقة 
املجلس مع اجلهاز اضافة الى 
الردود على األسئلة واالقتراحات 
واضاف أن أي مشروع يحال 
للمجلس يتم االنتهاء منه بعد 
ش���هر بعد العرض على جلان 

املجلس.
وتابع أن عدد اجللسات التي 
عقدت بلغ 14 جلسة اضافة الى 
الفرعية  73 اجتماعا للج���ان 
الفترة م���ن 2009/7/14  خالل 
الى 2010/5/1 معربا عن شكره 
لرؤس���اء اللج���ان عل���ى هذا 

اجلهد.

أبرز المشاريع الكبرى التي صدرت بها قرارات بالموافقة

االتفاقية االستثمارية )أ ه�/ط/117( لتطوير الطريق الدائري الثاني والدائري الثالث 1
وشارعي دمشق والقاهرة.

2
ترخيص خالطة مركزية مؤقتة مبنطقة الدوحة للمقاول الذي سيوكل اليه تنفيذ 
املناقصة رقم )أ ه�/ط/75( حتسني أداء شارع جمال عبدالناصر وطريق اجلهراء 

السريع.

دراسة وتطوير طريق كبد احلالي ليصبح أربع حارات بدال من حارتني في كال 3
االجتاهني وبعرض كلي 50م.

ضم منطقة الى مطار الكويت الدولي ومساحتها 800000م4.2

تخصيص موقع جنوب البالد ضمن منطقة عريفجان للرئاسة العامة للحرس الوطني.5

تخصيص مساحة اضافية ملشروع مدينة املطالع السكنية.6

زيادة مساحة املوقع االسكاني N-5 مبقدار 156 هكتارا من الناحية اجلنوبية.7

اعتماد املخطط الهيكلي ملدينة »جابر االحمد االسكانية«.8

اعتماد مواقع محطات التحويل الرئيسية وعددها 5 محطات ابعاد كل منها 50م×60م 9
.B-A5 ضمن مدينة »جابر االحمد االسكانية« بالقطاعني

10
تخصيص عدد 38 موقعا مقترحا آلبار مراقبة مناسيب املياه اجلوفية ونوعيتها أبعاد 
كل منها 1م×1م مع تخصيص منهول تصريف خاص بكل بئر بأبعاد 1م×1م في املناطق 

اجلنوبية بالكويت وحتى منطقة جنوب السرة شماال.

11

تخصيص عدد 4 مواقع مقترحة آلبار مياه ضحلة خلفض منسوب املياه اجلوفية أبعاد 
كل منها 4م×4م، وتخصيص عدد 3 مواقع مقترحة آلبار مراقبة أبعاد كل منها 1م×1م مع 
تخصيص منهول تصريف بأبعاد 1م×1م في منطقة القيروان ضمن حرم طريق وصلة 

الدوحة السريعة.

تخصيص 4 مواقع لليداف بالفراغات البينية الواقعة بعماير االخشاب مبنطقة الدوحة.14

مشروع مبنى االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مبنطقة الشويخ )ع( االدارية.15

تخصيص منطقة االستعماالت احلكومية مبنطقة الشدادية غرب الطريق الدائري 16
السابع.

تخصيص موقع إلنشاء مستودع للمحروقات مبنطقة شمال املطالع.17

ترخيص نشاط فنادق ومكاتب ومركز صحي مبنطقة الري )مشروع األڤنيوز( املرحلة 18
االخيرة.

توسعة قاعدة محمد االحمد البحرية مبنطقة اجلليعة.19

تخصيص موقع إلنشاء مرفأ بحري خلدمة مرافق التصدير اجلديدة مبنطقة أبوحليفة.20

م.أشواق املضف م.عبداهلل العنزي

محمد الهدية


