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اعداد: بداح العنزي

بحث املجلس كتاب احتاد احلرفيني الكويتيني بشأن عدم تطبيق 
قرارات املجلس البلدي املنظمة لألنشطة احلرفية واخلدمية في منطقتي 
الصليبية واجلهراء، حيث مت إيقاف جتديد التراخيص من قبل بلدية 
اجله���راء. وجاء في كتاب االحتاد: لقد ص���درت عدة قرارات تخص 
املنطقتني احلرفيتني بالصليبية واجلهراء باملوافقة على النحو التالي: 
1 � قرار رقم م.ب/ف1998/170/17 على تغيير استعمال القسائم احلرفية 
حسب األنش���طة احلرفية واخلدمية التي تقدمها الشركة والسماح 

بفتح أبواب جهة الش���ارع الرئيسية والشوارع الداخلية واخلدمية 
احمليطة خلدمة املنطقة والتسهيل على املواطنني واحلرفيني ولرواد 
هذه املنطقة والعاملني فيها. 2 � قرار رقم م.ب/ف.ع/99/3/60 املتخذ 
في 1999/10/4 القاضي باملوافقة على طلب شركة املخازن العمومية 
استخدام الوحدة الواحدة ألكثر من نشاط ملختلف القسائم العائدة 
لها في املناطق الصناعية في الصليبية واجلهراء وان تستخدم حسب 

األنشطة احلرفية واخلدمية املسموح بها باملنطقة.

رفض ترخيص األنشطة الحرفية في الجهراء والصليبية

استخدام المادة 14 الستمالك 395 قسيمة في السالمية

»البلدي«: السماح باالرتداد جهة شارع الخدمة 1.5 متر للقسائم 400 متر

البلدي خالل  اقر املجل����س 
جلس����ته العادية امس اقتراحا 
لعشرة اعضاء يتعلق بتعديل 
االش����تراطات املتعلقة بأبنية 
الس����كن اخلاص بحيث يسمح 
للقسائم ذات املساحة 400 متر 
باالرتداد جهة شارع اخلدمة 1.5 
متر ويجوز االلتصاق من جهة 
ش����ارع اخلدمة بحيث ال يزيد 
عن 50% من طول الواجهة في 
جمي����ع الطوابق، كذلك أال يقل 
ارتداد البناء الرئيس����ي املكون 
من ارضي وطواب����ق عليا عن 
احلد املطل جهة شارع اخلدمة 

عن مترين.
واستخدم املجلس املادة 14 
وذلك لرفض اعتراض الوزير 
عل���ى قراري���ن االول يخص 
استمالك 395 قسيمة في منطقة 
الساملية واالخر يتعلق بتنفيذ 
املرحلة االخيرة من مش���روع 
األڤنيوز، كما وافق املجلس على 
اقتراح العض���و محمد الهدية 
بأن تكون مدة ترخيص االعالم 
التعريفي )الواجهة( للمحالت 
التجارية )سنة( ويجوز للبلدية 
ترخيصها ملدد مماثلة للترخيص 
التجاري. وفيما يلي تفاصيل 

اجللسة:
افتتح رئي����س املجلس زيد 
العازمي اجللس����ة الس����اعة 10 

صباحا.
االمني العام: مصادقة وزير 
البلدية على قرار املجلس البلدي 
واعتراضه على القرارات التالية 
مشروع استمالك 395 قسيمة 

في منطقة الساملية.
محمد الهدية: فوجئنا برفض 
القطع في  الوزير باس����تمالك 
الس����املية وهناك عبارة استند 
اليها الوزير ملزيد من الدراسة 
املقدمة من  الدراسة  أن  خاصة 
اجلهاز منذ 2007 ومت تعديلها 
الدراس����ة  املوافقة على  ومتت 
رغم مضي 50 سنة على انشاء 
املنطقة وتأخرنا في حل املشكلة 
وتعقدت األمور وبعض األهالي 
فقد األمل وقام ببيع بيته وقد 
بحثت جلن����ة حولي املوضوع 
وبارك الوزير هذه اخلطوة وهو 
من جعل لنا بارقة أمل الجناز 
املش����روع خاصة ان����ه مقتنع 
مبوافقة املجلس وسيدفع بذلك 
امام مجلس الوزراء، واستغربت 
رفضه مما يدل على االستهزاء 
بشعور املواطن من أهالي املنطقة 

جلنة اجلهراء باحالة موضوع 
نقل موق����ع الروضة الى جلنة 

العاصمة.
العنزي: نش����كر  عب����داهلل 
االخوان في املجلس على رفع 
املعان����اة ونتمنى م����ن اجلهاز 

التنفيذي إقرار املوضوع.
يواف����ق املجل����س على نقل 

املوقع.
اقتراح م.منى  العام:  األمني 
بورسلي بش����أن تعديل الئحة 

البناء.
عل����ى  املجل����س  يواف����ق 

االقتراح.
األمني العام: محضر اجتماع 

جلنة حولي.
عبداهلل العنزي: أرفض عملية 
توزيع أوراق بشأن كسب البلدية 
على قضايا رغم ان الكتاب لم 
يوجه رسميا للمجلس البلدي 
وأس����تغرب من قام بالتوزيع 
خاصة أن هذا رد على األعضاء 
خالل مناقشتهم خلسائر البلدية 

عدة قضايا.
مهلهل اخلالد: كنا نتمنى ان 
يقوم اجلهاز بإجراء توضيح كامل 

عن القضايا التي خسروها.
األمني العام: جلنة محافظة 
األحمدي: طلب وزارة األشغال 
العامة بشأن عمل مدخل ومخرج 
م����ن طري����ق خ����ادم احلرمني 

الشريفني لضاحية الظهر.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: املوقع املخصص 
الداخلي����ة مبنطق����ة  ل����وزارة 

االحمدي.
يوافق املجلس على الطلب.

األم����ني العام: طل����ب وزارة 
األشغال العامة استحداث طريق 
الوفرة والزور بناء على طلب 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 

والثروة السمكية.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: بند ما يستجد 
من اعم����ال من محضر اجتماع 
اللجنة القانونية واملالية، اقتراح 
العضو محم����د الهدية املتعلق 
بان تكون مدة ترخيص االعالن 
التعريف����ي )الواجهة( للمحال 
التجارية )سنة( ويجوز للبلدية 
ترخيصها ملدد مماثلة للترخيص 

التجاري.
عل����ى  املجل����س  يواف����ق 

االقتراح.
رفعت اجللسة الساعة 2.30 

ظهرا.

عبدالك����رمي الس����ليم: األمر 
يتطل����ب الرد على اخلطاب من 
قب����ل اإلدارة القانوني����ة خالل 

أسبوعني.
فرز املطيري: مكافأة الوزير 
هي موافقته عل����ى قيام مدير 
اجلهراء للمشاركة في وفد الى 

دولة قطر.
ق����رارات  العتيبي:  محم����د 
املجل����س البل����دي تنفذ ومتت 
املوافقة عليها من قبل املجلس 
البلدي واالخ����وان في اجلهاز 
التنفيذي حريصون على تنفيذ 
قرار املجلس البلدي ومن قصر 

في أداء العمل فسيحاسب.
الى  فرز املطي����ري: نحتاج 
أوامر الى مدير اجلهراء إلصدار 

تراخيص.
أن����ا من  الش����ايع:  ش����ايع 
األشخاص الذين يكلفون مدير 
ع����ام البلدي����ة بالوكالة محمد 
العتيبي بتنفيذ وعده واعطائه 

مهمة.
العنزي: سلمت  عبدالعزيز 
املدير العام بالوكالة آخر محضر 
مت خالله بحث موضوع تراخيص 

احملالت.
مانع العجمي: نحتاج الى رأي 

واضح خالل اجللسة املقبلة.
األم����ني العام: طل����ب أهالي 
منطقة غرناطة بشأن إيجاد موقع 
بديل لروض����ة أطفال مبنطقة 

غرناطة قطعة 1.
عبداهلل العنزي: نحن نطلب 
نقل املوقع الى قطعة 1، لذلك مت 
اإلبقاء عليه باجلدول والبد من 
رفع املعاناة عن األهالي، وليس 
هناك ضرر من نقل املوقع الى 
القطعة 3، واملنطقة ضيقة والبد 
م����ن املوافقة على الطلب ونقل 
الروضة م����ع تخويل اجلهات 

بإيجاد موقع بديل.
أهالي  املفرج: معاناة  محمد 
غرناط����ة أصبحت مثل جنوب 
الس����رة ومت نقل جميع املواقع 
فيها، لذلك لدينا كتاب من مختار 

املنطقة واألهالي بنقل املوقع.
الع����ام: طلب رئيس  األمني 

رغم ان حجة الرفض وجود بند 
يتعلق بعدم وجود عدالة وأطلب 

استخدام املادة )14(.
جنان بوشهري: بعد التصويت 
على املش����روع في املجلس قد 
ظهرت بع����ض األصوات تؤكد 
انه مت االعتماد على دراسة منذ 
2007 ومت رفضه����ا من الوزير 
رغم ان القرار املتخذ جاء لتعديل 
الدراسة ومت اقرارها في املجلس 
احلالي، كذلك القول بأن الدراسة 
قد تتعارض مع املخطط الهيكلي 
الذي صدر عام 2008، فإننا نؤكدا 
ان اجلهاز التنفيذي هو من أحال 
الدراسة للمجلس دون تعديل، 
كذل����ك حتويل بعض العقارات 
لالس����تثمار فإن املجلس اتبع 
أسس����ا للقيام بذل����ك والعدالة 
موج����ودة في تنفي����ذ القانون 
بش����فافية على اجلميع، ومن 
البديهي هناك قطع تستفيد من 
التحويل الى االستثماري ولذلك 
جميع حجج الوزير مردود عليها 
رغم ان من حق الوزير االعتراض 
ولكن من حق املجلس استخدام 

املادة )14(.
عبدالكرمي السليم: لقد ناشدنا 
س����كان املنطقة أكث����ر من مرة 
وطالبونا برفع املعاناة رغم ان 
املنطقة تعاني من زحف كامل 
من العمال وفيها مشاكل أمنية 
النظر  الوزراء  وأناشد مجلس 
بعني االعتبار وبطريقة انسانية 
الساملية وأؤيد  لسكان منطقة 
اس����تخدام امل����ادة )14( إلقرار 

املشروع.
محمد املفرج: لقد كان وزير 
البلدية من األش����خاص الذين 
يس����عون الجناز املشروع وملا 
وصل الوزير الى رئاسة البلدية 
رفض املش����روع مما يدل على 
اخلوف من اعضاء مجلس األمة 
ويترك األمر ملجل����س الوزراء 
القراره خاصة ان هناك من يريد 
اضع����اف املجلس البلدي بهذه 
التصرفات، وأقول للوزير ال تفقد 
أصوات أهالي الدائرة وأنت مقبل 

على انتخابات مجلس األمة.

شايع الشايع: رد الوزير ملزيد 
من الدراس����ة هل يتماشى ذلك 

مع القانون.
القانوني: ال يجوز دراس����ة 
االعت����راض والقان����ون ح����دد 
اما قبول رف����ض الوزير أو ان 
البلدي حقه  يستخدم املجلس 

في املادة 14.
شايع الشايع: هناك أمور غير 
طبيعية تسير، وهناك معامالت 
متت املوافقة عليها من اجلهاز 
التنفيذي ويتم رفضها من قبل 
الوزير، ولذلك ال نعلم ما يحصل 

وأطلب استخدام املادة 14.
جسار اجلسار: املعاملة سيتم 

اجنازها.
االدارة  بورس����لي:  من����ى 
القانونية أوضحت اما استخدام 
امل����ادة 14 أو قبول االعتراض، 
وميلك املجلس تأجيل استخدام 
املادة 14، ملناقشة املوضوع خالل 

اجللسة املقبلة.

محم����د الهدي����ة: أطلب قفل 
باب النق����اش والتصويت على 

املوضوع.
يوافق املجلس على استخدام 

املادة 14.
العام: قرار ترخيص  األمني 
املرحل����ة االخي����رة مش����روع 

األڤنيوز.
فرز املطيري: نطلب التصويت 

وقفل باب النقاش.
جسار اجلس����ار: املشروع 
الكوي����ت وهو  مفخرة أله����ل 

متنفس ألهل املنطقة.
عبداهلل العنزي: لم نستعجل 
في الدراسة وامنا جاءت املوافقات 
كما هي من اجلهاز، ومت اعتمادها 
ولم نتجاوز القرار، وقد طلبنا 
من الوزير فتح باب احلوار مع 
االعضاء وال نقب����ل اللعب في 

هذا.
والبد من ايصال رسالة بأن 
البلدي ليس مسؤوال  املجلس 

عن تعطيل التنمية، ألن املسؤول 
هو من يرفض املشروع. وأطلب 
استخدام املادة 14 حلفظ حقنا 

في هذا األمر.
جسار اجلسار: االتهام بأن 
هناك تنفيعا هذا ال نقبله، ونحن 

مع هذا املشروع احليوي.
يوافق املجلس على استخدام 
املادة 14 إلحالة املوضوع ملجلس 

الوزراء.
االمني العام: كتاب من احتاد 
احلرفيني الكويتيني بشأن عدم 
تطبيق قرارات املجلس البلدي 
املنظم����ة لالنش����طة احلرفية 
واخلدمية في منطقة الصليبية 

واجلهراء.
فرز املطيري: ه����ذه احدى 
كوارث اجلهاز التنفيذي، وهناك 
مدير ال يفقه في القانون ويعطل 
مصال����ح املواطنني ويرفضون 
تطبيق اللوائح، وحرفيو اجلهراء 
ال يستطيعون ترخيص محالتهم، 

ونناشد اجلهاز التنفيذي إعطاء 
األوامر للموافقة على الترخيص 

ألصحاب احملالت.
محمد املفرج: دور املجلس 
متابعة تنفي����ذ اللوائح بأفرع 

البلديات.
مانع العجمي: املجلس البلدي 
سبق ان أصدر قرارا لالخوة في 
احتاد احلرفيني واملفاجأة انه في 
4/27 متت التوصية بترخيص 
االنش����طة احلرفية واخلدمية، 
ونطالب اجلهاز بتنفيذ قرارات 

املجلس البلدي.
عبداهلل العنزي: بعد حدوث 
مشكلة مت االجتماع مع املسؤولني 
التراخيص،  باجلهراء إلصدار 

ولكن لألسف 
لم يتم إصدار اي ترخيص 
بحج����ة وج����ود كت����اب م����ن 
إدارة التنظي����م، لذل����ك نطلب 
إحال����ة املوضوع إل����ى اإلدارة 

القانونية.

نزار الصايغ خالل الورشة

جانب من األعضاء خالل اجللسة

حوار بني مهلهل اخلالد وأشواق املضفزيد العازمي وحديث مع محمد املفرج

  جواز االلتصاق من جهة ش�ارع الخدمة 50% من طول الواجهة في جميع الطوابق
  م�دة ترخي�ص اإلع�الن التعريفي لواجه�ة المح�الت التجارية و»التجاري« س�نة

خالل اقتراح تقدم به عشرة أعضاء

تعديالت الئحة البناء في السكن الخاص
تنهي معاناة أصحاب القسائم السكنية

اقر املجلس البلدي اقتراح 10 أعضاء بشأن 
تعديل الئحة البناء في السكن اخلاص وذلك 
بدمج االقتراح الذي تقدم به االعضاء: محمد 
املفرج، د.عبدالكرمي السليم، م.عبداهلل العنزي، 
شايع الشايع، م.جسار اجلسار، مهلهل اخلالد، 
مانع العجمي، م.أشواق املضف، فرز املطيري، 
بشأن تعديل الئحة البناء في مناطق السكن 
اخلاص، مع االقتراح املقدم من م.منى بورسلي 
بشأن تعديل على اجلدول رقم 1 لالشتراطات 
اخلاصة بأبنية السكن اخلاص، بحيث يصبح 
النص على النح���و التالي: تعديل أ من »1« 
ضمن الفقرة اوال اخلاصة باشتراطات ابنية 
السكن اخلاص لتصبح: اال يقل ارتداد البناء 
الرئيسي املكون من ارضي وطوابق عليا عن 
احلد املطل جهة شارع اخلدمة عن 2 متر، اما 
القسائم التي مساحتها 400م2 واقل، فيسمح 
باالرتداد جهة شارع اخلدمة 1.5 متر ويجوز 
االلتصاق من جهة ش���ارع اخلدمة بحيث ال 
يزيد االلتصاق عن 50% من طول الواجهة في 
جميع الطوابق. واال يقل ارتداد البناء الرئيسي 

عن احلد املطل على اجلهات االخرى املتبقية 
عن 1.5 متر اما القسائم التي مساحتها 400 
متر2 واقل فيج���وز البناء من دون االرتداد 
جهة اجليران والش���وارع اخللفية وممرات 
املشاة والساحات في جميع الطوابق« وذلك 

وفق الشروط التالية:
- االلتزام باملساحات املسموح بها جلميع 

الطوابق.
-  اخذ موافقة اجليران باالجزاء امللتصقة 
جه���ة اجليران وتكون معتم���دة من مختار 

املنطقة.
- تكسية الواجهة امللتصقة واملطلة على 
اجلار، ضمن حدود عق���ار صاحب الطلب، 
مبواد وألوان متناسقة مع عدم فتح شبابيك 
او وض���ع بروز بناء أو وض���ع ماكينات او 

انابيب عليها.
- ال يسمح بفتح شبابيك او عمل بلكونات 
في الواجهات املقام���ة على حد العقار دون 
ارتداد اال بعد االبتعاد عن حد العقار وتوفير 

مسافة االرتداد املسموح به.

أكد اإلقبال على المشروع عند وجود شبكة مشاة واستراحات

الصايغ: البدء في مشروع النقل الجماعي خالل سنتين
ذكر مساعد مدير ادارة املخطط الهيكلي لشؤون دراسات النقل 
م.نزار الصايغ ان العمل مبشروع النقل اجلماعي سيتم خالل سنتني 
او ثالث سنوات، مش����يرا الى انه جار طرحه حاليا بالتعاون مع 

وزارة املواصالت ليتم بعد ذلك تقييم العروض الفنية.
وقال الصايغ خالل ورش����ة العمل امس حول مشروع وسائل 
املخطط الهيكل����ي للنقل اجلماعي انه مت االنتهاء من عمل املرحلة 
األولى اخلاصة بجمع املعلومات واالس����تبيانات بعد عمل زيارات 
ميدانية ملواقع العمل ومناطق السكن واالسواق واخذ آراء املواطنني 

واملقيمني.
واضاف انه مت اقتراح عدة مسارات للنقل اجلماعي ووفق امناط 
مختلفة كاملترو ووسائل النقل االخرى املتعددة اخلاصة والعامة، 
مشيرا الى حتديد عدة مسارات خلدمة املواطنني واملقيمني، موضحا 
انه سيتم اختيار املس����ارات بعد حساب عدد املستخدمني لها من 

اجل االستفادة من هذه البيانات لتطبيق املشروع.
وبني ان هناك فكرة عند بعض االشخاص حول استخدام النقل 
اجلماعي رغم ان بعضهم يستخدمه خالل سفره باخلارج، مشيرا 
الى ان عزوف البعض عن اس����تخدام هذا النقل يعود لعدم وجود 
شبكة مش����اة واستراحات وفي حال تطوير الطرق واالستراحات 

فان االقبال عليها سيكون كبيرا.
واكد ان دراسة املسارات اخلاصة بالنقل اجلماعي ستكون لتفادي 

اي استمالكات او تأثيرها على القسائم اخلاصة.

)محمد ماهر(حديث بني شايع الشايع وجسار اجلسار


