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شكر عضو املجلس البلدي رئيس 
الهدية  جلنة محافظة حولي م.محمد 
العامة للزراعة رئيس  الهيئة  رئيس 
مجلس االدارة م.جاسم البدر على سرعة 
استجابته بشأن اقامة حديقة عامة في 

القطعة 1 مبنطقة سلوى.
واوضح في تصريح صحافي انه مت 
التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة في 
الفترة املاضية بشأن اقامة حديقة عامة 
في منطقة سلوى تخدم قاطني القطعة 
1 لتكون متنفسا للعوائل في املنطقة 
ككل. مبينا ان الهيئة العامة للزراعة 
استجابت مش����كورة ونسقت لسرعة 

انشاء هذه احلديقة العامة.
وهن����أ الهدية املواطنني في منطقة 
سلوى على البدء في اجراءات تنفيذ 
احلديقة العامة واقامة متنفس عائلي 
لهم السيما ان املنطقة تقل بها مثل هذه 
اخلدمات التي هي ضرورية بالنسبة 
للمناطق السكنية، متمنيا ان يتم تنفيذ 
ه����ذه احلديقة وفق الط����راز احلديث 
املعمول به في هذه املناطق السكنية.

يترأس وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
صب���اح اليوم االجتماع التنس���يقي 
لقيادات البلدية وذل���ك ملتابعة آخر 
املس���تجدات واملواضي���ع املتعلق���ة 
بالبلدية اضافة الى توصيات االجتماع 

السابق.

اجتماع تنسيقي لقيادات البلدية اليوم

البلدي يشارك في مؤتمر التراث العمراني األول للدول اإلسالمية في الرياض
وصل وفد من اعضاء املجلس البلدي 
الى الرياض، وذلك لتمثيل املجلس البلدي 
للمش���اركة في مؤمتر التراث العمراني 
االول للدول االسالمية ودوره في تنمية 
الثقافة واالقتصاد الذي سيمتد حتى 28 
من الشهر اجلاري في السعودية، للعمل 
على تقدمي ورقة عمل تبني املجهودات التي 
عمل عليها املجلس البلدي الكويتي في 
كيفية احملافظة على التراث العمراني القدمي 
واثره في النواحي الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية، كما سيش���ارك الوفد في 
االنش���طة ليت���م من خالل ذل���ك تقدمي 
التصورات اثناء ورش العمل التي ستقدم 
في املؤمتر، اضافة الى التعرف على بعض 

النواحي املقدمة خالل محاور املؤمتر.
ومثل الوف���د كل م���ن االعضاء فرز 
املطيري )رئيس الوفد(، مانع العجمي 
وم.عبداهلل العنزي، اضافة الى ش���اهر 
املطي���ري ومحمد الصواب���ر من االمانة 

العامة للمجلس.

يقدم ورقة عمل حول الجهود المبذولة للحفاظ على التراث العمراني وأثره في النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مانع العجمي وم. عبداهلل العنزي وفرز املطيري خالل مغادرتهم البالد

حترير محاضر للعقارات املخالفة في اجلليب

البغيلي وفرز يستنكران إغالق مدخل ومخرج
عبداهلل المبارك على طريق الدائري السادس

استحداث 15 تقاطعًا على الطرق الرئيسية
اوضح مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي انه يتم 

استحداث 15 تقاطعا على الطرق الرئيسية.
وقال العتيبي في رده على اقتراح العضو احمد البغيلي 
بش����أن استحداث جسر علوي بني ضاحية صباح الناصر 

وضاحية عبداهلل املبارك على الدائري السادس.
باالش����ارة الى كتابكم املتضمن اقت����راح العضو احمد 
البغيلي، استحداث جسر علوي للسيارات بني صباح الناصر 
وضاحية عبداهلل املبارك على الدائري السادس، وباالشارة 

الى كتاب ادارة املخطط الهيكلي نفيدكم بان التقاطع رقم 11 
املرفق نسخة عنه والذي سيتم تنفيذه ضمن نطاق االتفاقية 
رقم »أ ه� ط/100« الس����تحداث عدد 15 تقاطعا على الطرق 

الرئيسية يفي باالقتراح موضوع الدراسة.

استنكر عضو املجلس البلدي 
ورئيس جلن���ة الفروانية احمد 
البغيلي ما قام به اجلهاز التنفيذي 
الكوي���ت، وباالخص  في بلدية 
»قس���م التنظيم« باملوافقة على 
اغ���الق مدخل ومخ���رج منطقة 
عبداهلل مبارك على طريق الدائري 
السادس والواقع مبدينة صباح 
الس���الم اجلامعية »الشدادية« 
والذي يعتبر املنفذ الوحيد ألهالي 
وسكان املنطقة، مبينا انه يجب 
على اجله���از التنفيذي التفكير 
والتأن���ي باتخ���اذ أي قرار دون 
دراسة عواقبه، وان كانت سلبية 
أو ايجابية، مشيرا الى انه ال يجب 
على قسم التنظيم بالبلدية الغاء 
أي مدخل أو مخرج دون الرجوع 

الى املجل���س البلدي، خاصة ان 
الطريق يعد الشارع الرئيسي في 
ضاحية عبداهلل املبارك ويساعد 
قاطنيها على الدخول واخلروج 
بكل سهولة ويسر دون عمل أي 

ازدحام أو اختناق مروري.
وأك���د البغيل���ي ان جلن���ة 
البلدي  الفروانية ف���ي املجلس 
الغ���اء مدخل  س���تقوم برفض 
ومخرج عب���داهلل مبارك اال في 
حال توفير بديل ألهالي املنطقة 
بالقرب من املدخل واملخرج احلالي 
على الدائري السادس، موضحا 
ان الغاء املدخل احلالي سيعرض 
الى مشاكل وازدحامات  االهالي 
مرورية يصعب ايجاد حل لها، 
مما سيس���بب ش���لال كبيرا في 

الداخلية في املنطقة،  الشوارع 
موضحا ان الشغل الشاغل لقسم 
التنظيم ف���ي البلدية هو راحة 

املواطن���ني وليس جلب املتاعب 
لهم، مش���يرا الى انه يجب على 
اجلهاز التنفيذي في بلدية الكويت 
أال يق���وم بفعل خاطئ يضر أي 
شريحة من املواطنني في جميع 

مناطق الكويت.
وخت���م البغيل���ي قائال الى 
البلدية  الدولة لش���ؤون  وزير 
د.فاض���ل صفر انه يجب اعطاء 
دروس للجهاز التنفيذي للبلدية 
واالستفادة من خبرته مبا انه كان 
عضوا سابقا في املجلس البلدي 
واطالعهم على قوانني املجلس 
البلدي وعدم اتخاذ أي قرار دون 

الرجوع الى املجلس البلدي.
وبدوره، اعلن عضو املجلس 
البل���دي فرز املطي���ري رفضه 

املس���بق جتاه استحداث مدخل 
بديل ع���ن احلالي امل���ؤدي من 
طري���ق الدائري الس���ادس الى 
منطقة عب���داهلل املبارك الواقع 
بني اجلامعتني في الشدادية، والتي 
ستعمل وزارة االشغال بدورها 
على طرح مشروع الغاء املدخل 
احلالي واس���تحداث آخر جديد 
على املجلس ألخذ موافقته، مؤكدا 
ان عملي���ة الغاء مدخل الدائري 
السادس املؤدي الى املنطقة لن 
متر باملوافق���ة طاملا وجدنا في 
املجلس البلدي، وذلك كوننا نرى 
ان الش���ارع يعد خطا أحمر ملا 
له من أهمية بالغة تخدم أهالي 
املنطقة، ناهيك عن كونه الشريان 

الرئيسي للمنطقة.

لجنة الفروانية سترفض ذلك لحين توفير البديل

البلدية للموافقة على تجديد قرار تخصيص موقع 
لمبنى المحاكم ومواقف سيارات لقصر العدل

اقترح����ت البلدية جتديد قرار 
البلدي بشأن تخصيص  املجلس 
موقع ملبنى احملاكم ومكاتب ادارة 
ومواقف السيارات متعددة األدوار 
ف����ي اجلزء املقاب����ل لقصر العدل 
من اجلهة الش����رقية بالقطعة 15 
مبنطقة القبلة. وق����ال مدير عام 
البلدية بالوكالة محمد العتيبي في 
تقريره: نفيدكم مبا يلي: ان قرار 
املجلس البلدي بتاريخ 2005/7/25 
يقضي باملوافقة على الطلب املقدم 
من وزارة العدل تخصيص موقع 
ضمن القطعة رقم 15 مبنطقة القبلة 
ومبساحة تقريبية 8000م2 شرق 

)قصر العدل( وذلك النشاء مبنى يحتوي على قاعات 
جلس����ات للمحاكم ومكاتب ادارية ومواقف سيارات 
متعددة األدوار شريطة التقيد مبا يلي: 1 – ان تكون 
مواقف الس����يارات متع����ددة األدوار عامة وتدار من 
قبل شركة املرافق العمومية وتكون مجانية ملوظفي 

وزارة العدل.
2 – ان تقدم املخططات االبتدائية لكامل املشروع 
الى البلدية لتتم دراس����تها في االدارات واألقس����ام 
املختصة وف����ق االجراءات املتبعة خالل س����نة من 

صدور القرار.
3 – كما يجب ان تستكمل أعمال الدراسات والتصاميم 
وإص����دار رخصة البناء والبدء بأعمال التنفيذ خالل 

سنتني من تاريخ تسلم حدود املوقع.
4 – يجب التنسيق مع وزارات اخلدمات واملرافق 
قبل التنفيذ ونقل أي خدمات تتعارض مع املوقع على 

نفقة وزارة العدل وبإشراف الوزارة املختصة.
5 – االلتزام بنظام البناء باملنطقة.

6 – يعتبر القرار الغيا في حال مخالفة الشروط 
املذكورة أعاله.

ثانيا: مت تثبيت وتسليم املوقع الى مندوب وزارة 
العدل بتاريخ 2006/5/9.

ثالثا: لم تقدم وزارة العدل املخططات املعمارية 
املطلوبة بالبند 2 من القرار كما لم تس����تكمل أعمال 
الدراسات والتصاميم وإصدار رخصة البناء والبدء 
بالتنفيذ خالل سنتني من تاريخ تسلم حدود املوقع 

كما نص البند 3 من قرار التخصيص.
رابعا: أف����ادت وزارة العدل بأن����ه متت مخاطبة 
وزارة األشغال العامة في 2008/1/27 وزودتهم بجميع 
املتطلبات اخلاصة باملشروع وجار حاليا العمل على 
طرح املشروع للمكاتب االستشارية الختيار املكتب 
االستشاري املصمم للمشروع للتعاقد معه بحسب 

االجراءات التعاقدية.
خامسا: مت اعداد تقرير باملوضوع لرفعه الى املجلس 
البل����دي في 2008/7/24 وقد أحي����ل هذا التقرير الى 
وزير البلدية وأحاله الى رئيس املكتب الفني للوزير 

للدراسة واإلفادة وذلك بتاريخ 2008/7/29.
سادسا: بناء على ما سبق مت عقد اجتماع االثنني 
2008/8/11 في املكتب الفني ومتت دراس����ة املوضوع 
واتفق احلضور على اعادة دراسة املوقع لربط املشروع 
مع املنشآت القائمة وتوفير مواقف السيارات لسردابني 
حتت األرض مع تعديل الطرق احمليطة خلدمة املشروع، 
والتنسيق مع وزارتي األش����غال العامة والعدل في 

هذا الشأن.

ومت عق����د اجتماع، حيث اتفق 
على التالي: ان تقوم وزارة العدل 
بتقدمي كتاب ال����ى البلدية تطلب 
مبوجبه التالي: 1 � زحزحة موقع 
التوس����عة املخصص بالقرار رقم 
)م.ب/ت2005/3/55/3( املتخ����ذ 
بتاريخ 2005/7/25 لتالصق املقر 
القائم ملجمع احملاكم وتخصيص 
االرض الواقعة حتت كامل املساحة 
التي س����يتم اقرارها للمش����روع 
كمواقف سيارات متعددة االدوار 

خلدمة املشروع.
2 � في حال تعذر تنفيذ البند 
ق����رار املجلس رقم  االول جتديد 

)م.ب/ت2005/3/55/3( املتخذ بتاريخ 2005/7/25.
تقدمت وزارة العدل في 2008/11/16 بحسب التوصية 
السابقة وطلبت: 1 � دمج املوقع املخصص من موقع 
قصر العدل بنفس املساحة كونه افضل ألعمال التصميم 
بعد تعديل شكل االرض والسماح باستغالل الساحات 
املجاورة لعمل سراديب مواقف سيارات وعلى السطح 

مساحات خضراء.
2 � أو املوافقة عل����ى طلبهم متديد العمل بالقرار 

السابق.
مت عرض املوضوع����ات واملخططات على اللجنة 
الفرعية للمرافق واخلدمات العامة بتاريخ 2009/1/5 
وذلك لبيان اخلدمات واملرافق وتوضيح الرأي حول 
املساحة املراد اضافتها للتوسعة املقررة لقصر العدل 

من اجلهة الشرقية حسب ما اتفق عليه.
كما متت مخاطبة ادارة املخطط الهيكلي من قبل 
ادارة التنظيم حول مقترحات تعديل املوقع وازاحته 
وزيادة مساحة مواقف السيارات حتت االرض، حيث 
أفادت بأن املوقع املطلوب استغالله كمواقف سيارات 
متع����ددة االدوار )حتت االرض( ومواقف س����طحية 
جتميلية يتأثر بتط����ور طريق الدائري االول ضمن 
املرحلة االولى وبالتالي عدم املوافقة على اقامة مواقف 

السيارات.
الرأي الفني: بناء على ما جاء أعاله، وعلى محضر 
االجتماع في 2008/11/10 وعلى ما اتفق عليه ممثلو بلدية 
الكويت ووزارة العدل ووزارة االشغال العامة، حيث 
انه يتعذر زحزحة موقع توسعة قصر العدل املخصص 
بالقرار رق����م )م.ب/ت2005/3/55/3( املتخذ بتاريخ 
2005/7/25 لتالصق املقر القائم ملجمع احملاكم، وكذلك 
تعذر تخصيص األرض الواقعة حتت كامل املساحة 
املقترح اضافتها للمشروع كمواقف سيارات متعددة 
االدوار )حتت االرض( خلدمة املشروع بسبب اعتراض 
معظم جهات اخلدمات واملرافق الرئيس����ية لوزارات 

اخلدمة، وكذلك اعتراض ادارة املخطط الهيكلي.
لذلك نقترح على املجل����س البلدي املوافقة على 
جتديد قرار املجلس البلدي املتخذ بتاريخ 2005/7/25 
وعلى ان يعدل البند 3 من القرار ليصبح على الشكل 
التالي: يجب اعداد دراس����ة مروري����ة من قبل وزارة 
االش����غال العامة العتمادها من البلدية قبل تصميم 
املوقع، وعلى ان يتم اس����تكمال الدراس����ات واصدار 
رخصة البناء خالل خمس سنوات من تاريخ صدور 
قرار املوافقة على جتديد القرار )م ب/ت2005/3/55/3( 
املتخذ بتاري����خ 2005/7/25 واال اعتبر القرار ملغى 

وغير قابل للتجديد.

محمد العتيبي

أحمد البغيلي

م.محمد الهدية

راشد احلشان م.سعيد العازمي

بلدية الفروانية تبدأ الثالثاء تحرير محاضر العقارات المخالفة في شارع المخفر بالجليب
ناش����د مدير بلدي����ة محافظة 
الفرواني����ة بالوكال����ة م.س����عيد 
محمد العازمي أصحاب العقارات 
املخالفة في شارع خالد األشهب 
وش����ارع املخف����ر مبنطقة جليب 
الش����يوخ وحتديدا في القطع 2، 
17، 23، 24 ضرورة إزالة مخالفاتهم 
قبل الثالثاء املقبل وهو التاريخ 
احملدد ملباش����رة حترير محاضر 
بهذه املخالفات ومن ثم استكمال 
االجراءات املطلوبة وفق اللوائح 
والقوانني. واضاف: مت رصد وحتديد 
واستيفاء البيانات الالزمة ل� 77 
عقارا استثماريا و18 عقارا للسكن 
اخلاص كنظام استثماري عبارة 
عن حوط وكراجات وعليه وجهنا 
اإلنذارات ملالك هذه العقارات والتي 
بدأت بإنذار أولي ثم بآخر نهائي 
واآلن نحن في طور اعتماد احملاضر 
وإرس����الها الى االدارة القانونية 
لكي تتولى بدورها رفع األمر الى 

اجلهات القضائية.
العازم����ي: وفي حال  وتاب����ع 
اعتمادنا للمحاضر سيتم التنسيق 
م����ع وزارة الكهرب����اء لهدف قطع 
التيار الكهربائي عن تلك العقارات 
والكراج����ات واحل����وط ومن ثم 
إغالقها غلقا إداريا بسبب مخالفتها 
الصريحة لنظام البناء الذي يسمح 
ببناء محل واحد فقط لكل عقار.

وتوجه العازمي بالشكر جلميع 
املالك الذي����ن جتاوبوا مع أجهزة 
البلدية وأزال����وا مخالفاتهم فور 

إبالغهم أو إنذارهم بضرورة إزالتها 
وق����ال: نأمل ان يح����ذو اآلخرون 
املس����تمرون في مخالفاتهم حذو 
هؤالء قبل حترير احملاضر وقطع 
التيار الكهربائي بدءا من الثالثاء 
املقبل. وعن قيم����ة املخالفة قال 
العازم����ي مخالفة املت����ر الواحد 
قدرها 10 آالف دينار حسب القانون 
2005/5 املنظم لعمل البلدية ووفق 
القرار الوزاري 2009/206 وإذا ما مت 
حترير احملاضر فلن يكون متاحا 

بأي شكل العودة عنها نهائيا.
العازم����ي تصريحه  واختتم 
بالق����ول: هذا وبع����د االنتهاء من 
معاجلة املخالفات في شارع عبداهلل 
األشهب سنباشر اتخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة ملواجهة املخالفات 

في شارع محمد بن القاسم.
ال����ى ذلك ش����دد مدي����ر ادارة 

العالقات العامة راشد احلشان على 
ان أجهزة البلدية ال تألو جهدا في 
سبيل تطبيق اللوائح والقوانني 
املنظمة للعمل البلدي في الكويت 
وقال: ان أجهزة البلدية تعمل على 
مدار الساعة ألجل إزالة املخالفات 
بكل صورها وأشكالها لكننا سنبقى 
بحاجة الى دعم املواطنني واملقيمني 
وكل ما نرج����وه ان يبادر كل من 
يتضرر من مخالفة أو يضع يده 
على مخالف����ة أو يراها ان يكون 
مواطنا أو مقيما إيجابيا ويبادر 
بإبالغنا بها فاملجتمع ملك اجلميع 
والبد ان نتعاون جميعا في سبيل 
إبرازه في أبهى صورة خصوصا 
ان هناك جهودا حثيثة تبذل في 
شتى املجاالت ألجل تنمية املجتمع 
وجعله في مص����اف املجتمعات 

املتقدمة.

العازمي: أنذرناهم بشكل نهائي وسنقطع التيار الكهربائي الهدية يشكر البدر 
إلقامة حديقة عامة 

في ق 1 بمنطقة سلوى


