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اعداد: بداح العنزي

تعقد جلنة الفروانية صباح 
اليوم اجتماعا برئاسة م.احمد 
البغيلي حيث ستناقش اكثر من 
26 معاملة مدرجة على جدول 

اعمالها.

قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا بضم حارة من الطريق 
املكون من ثالث حارات في منطقة القصر ق3.

وقال العنزي في اقتراحه: نظرا لقرب الشارع من القسائم السكنية في منطقة 
القصر قطعة3 وملا يشكله من خطورة على ساكني القسائم املطلة على الشارع 
والقلق الذي يحيط قاطني املنطقة وأبناءهم، علما انه توجد مساحة كافية الستقطاع 
جزء من احلارات الثالث وتعويضها من اجلزيرة بني الشارعني، لذلك فإننا نقترح 

ضم حارة من الطريق املكون من ثالث حارات في منطقة القطر ق3.

26 معاملة على جدول 
لجنة الفروانية

العنزي يقترح ضم حارة لطريق بمنطقة القصر

استخدم المادة »14« لرفض اعتراض وزير البلدية على تخصيص محول كهرباء بالسالمية وتوسعة مطعم في الفحيحيل

البلدي: إطالق اسم مدينة صباح األحمد البحرية على مشروع »لؤلؤة الخيران السكنية«

ويكون ارتفاع مبن����ى املجمع 18 
طابقا وبارتفاع ال يتجاوز %90

الع����ام: اقتراح العضو  األمني 
اعادة  العنزي بش����أن  عب����داهلل 
تنظيم مداخل ومخارج مستشفى 

اجلهراء.
يوافق املجلس على الطلب

األمني الع����ام: محضر اجتماع 
جلنة محافظة مبارك الكبير.

اقتراح األعضاء أشواق املضف، 
جنان بوش����هري ومانع العجمي، 
بش����أن حتويل قطعة 4 مبنطقة 
الى قس����ائم  صبحان الصناعية 

تخزين فقط.
يوافق املجلس على االقتراح.

األمني العام: طلب مشروع انشاء 
واجناز مارينا وكاس����ر لألمواج 
لنادي ضباط الشرطة في منطقة 
ابو احلصانية بالج رقم 6 الشريط 

الساحلي ب.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني الع����ام: محضر اجتماع 
جلنة األحم����دي – اقتراح العضو 
مانع العجمي اس����تحداث مداخل 
ومخارج على اجلسر الذي يربط 

منطقتي العقيلة والفنطاس.
يوافق املجلس على الطلب.

الع����ام: نق����ل املوقع  األم����ني 
املخصص حملطة تنقية املياه في 
منطقة املنقف الى املوقع البديل في 

منطقة جنوب الصباحية.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: طلب بعض مالك 
املجمعات التجارية في شارع سالم 
املبارك مبنطقة الساملية استغالل 
املوقع املخص����ص لروضة اطفال 
القطعة 46 كمواقف سيارات عامة 

ومؤقتة خلدمة املنطقة.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: طلب وزارة االشغال 
العامة استحداث جسر مشاة يربط 
بني منطقتي حولي والساملية فوق 

طريق الدائري الرابع.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: استحداث جسري 
مشاة مبنطقة الشعب البحري.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: طلب وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل تخصيص 
موقع لصالة افراح مبنطقة بيان 

قطعة 4.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني الع����ام: اقتراح االعضاء 
الش����ايع ومحمد املفرج  ش����ايع 
ومهلهل اخلالد واحمد املعوشرجي 
بعدم منح تراخي����ص اية مواقع 
للجهات احلكومية مبنطقة جنوب 

السرة.
يوافق املجلس على االقتراح.

االمني العام: طلب الشيخ مبارك 
اجلابر االحمد الصباح وشركائه 
تسمية ديوان العائلة باسم )ديوان 
دار جابر( على عقارهم بضاحية 

الزهراء جنوب السرة.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني الع����ام: محضر اجتماع 
جلن����ة مزاولة املهنة الهندس����ية 
املتعلقة باملشاكل واملعوقات التي 

تقابل املكاتب الهندسية.
عل����ى  املجل����س  يواف����ق 

التوصية.
االمني العام: تخصيص املواقع 
املقترحة إلقامة مش����اريع تدوير 
ومعاجلة النفايات الصلبة السكنية 
فيما يخص املنطقتني الش����مالية 

واجلنوبية.
عبداهلل العنزي: اطلب حتويل 

املعاملة للجنة الفنية.
عبدالكرمي الس����ليم: املوضوع 
مضى له وقت طويل رغم عرضه 
البل����دي ونتمنى  على املجل����س 

املوافقة عليه.
يوافق املجل����س على اإلحالة 

للفنية.
األمني العام: اطالق اسم مدينة 
صباح االحمد البحرية على مشروع 

مدينة لؤلؤة اخليران )سابقا(.
يوافق املجلس على الطلب.

العام: طلب اس����تخدام  االمني 
املادة 14 بش����أن اعتراض الوزير 
عل����ى توس����عة مس����احة مطعم 
بنهاية خطوط الباصات مبنطقة 

الفحيحيل.
الطلب  يوافق املجلس عل����ى 
لتصب����ح املس����احة 66.30 مترا 

مربعا.
كما وافق املجلس على املصادقة 

على احملضر.
رفعت اجللس����ة الساعة 1.50 

ظهرا.

الع����ام: اقتراح العضو  األمني 
عبداهلل العنزي بشأن استحداث 
الدائ����ري  مدخ����ل م����ن طري����ق 
الرابع الس����ريع الى مدينة سعد 

العبداهلل.
يوافق املجلس على الطلب.

مشروع سليل الجهراء

األمني العام: مش����روع القرية 
الترويحية )سليل اجلهراء(.

جسار اجلس����ار: اطلب احالة 
املوضوع للجهات في ظل وجود 
املتعلقة  العديد من االستشارات 
بالزيادة وهيئة الزراعة املسؤولة 
عن ذلك كما انه ال يوجد رأي واضح 

من االدارة.
أشواق املضف: نحن مع زيادة 

10% لكل املشاريع.
جنان بوشهري: نحتاج الى رأي 

املخطط الهيكلي.
جس����ار اجلس����ار: نحن لسنا 
ض����د املش����اريع التنموية في كل 

املناطق.
عب����داهلل العن����زي: الوض����ع 

القانوني واملعاملة واضحة.
الطلب  يوافق املجلس عل����ى 
بزيادة املساحة التجارية ملشروع 

القرية %10.
األم����ني العام: مجم����ع محاكم 
محافظة اجله����راء وموقع موقف 

السيارات شمال غرب اجلهراء.
الطلب  يوافق املجلس عل����ى 

املوضوع خالل اجللسة املقبلة.
محمد املف����رج: من قام بتنفيذ 
املخطط����ات الب����د ان يحاس����ب، 
واطلب من اجلهاز حتديد منطقة 

للصحافة.
احمد الصبيح: سيتم توضيح 
اتخاذ اي اجراء  االمور وس����يتم 

قانوني في حال وجود تالعب.
يواف����ق املجلس عل����ى ايقاف 
التنفيذية للش����ارع  االج����راءات 
ل����الدارة لرفع  االعالمي واحالته 
تقري����ر للمجلس مع الغاء املوقع 

وايجاد آخر بديل.
االمني الع����ام: محضر اجتماع 
جلنة العاصمة، طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بشأن الغاء قرار 
املجلس اقامة ناد صحي واجتماعي 

جلمعية احملامني الكويتية.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: طلب معهد الكويت 
العلمية انشاء مشروع  لالبحاث 
مبن����ى اداري بارتفاع 14 طابقا + 
ارضي وميزانني وسطح خدمات 

ضمن موقع املعهد بالشويخ.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني الع����ام: محضر اجتماع 
اللجنة الفنية من اقتراح العضو 
عبداهلل العنزي اضافة نشاط مطبخ 
وجتهيزات غذائية في املس����الخ 

خلدمة اهالي املنطقة املجاورة.
يوافق املجلس على االقتراح بدال 

من سطح للوالئم الشعبية.

االسباب املوجودة.
محم����د املفرج: الق����رار صدر 
لكن وجد هناك تالعب من اجلهاز 
بشأن املساحات واطلب الغاء القرار 

وسحبه.
جنان بوشهري: املعلومات التي 
ذكرها محمد املف����رج مهمة والبد 
من رفع تقرير من اجلهاز بش����أن 
صحة املعلومات ويبقى القرار لدى 

املجلس البلدي.
مانع العجمي: يجب على االدارة 
القانوني����ة توضيح االمر واعداد 

تقرير.
عبداهلل العنزي: نحن مع ايقاف 
االجراءات واحالة املالحظات لالدارة 
مع ايجاد بديل خاصة اننا نتمنى 
ان تك����ون هناك مدين����ة اعالمية 

متكاملة.
القانوني: القرار سبق وصدر من 
املجلس وال ميكن ايقاف االجراءات 
لكن يتم الغاء الق����رار بناء على 

دراسة من اجلهاز التنفيذي.
شايع الشايع: ارجو ان يكون 
هناك موقع بديل الصحاب العالقة 
ونرجو حتديد اماكن اخرى، وملاذا 
لم يتم تخصيص موقع للصحف 

القدمية؟
جنان بوشهري: البد من تقدمي 
التقرير من اجلهاز النفيذي خالل 

اجللسة املقبلة.
احمد الصبيح: س����يتم اعتماد 
تقرير ال����ى املجلس بش����أن هذا 

العمل  اجلهات بخصوص ورشة 
املتعلقة بزيادة نسب البناء ولذلك 
نطلب استكمال عقد الورشة خالل 

اسبوعني لبحث املوضوع.
مان����ع العجمي: ه����ذا الرفض 
غير مبرر ل����دى االعضاء رغم ان 
االقتراح مت����ت املوافقة عليه من 

قبل املجلس.
محمد املف����رج: الوزير مزاجي 
ولكن هل يعق����ل اال يكون عنده 

اصدقاء ورفض تلك املقترحات.
شايع الشايع: ارجو من املجلس 
استخدام املادة 14 بشأن تخصيص 
موقع محطة كهرباء في الساملية.

يوافق املجلس على الطلب.
مانع العجمي: نحن في حيرة 
من استخدام املادة 14 نتيجة رفض 

الوزير لهذا الطلب.
االم����ني الع����ام: كت����اب تظلم 
واعتراض بشأن تخصيص شارع 

اعالمي مبنطقة العارضية.
املقترح  جسار اجلس����ار: هذا 
قدمي ومت تقدمي����ه خالل املجلس 
السابق من قبل م.عادل اخلرافي 
وعبدالكرمي السليم ونحن فعلنا 
هذا املقترح وينبغي حتديد املواقع 
من قبل البلدية، مع العلم بأن دور 
االعالم كبير وارجو ان يتم سحب 

املعاملة واعادة دراستها.
القرار صدر  موسى الصراف: 
لدينا كتاب تظلم يتم احالته لالدارة 
لتقدمي تقرير الى املجلس بناء على 

االخ العزيز احمد الصبيح بحضور 
املجلس بعد غياب بسبب املرض، 
وارج����و ان يت����م التصديق على 

احملضر خالل اجللسة.
يوافق املجلس على التصديق 

خالل اجللسة.
العنزي: نحن بصدد  عبداهلل 
تفعيل توجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بشأن 
املشاريع وهناك بعض النقاط التي 
يجب التركيز عليها ونشكر الوزير 

على تفعيل القرارات.
االمني العام: تفعيل قرار مجلس 
الوزراء املتضمن الطلب من البلدية 
العبدلي  حتويل تخصيص منفذ 
واملنطقة اجلمركية واملستودعات 
واملنطقة التجارية احلرة من وزارة 
التجارة الى وزارة املالية / الهيئة 

العامة لالستثمار.
يوافق املجلس على الطلب.

قرارات المجلس

االمني الع����ام: مصادقة الوزير 
على ق����رارات البلدي واعتراضه، 
قرار املجلس بش����أن نقل روضة 

في منطقة غرناطة.
عبداهلل العنزي: مت احلديث مع 
الوزير بشأن املعاملة وسيتم بحث 

املوضوع مرة اخرى.
الوزير  العام: اعتراض  االمني 
على قرار املجلس بشأن االقتراح 
املتعلق بالسماح باالرتداد 1.5 متر 

على مشاريع اخلدمة.
مانع العجمي: الدراس����ة متت 
املوافق����ة عليها م����ن قبل اجلهاز 
التنفيذي ومت اقرارها من املجلس 
واستغرب رفض الوزير لالقتراح 

ملزيد من الدراسة.
عبدالكرمي السليم: أستغرب من 
رفض الوزير هل يعني ان هناك 

دراسة جديدة من البلدية؟
احم����د الصبيح: هن����اك امور 
قب����ل وزارات  م����ن  مس����تجدة 

اخلدمات.
ورأى الوزير دراسة املوضوع 
وس����يتم عرض املوض����وع على 

املجلس البلدي.
عبداهلل العنزي: كنا ننتظر رد 

افتتح نائ����ب رئيس املجلس 
البلدي ش����ايع الش����ايع اجللسة 

الساعة 10 صباحًا
مانع العجمي: سؤالي هل يحق 
للمجلس فتح باب ما يستجد من 

اعمال ثالث مرات؟
يترأس رئي����س املجلس زيد 

العازمي اجللسة
شايع الشايع: لقد كنت مترئسًا 
اجللس����ة املاضية ومت الطلب من 
القانوني حيث اكد أنه يجوز فتح 

املستند.
القانوني: بند ما يس����تجد من 
اعمال هو استكمال للجلسة وليس 

هناك ما مينع.
يوافق املجلس على التصديق 

على احملضر السابق.
االمني العام: البند االول الرسائل 

الواردة.
شايع الشايع: لم احضر االجتماع 
النني كنت خارج الكويت ويؤسفني 
ان الوزير قد اكد أنه ليس صحيحا 
ان املجلس يعطل املشاريع ولدي 
معاملة خاصة بوزارة الدفاع مازالت 
موجودة لدى اجلهاز متأخرة اضافة 
الى معاملة اخرى من شهر ابريل 

املاضي متعطلة عند الوزير.
اكد ان  الوزير  احمد الصبيح: 
املجلس البلدي قد اخر املعامالت 
ومت اعالنها رسميا خالل االجتماع 
امس االول وبخصوص املعامالت 
املوجودة في اجله����از فإن هناك 
اجراءات متبعة بخصوص املعاملة 
خاصة ان هناك ردودا من وزارات 

اخلدمات.
شايع الش����ايع: نحن نعلم ان 
الوزي����ر قد حتدث ف����ي هذا االمر 
واملعاملة اخلامسة بوزارة الدفاع 
مت تعطيلها من ادارة التنظيم دون 

سبب.
مانع العجمي: وجهت س����ؤاال 
الى الوزير بشأن تعطيل املجلس 
البلدي للمعامالت وقد نفى الوزير 
ذلك وهذا النفي يؤكد ان ما سمعناه 
غير صحيح وال نقب����ل ان يتهم 
البل����دي بتعطيل  احد املجل����س 

املعامالت.
محمد الهدية: في البداية نهني 

العارضي�ة منطق�ة  ف�ي  اإلعالم�ي  الش�ارع  تخصي�ص  إج�راءات  إيق�اف 
جلس��ة املجلس البلدي العادية امس والتي تناوب على رئاس��تها زيد العازمي ونائبه 
شايع الشايع انتهت الى اقرار العديد من املشاريع واملواضيع املهمة، حيث وافقت اللجنة 
على اطالق اسم مدينة صباح األحمد البحرية على مشروع مدينة لؤلؤة اخليران السكنية 
كما واف��ق املجلس على ايقاف االجراءات التنفيذية للش��ارع االعالمي املقرر اقامته في 
العارضية واحالة تظلم اصحاب القس��ائم الى االدارة لرفع تقرير مع إلغاء املوقع احلالي 

وايجاد آخر بديل بعد كشف احد االعضاء عن تالعب مبساحات املخططات.
واعتمد املجلس حتويل تخصيص منفذ العبدلي واملنطقة اجلمركية واملستودعات الى 

الهيئة العامة لالستثمار بدال من وزارة التجارة والصناعة.
ووافق املجلس على اس��تخدام املادة 14 مرتني لرفض اعتراض الوزير على قرارين، 
االول يتعلق بتخصيص محطة كهرباء بالساملية واآلخر توسعة مطعم في موقف احلافالت 
في الفحيحيل، اضافة الى املوافقة على اقتراح االعضاء ش��ايع الش��ايع ومحمد املفرج 
ومهله��ل اخلالد واحمد املعوش��رجي بعدم منح تراخي��ص اي مواقع للجهات احلكومية 

جنوب السرة.
كما وافق املجلس على انشاء مبنى اداري من 14 طابقا ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
بالش��ويخ، وأقر املجلس زيادة املس��احة التجارية ملش��روع القرية التراثية في اجلهراء 
بواقع 10%، كما متت املوافقة على اقتراح االعضاء أشواق املضف وجنان بوشهري ومانع 
العجمي بش��أن حتويل قطعة 4 مبنطقة صبحان الصناعية الى قسائم تخزين فقط، كما 
مت��ت املوافقة على نقل املوقع املخصص حملطة تنقية املياه في منطقة املنقف الى املوقع 
البديل جنوب الصباحية اضافة الى موافقة املجلس على اس��تحداث جس��ور مش��اة في 

العديد من املناطق.
وأقر املجلس توصية جلنة مزاولة املهنة بش��أن تطبيق وزارة األش��غال املادة 11 عند 
التعاق��د مع املكات��ب العاملية بضرورة التع��اون مع املكاتب الهندس��ية املرخصة ملزاولة 

أعمالها، كما متت املوافقة على اضافة نشاط مطبخ وجتهيزات غذائية للمسالخ.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

حديث بني جنان بوشهري وأشواق املضف متابعة إلحدى املعامالت من قبل محمد املفرج وشايع الشايع ومهلهل اخلالد

)سعود سالم(حوار بني رئيس املجلس زيد العازمي ومانع العجمي بحضور م.أحمد الصبيح


