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صرح مساعد املدير العام لشؤون قطاع اخلدمات 
البلدية محمد غزاي العتيبي بأنه بناء على العينات 
التي مت أخذها من مياه الش���رب »أبراج« ونتائج 
الفحص املخبري بوزارة الصحة العامة والتي ثبت 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي، فإن بلدية الكويت 
تؤكد صالحية تلك املياه للشرب وذلك بناء على 

تلك النتائج.

سالمة مياه »أبراج«

الحكومة لـ »البلدي«: تصدوا لموجة التشريع الشعبوي ومخاطبة عواطف المواطنين 
وامضوا في تحقيق اإلنجازات والمشاريع التنموية وفق برنامج زمني محدد

أكد مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل توجيهات صاحب السمو 
األمير املتعلقة مبعاجلة القضايا واملظاهر السلبية. وقال األمني العام 
ملجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتابه الى وزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر واستعرضه املجلس البلدي أمس:
باالشارة الى اجتماع مجلس الوزراء االستثنائي بتاريخ 2010/5/9 
الذي ترأسه صاحب السمو األمير بحضور كل من سمو ولي العهد، 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس األمة، ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري وما طرحه سموه من مالحظات وتوجيهات 
سامية بشأن بعض املظاهر السلبية واملآخذ التي تشوب أداء العمل 
احلكومي والوضع العام في البالد، وبناء على توجيهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ 2010/5/9 
بش����أن ضرورة العمل على تفعيل توجيهات صاحب السمو األمير 

ووضعها موضع التنفيذ ومعاجلة القضايا واملظاهر الس����لبية التي 
أشار اليها سموه مبا يحقق مصلحة الوطن واملواطنني، ويلبي الغايات 

السامية التي استهدفها حديث سموه حفظه اهلل ورعاه.
أش����ير الى مجمل احملاور التي تطرق اليها س����موه وهي تتمثل 

باحملاور التالية:
- االحتكام للدس����تور والالئحة وأحكام احملكمة الدستورية في 

شأن تنظيم العالقة بني السلطتني.
- االلت����زام الكامل باحلقوق والواجبات التي حددها الدس����تور 
والقانون في ش����أن صالحيات كل سلطة وعد السماح بتجاوز هذه 

احلدود أو التنازل عنها.
- ان حتظى مشروعات القوانني املقدمة من احلكومة بدراسة وافية 
شاملة ليتس����نى الدفاع عنها والتمسك بها، وان يصاحبها تسويق 

إعالمي مبشاركة مؤسس����ات املجتمع املدني واملتخصصني ليعرف 
املواطن ما يحقق املصلحة ويتمكن من الدفاع عنها.

- التصدي ملوجة التشريع )الشعبوي( ومخاطبة عواطف املواطنني 
على حساب املصلحة العامة، مبا يترتب على مثل هذه املشاريع من 

نتائج سلبية خطيرة في احلاضر واملستقبل.
- املضي في حتقيق االجنازات واملش����اريع التنموية واحليوية 
وفق برنامج زمني وآلية عمل مدروسة، ليتسنى إجنازها في موعدها 
احملدد دون تأخير، ووفق أعلى معايير الشفافية والوضوح وتكافؤ 

الفرص.
- االرتقاء مبستوى أداء العمل احلكومي وممارسة العمل كفريق 
واحد منسجم لتحقيق اخلطط واألهداف املنشودة والتصدي اجلماعي 
للدفاع عن السياسة التي تنتهجها احلكومة في معاجلة مختلف القضايا، 

والعمل على تطوير قدرات وإمكانات اجلهاز التنفيذي للدولة.
- تعزيز دور وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية الرسمية 
وغير الرسمية في تأدية رسالتها السامية بروح املسؤولية باعتبارها 
أداة فعالة للدميوقراطية، وااللتزام باملعايير املهنية السليمة مبا يخدم 
مقتضي����ات املصلحة الوطنية، مع احلرص على عدم بث ونش����ر ما 
يسيء الى سمعة الكويت والى عالقاتها اخلارجية مع الدول الشقيقة 
والصديقة، والتأكيد على أهمية دور اإلعالم الواعي احلر املس����ؤول 
اإليجابي الفعال في دعم جهود البناء والتنمية، وضرورة االستعانة 

في هذا الشأن باخلبرات العاملية املتخصصة.
- احملافظة على إعمال النصوص القانونية فيما يتصل بسرية 
أعمال مجلس الوزراء مبا يس����مح للوزراء بإب����داء آرائهم وأفكارهم 

بحرية تامة وشفافية.

دعا المجلس إلى العمل على تفعيل توجيهات صاحب السمو ومعالجة القضايا والظواهر السلبية

)سعود سالم( حديث مشترك بني شايع الشايع ومهلهل اخلالد ومحمد املفرج وأحمد البغيلي  مانع العجمي وفرز املطيري زيد العازمي وم.جنان بوشهري

محمد العتيبي

»البلدي« أقّر استمالك القطعة 10 في خيطان
استكمل املجلس البلدي جلسته العادية امس 
برئاسة زيد العازمي حيث اقر املجلس استمالك 
القطعة 10 في منطقة خيطان بناء على اقتراح من 
العضو احمد البغيلي. ووافق املجلس على استخدام 
املادة 14 لرفض اعتراض وزير االش����غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية على ثالثة قرارات 
للمجلس البلدي تتعلق بإطالق اسمي عبداحملسن 
الزبن والبسام على شوارع اضافة الى طلب عمل 
رامب الحدى القسائم مبنطقة السرة حيث سيتم 
احالة املواضيع الى مجلس الوزراء للفصل فيها. 
وقرر املجلس مناقش����ة جميع املشاريع املدرجة 
ضمن اخلطة التنموية اخلاصة بالبلدية 2011/2010 
التي ضمت ورشة عمل يدعى لها املسؤولون في 

اجلهاز التنفيذي واعضاء املجلس.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة.

افتتح نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
اجللسة الساعة 10.00 صباحا.

جسار اجلسار: مهما اختلفنا في اآلراء فستبقى 
القلوب صافية وجميع االعضاء هناك ود بينهم 
وبخصوص موضوع الكتاب املوجه من اجلهاز 
التنفيذي بشأن اتهامه بضرورة االسراع في اجناز 
املعام����الت ولذلك اعتذر ع����ن اي كالم قد صدر 
بش����أن ان مجلس الوزراء يؤكد أن هناك تأخيرا 

في املعامالت.
ش����ايع الش����ايع: اؤك����د أن هذه الش����جاعة 

لالعتذار.
مانع العجمي: كلنا ف����ي مركب واحد والجل 
مصلحة املجلس نعمل لذلك واالعتذار شجاعة.

محمد املفرج: اشكر اجلسار على هذا االعتذار 
وارجو ان يحذو االعضاء نفس احلذو.

محمد الهدية: اضم صوتي لالخوان واالختالف 
في الرأي ال يفسد للود قضية.

األمني العام: اعتراض وزير البلدية على قرار 
املجلس تسمية شارع باسم عبداحملسن الزبن.

مانع العجمي: رفض التس����ميات أمر ال ميكن 
السكوت عنه ومت التأكيد خالل لقاء سمو رئيس 
مجلس الوزراء على عملية التسميات واطالقها 
على الش����وارع ولذلك البد ان تكون لنا رس����الة 

واضحة بهذا اخلصوص.
رغم ان املجلس لديه اكثر من 2000 اسم حاليا 
مت اعتماده����ا من اجلهاز التنفيذي إلطالقها على 
الشوارع، والبد ان يكون لنا موقف بهذا االجتاه، 

ومن الواجب ان يحترم الوزير قرار املجلس.
عبدالكرمي السليم: أسجل االعتذار عما بدر مني 
خالل اجللسة املاضية، ونحن جميعا اخوان في 

املجلس وهدفنا مصلحة البلد.
محمد املفرج: سعيد مبا أسمعه من االعضاء 
وما يدور في اجللس����ة من اعت����ذار من الزمالء 

لبعضهم.
ترأس زيد العازمي اجللس����ة الس����اعة 10.15 

صباحا.
عبدالكرمي السليم: اقترح اعادة جميع االسماء 
الى مجلس الوزراء من خالل استخدام املادة 14.
شايع الش���ايع: كثرة استخدام املادة 14 تدل 
على عدم تعاون الوزير م���ع اجلهاز التنفيذي 
واملجلس البلدي وأتفاجأ بتصريح احد االعضاء 
ان املجلس يس���تخدم هذه امل���ادة كثيرا، اال أنه 
لالس���ف أس���تغرب من هذا الكالم، ألن من حق 

املجلس استخدام هذه املادة )14(.
وافق املجلس على اس���تخدام املادة 14 بشأن 

رف���ض اعتراض وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
على اطالق اس���م عبدالعزيز الزب���ن على احد 

الشوارع.
زيد العازمي: هناك طلب إلعادة مناقشة احد 

البنود ضمن املصادقة خالل اجللسة املاضية.
القانوني: البد من موافقة ثلثي املجلس على 

اعادة بحث املوضوع.
يوافق املجلس على استخدام املادة 14 بشأن 
رفض طلب عمل رامب إلحدى القسائم مبنطقة 

السرة.
األمني العام: رفض الوزير قرار تسمية شارع 

البسام على احد الشوارع.
يوافق املجلس على استخدام املادة 14 لرفض 

االعتراض.
منى بورسلي: الالئحة واضحة وميكن ادراج 

الردود ضمن محضر املجلس البلدي.
االمني العام: كتاب م.منى بورسلي بشأن اقامة 
ورقة عمل خاصة بتطوير مشاريع شبكة الطرق 

والنقل العام ضمن املخطط الهيكلي.
األمني الع���ام: جدول متابع���ة تنفيذ اخلطة 

التنموية اخلاصة بالبلدية 2011/2010.
جنان بوش���هري: بخصوص مشروع إجناز 
وصيان���ة مختب���رات االغذي���ة وادارة االغذية 
املس���توردة، فإننا نش���يد بجهود وزير الدولة 
لش���ؤون البلدية واجلهاز التنفيذي على اجناز 
هذا املشروع احليوي الذي طال انتظاره، كذلك 
مشروع تدوير النفايات الصلبة منذ شهر يناير 
ولم يتم احالته للمجلس، رغم ان هذا املشروع 
حيوي وحتى اآلن لم يصل ونتمنى من اجلهاز 
التنفيذي االستعجال ملخاطبة املجلس لتسليم 

املواقع الستكمال املشروع.
منى بورسلي: سبق ان أوصت جلنة املخطط 
الهيكلي ببحث املشاريع في ورشة عمل يشارك فيها 
اجلهاز التنفيذي لتقدمي عرض بهذا اخلصوص، 

وبخصوص تنفي���ذ مختبر البلدية، خاصة هذا 
املش���روع حيوي، فالبد من تقدمي الشكر للذين 

تقدموا بدراسة املشروع الى تنفيذه.
شايع الشايع: املبلغ مرصود للمختبر منذ 12 
عاما ولذلك نس���تغرب من كشف وزارة الصحة 

على اللحوم رغم ان األمر يناط بالبلدية.
جنان بوشهري: امليزانية مت رصدها منذ فترة 
طويلة ولكن لالسف طوال السنوات املاضية كان 
يتم فحص االغذية في مختبرات وزارة الصحة، 
ولذلك نوجه الش���كر لوزارة الصحة خاصة ان 
البلدية اقتصر دورها على سحب العينات وارسالها 
الى وزارة الصحة الجراء الفحص ألي نوع من 

االغذية.
شايع الش���ايع: من وقع العقد هو مدير عام 
البلدي���ة وليس الوزير واس���تغرب عدم وجود 
مختبر منذ 14 سنة رغم ان امليزانية التي رصدت 

7 ماليني دينار.
جنان بوشهري: هناك تداخل في االختصاص 
ومت الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع لبيان 
مدى اختصاص البلدية بعملية الفحص وهل هي 

للبلدية او الصحة.
عبداهلل العنزي: فيما يخص املجلس البلدي 
فانن���ا نالحظ ان هناك تعطي���اًل واننا بدأنا من 

نقطة الصفر اآلن.
محمد الهدية: استغرب التناقض في دراسة 
املشروع واحالة املوضوع الى اللجنة القانونية 

لدراسته.
محمد املفرج: استغرب تأخر املشروع منذ 1996 

ولذلك أمتنى رد أي موضوع فيه مالحظات.
عبداهلل العنزي: لالسف ما يتم التطرق اليه 
امور انش���ائية وهذا ال يحق���ق الرؤية ل� 2030، 
وحتويل الكويت ال���ى مركز مالي وجتاري وما 
وصلنا هي مشاريع انشائية مدرجة منذ سنوات 
طويلة وكنا نتمنى مشاريع تنموية وهناك دراسات 

لنقل مختبرات االغذي���ة للصحة وبعد القانون 
2005/5 مت رفض ذلك وس���يتم بحث املوضوع 

مرة اخرى.
يوافق املجلس على احالة املشاريع الى جلنة 

املخطط الهيكلي.
االمني العام: سنحضر اجتماع جلنة الفروانية 
وطلب وزارة االش���غال العامة ترخيص مكاتب 
مؤقتة  مبشروع سكن العمالة الوافدة مبنطقة 

الشدادية.
يوافق املجلس على الطلب مبساحة 36 ألف 

متر مربع.
األمني العام: اس���تحداث جس���ر مشاة مقابل 

مستشفى الفروانية فوق طريق 602.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: طلب وزارة الصحة توسعة املركز 
الصحي جلليب الشيوخ اجلنوبي.

يوافق املجلس على الطلب مبساحة 324 مترا 
مربعا.

األمني العام: اقتراح العض���و احمد البغيلي 
اس���تمالك الدولة للقطع���ة »10« مبنطقة ابرق 
خيطان الشمالي وحتويلها من النظام السكني 

الى االستثماري او التجاري.
جنان بوشهري: توصية اللجنة تخالف املخطط 

الهيكلي.
محمد املفرج: نرفض تدخل اعضاء مجلس االمة 
في اختصاصات املجلس البلدي رغم حقهم في 
اصدار توصيات ولكن اذا اس���تمروا في التدخل 

فإن عليهم اقرار قانون حلل املجلس البلدي.
عبداهلل العنزي: نرفض اعتداء اعضاء مجلس 
األمة على اختصاصات املجلس البلدي واستغرب 
من قبول الوزير واجلهاز التنفيذي بذلك ونحن 

وافقنا على استمالك القطعة 10 فقط.
محم���د املفرج: اذا كان اعض���اء مجلس االمة 
حريصني على اهل الكويت فإن األولى االسراع 

في اجناز استمالك منطقة خيطان.
احمد البغيلي: اش���كر االخوان حرصهم على 
معاناة أهالي القطع���ة 10 ونتمنى ان يتم اقفال 

باب النقاش والتصويت على املعاملة.
يوافق املجلس على استمالك القطعة 10 واعتراض 

جنان بوشهري وامتناع منى بورسلي.
األمني العام: بند ما يستجد من اعمال تقدم به 
5 اعضاء هم: شايع الشايع، احمد البغيلي، مهلهل 

اخلالد، محمد املفرج وفرز املطيري.
األمني العام: طلب وزارة املالية متديد مدة تنفيذ 

مشروع املدرسة اخلاصة مبنطقة املهبولة.
يوافق املجلس على الطلب وإعادة تخصيص 

املوقع 5 آالف متر مربع.
األمني العام: طلب اس���تحداث الشارع امللغى 

سابقا في منطقة املنقف قطعة 2.
محمد الهدية: املوضوع متت مناقشته في جلنة 

سابقة ومت طلب مقابلة اصحاب العالقة.
يوافق املجلس على اس���تحداث شارع ملغى 

في منطقة املنقف قطعة 2.
األمني العام: موضوع التسهيالت.

محمد املفرج: مجلس الوزراء بعث عام 2009 
بخطاب الى وزير البلدية بش���أن اطالقه اسماء 
بعض الشخصيات على بعض الشوارع بناء على 
أمر صاحب الس���مو األمير وعلى اجلهاز تقدمي 

بيان الى املجلس بعد اسبوعني.
رفعت اجللسة الساعة 12.15 ظهرا.

استخدم المادة 14 إلطالق اسمى شخصيتين على شوارع وعمل رامب بإحدى القسائم بالسرة
العازمي يقترح تخصيص أرض 

إلقامة حديقة في منطقة الظهر

11 عضوًا يقترحون نسبة بناء %210 
ألصحاب القسائم 600 متر

تحرير 430 مخالفة
وغلق 4 محالت بالفروانية

ق����دم عضو املجلس البل����دي زيد العازم����ي اقتراحا 
بتخصيص قطعة ارض القامة حديقة في منطقة الظهر. 
وقال العازمي في اقتراحه: تعاني منطقة الظهر من النقص 
الشديد في اخلدمات العامة والترفيهية التي تخدم االهالي، 
وكذلك عدم وجود حديقة عامة تكون متنفسا لالسر القاطنة 
بها رغم قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

بعمل حدائق ومواقع ترفيهية في املناطق االخرى.
لذلك اقترح: تخصيص قطعة ارض القامة حديقة عامة 

خلدمة اهالي منطقة الظهر.

قدم 11 عضوا في املجلس البلدي اقتراحا بتعديل نسبة 
البناء 210% لتشمل القسائم اكثر من 600 متر مربع. وقال 
االعضاء محمد املفرج، ش����ايع الشايع، عبداهلل العنزي، 
مهلهل اخلالد، جسار اجلسار، مانع العجمي، فرز املطيري، 
منى بورسلي، عبدالكرمي السليم، م.جنان بوشهري، احمد 
البغيلي في اقتراحهم. باالشارة الى ما تنص عليه الفقرة 
املذكورة من ان: نسبة البناء 210% من مساحة القسيمة + 
120م2 وذلك للقس����ائم التي مساحتها 350م2 الى 400م2، 
وحيث ان الفقرة السابقة حددت نسبة الزيادة في البناء 
120م2 اضافة الى نس����بة البناء االساسية وهي 210% في 
القسائم التي ال تزيد مساحتها على 400م2 دون غيرها من 
القسائم ورغبة منا في استفادة اكبر عدد ممكن من اصحاب 

القسائم من الزيادة التي قررتها تلك الفقرة.
نقترح: تعديل الفقرة املذكورة لتكون كالتالي:

� 210% من مس����احة القسيمة + 120م2 وذلك للقسائم 
التي مساحتها 600م2 وما أدنى.

اعلن مدير فرع بلدية الفروانية بالوكالة م.سعيد العازمي 
ان عدد احملالت التي مت التفتيش عليها من قبل املفتشني 
الصحيني مبراقبة االغذية واالسواق التابعة الدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية 1050 محال، والتي اسفرت عن 
حترير 204 مخالفات واتالف 17 طنا و705 كيلو جرامات 
من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي، فيما 
بلغ عدد العينات التي مت ارس����الها للفحص املخبري 37 
عينة. واضاف: لقد بلغ عدد املذبوحات باملس����لخ التابع 
لفرع بلدية احملافظة من اخلراف العربية واالس����ترالي 
واملاعز واالبقار واجلمال 29280 رأس����ا واتالف 191 رأسا 

لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي.
وقال: لقد قامت مراقبة احملالت واالعالنات بإزالة 729 
اعالن����ا مخالفا وحترير 52 مخالفة وغلق 4 محالت غلقا 
اداري����ا، الفتا الى اهمية التقي����د باللوائح واالنظمة التي 
نصت عليها الئح����ة االعالنات، فيما قامت ادارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق بتوجيه 572 انذارا و395 تعهدا 
ورفع 143 سيارة مهملة ومعروضة للبيع وحترير 382 
مخالفة ورفع 3115 نقلة من املخلفات شبه الصلبة و3474 
نقل����ة من النفايات الس����كانية والقمامة الى جانب 2895 
نقلة من السكراب واالثاث واالشجار. فيما قامت مراقبة 
تراخيص اشغاالت الطريق باجناز 17 ترخيصا وجتديد 

22 ترخيصا برسوم قدرها 6948 دينارا.

العجمي يقترح حصر مواقع ومباني التراث 
المعماري والمحافظة عليها

قدم عضو املجلس البلدي مانع العجمي اقتراحا باجراء حصر للمواقع واملباني وفق 
التراث املعماري ونشر الوعي للمحافظة عليها.

وقال العجمي في اقتراحه: ان احياء التراث العمراني واعادة تأهيله يشكل مطلبا ملحا 
لالمم التي قررت املشاركة الفعالة في العطاء االنساني على الصعيد الثقافي والتاريخي 
بشكل يعكس خصوصيتها وهويتها وثوابتها في الفضاء االنساني العام، من هنا كان 

البد للمهتم ان يقوم بحماية وترميم التراث املعماري وتطويره.
ونظرا ملا عاش���ته الكويت من نقلة عمرانية واجتماعي���ة واقتصادية خالل العقود 
املاضية فقد هجرت الكثي���ر من القرى واالحياء واملباني التقليدية، وازيل العديد منها 
لصالح مشاريع حديثة وبالرغم من كل ذلك يتوافر في الكويت مئات من مواقع التراث 
العمراني اكثرها في حالة سيئة نتيجة االهمال وعدم الصيانة وحتتاج الى جهود كبيرة 

العادة احلياة اليها واالستفادة منها مرة اخرى.
وحيث ان البلدية مختصة ومبوجب املادة 2 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية 
الكويت بتقدم العمران وابراز الطابع الكويتي العربي االسالمي واحملافظة على التراث 

املعماري وابرازه بصورة متجددة.
نقترح ان تقوم البلدية مبا يلي:

1- حصر وتصنيف مواقع ومباني التراث العمراني وتسجيلها.
2- نشر الوعي بالتراث املعماري واحملافظة عليه وترميمه وصيانته.


