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اعداد: بداح العنزي

أعرب األمني العام في منظمة املدن العربية 
عبدالعزيز العدساني عن شكره لوزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر وجهازه الفني 
ورئيس واعضاء املجلس البلدي على تعاونهم 
م���ع املنظمة خاصة ان موق���ع املبنى املقترح 
سيضم جميع اعضاء املدن العربية في املنظمة 

والبالغ عددها 440 مدينة.

شكر وتقدير

زيد العازمي خالل ترؤسه اجللسة وحديث مع العضو جسار اجلسار م.أشواق املضف وم.منى بورسلي خالل اجللسة حوار بني شايع الشايع وعبداهلل العنزي وفرز املطيري

 )فريال حماد(تصويت على إحدى املعامالت

مهلهل اخلالد ومانع العجمي وفرز املطيري

استخدم المادة 14 ضد رفض الوزير لقرار استمالك القطعة 10 في خيطان

»البلدي« أقّر 500 ـ 600 م  لقسائم السكن الخاص  بالمدن الجديدة

افتتح نائب رئيس املجلس 
البلدي ش���ايع الشايع اجللسة 
الساعة 10 صباحا حضر رئيس 
العازمي  البلدي زي���د  املجلس 
وترأس اجللس���ة عند الساعة 

10.5 صباحا.
زيد العازمي: نرحب بحضور 
رئيس املجلس البلدي السابق 
أحمد العدس���اني واملدير العام 

السابق عبدالرحمن الدعيج.
جنان بوش���هري: التصديق 
على احملضر السابق تأخر رغم 
ان مصادقته متت خالل اجللسة 

ولذلك البد من معرفة السبب.
زيد العازمي: التأخير بسبب 
معاملة في جدول أعمال اللجنة 

البيئية.
جنان بوشهري: هناك تعميم 
صدر سلب اختصاصات األمني 
العام في إعداد محاضر اجتماعات 
املجلس وهي سابقة للمجلس.

العام  العازم���ي: األمني  زيد 
صالحياته لم متس وتش���كيل 
جلنة من القانونيني متت مبوافقة 

املجلس.
مانع العجمي: خالل االجتماع 
املاضي متت املوافقة على تشكيل 

جلنة قانونية من املجلس.
العنزي: أرجو قفل  عبداهلل 

باب النقاش.
التعميم  موس���ى الصراف: 
القانونيني  اإلداري بخصوص 
يخص مكتبك وبخصوص أمانة 
املجلس البلدي هي املسؤولة عن 
احملاضر ومن حق كل عضو ان 

تكون لديه نسخة.
األم���ني العام: كت���اب وزير 
الدولة لش���ؤون البلدية بشأن 
االعتراض على قرارات املجلس 

البلدي 2005/5.
شايع الش���ايع: أشكر سمو 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ملس���اندتهم في اعتم���اد قرار 
املجلس البلدي ورفضه اعتراض 

الوزير.

األمني العام: تظلم واعتراض 
بشأن قرار املجلس البلدي بشأن 
تخصيص شارع إعالمي مبنطقة 

العارضية.
املفرج: أقس���م باهلل  محمد 
العل���ي العظي���م ل���م أكن ضد 
الصحافة وأمتنى كل خير لها، 
ولكن عندما حتدثت عن القيمة 
السوقية للقسائم احلالية مليوني 
دينار وأوضح ان الكتاب املرسل 
من اإلدارة لم يتضمن املساحة 
اإلجمالية للقسائم، لذلك أنا لم 
أخف ألنني عل���ى حق وليس 
في بطني شيء وسؤالي: كيف 
مت إقرار مس���احة 33 ألف متر 
مرب���ع؟ وأطلب م���ن األعضاء 
حتكيم الضمير واحلرص على 
ضرورة جتهيز مواقع للصحف 

اجلديدة.
جسار اجلسار: أثني على كالم 
العضو محمد املفرج واملخطط 
الهيكلي أوضح االستخدامات في 
املنطقة لذلك أرى إعطاء احلق 
ألصحابه والس���ماح ألصحاب 
القسائم أسوة بقسائم الشويخ 

الصناعية.
جن���ان بوش���هري: البد من 
توضي���ح رأي قانوني واضح 

بهذا اخلصوص.
القانوني: قرار املجلس البلدي 
بشأن إيقاف اإلجراءات ليس له 
صحة واملفروض على املجلس إما 

إلغاء القرار أو اإلبقاء عليه.
أحمد البغيلي: أرجو إيقاف 
مناقشة املوضوع والتصويت 

عليه.
جنان بوشهري: واضح من 
الرأي القانون���ي ان يتم اتخاذ 

قرار سابق آخر.
مان���ع العجمي: نتمنى بيان 
األمور من قبل اجلهاز التنفيذي 

ألن املوضوع غير واضح.
فرز املطيري: جميع املعامالت 
في جلن���ة الفروانية صحيحة 
ومن يقول غي���ر ذلك يتفضل 

جلسة املجلس البلدي األخيرة امس استمرت 7 ساعات استحوذ على اجلزء االكبر 
منها 3 ساعات مشروع تخصيص الشارع االعالمي في منطقة العارضية. وشهدت اجللسة 
التي تناوب على رئاستها زيد العازمي ونائبه شايع الشايع سجاال كبيرا بشأن تقرير االدارة 
حول التظلم وطلب اعادة دراسة املوضوع، اال ان املجلس انتهى الى احالة التظلم املقدم 

من اصحاب القسائم املجاورة الى جلنة الفروانية للدراسة.
واعتمد املجلس اقتراح العضو عبداهلل العنزي بشـأن زيادة مساحة قسائم السكن 

اخلاص باملدن اجلديدة ما بني 500 و600 متر.
ووافـق املجلس على دراسـة تصميم دوار البـدع، كما مت تخصيـص مواقع القامة 
مشاريع تدوير ومعاجلة النفايات الصلبة السكانية على طريق الساملي وآخر في املنطقة 

اجلنوبية.
ووافق على تخصيص 3 محطات ملعاجلة مياه املجاري الصحية مبنطقة الفنطاس، 

الطريق الساحلي.
وحدد املجلس عطلته الصيفية التي تبدأ من 11 يوليو حتى 13 سبتمبر على ان تكون 

اجللسة االولى 20 سبتمبر. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

يوافق املجلس على تسليم املواقع 
ملؤسسة املوانئ الكويتية.

الهيئة  العام: طل���ب  االمني 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدريب انشاء املبنى اإلداري 
ضمن املوقع العائد لهم مبنطقة 
الشويخ التعليمية بارتفاع ارضي 

22 طابقا بارتفاع 115 مترا.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: اعادة بناء الشقق 
األميرية التابعة للديوان األميري 

في منطقتي الروضة وكيفان.
وأقر املجلس التوصية بعدم 

املوافقة على الطلب.
اقتراح نائب  الع���ام:  االمني 
رئيس املجلس ش���ايع الشايع 
باس���تحداث فتحة في الدائري 

الرابع.
يوافق املجلس على الطلب.

االم���ني العام: طل���ب وزارة 
األشغال العامة تخصيص موقع 
مؤثث لعدد 3 محطات معاجلة 
ملياه املجاري الصحية في منطقة 

الفنطاس الطريق الساحلي.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: استحداث دوار 
بني القطعتني 2 و3 في منطقة 

الفحيحيل.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: بند ما يستجد 
من اعمال ملناقشة اعمال اللجنة 

الفنية.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: اقتراح م.جنان 
بوشهري عمل ورشة عمل للجنة 
الفنية لدراس���ة وضع س���وق 

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

االقتراح.
االم���ني العام: طل���ب وزارة 
األش���غال العامة اع���ادة النظر 
بش���أن قرارات املجلس البلدي 
باش���تراط املدة احملددة لتنفيذ 
املواقع املخصصة للمش���اريع 

احلكومية.
يوافق املجلس على حتديد 
مدة 3 سنوات لتنفيذ املشاريع 

من تاريخ تسلم املوقع.
اقتراح اشواق  العام:  االمني 
املضف وجنان بوش���هري عقد 
ورش���ة عمل لدراس���ة امكانية 
اس���تقطاع جزء م���ن احلدائق 
باملناطق السكنية الستغاللها 
كصاالت رياضية مغلقة ومالعب 

كرة قدم.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: اقتراح العضو 
عبداهلل العنزي بزيادة مساحة 
قسائم السكن اخلاص باملنطقة 
احلضرية في املدن اجلديدة بني 

500 و600 متر مربع.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االقتراح.
اتفاقية دراسة  العام:  األمني 

وتصميم دوار البدع.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االقتراح.
األمني العام: تخصيص مواقع 
مقترحة إلقامة مشاريع تدوير 
النفاي���ات الصلبة  ومعاجل���ة 
الس���كانية فيما يخص املنطقة 

الشمالية واجلنوبية.
الطلب  يوافق املجلس على 
بتحديد موقع على طريق الساملي 
ش���مال البالد وآخر في املنطقة 

اجلنوبية.
االمني العام: اقتراح العضو 
جسار اجلسار بشأن زيادة نسبة 
الى  التجاري بالعاصمة  البناء 
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يوافق املجلس على ترشيح 
مهلهل اخلالد، عبدالكرمي السليم، 
جسار اجلسار، عبداهلل العنزي، 

محمد الهدية.
االمني العام: ورش���ة العمل 
بشأن الئحة الساللم والرامبات 

واألدراج اخلارجية واملسنات.
وافق املجلس على التوصية 

التالية.
إحالة ل���إدارة لرفع تقرير 
مفصل وإصدار الئحة تنظيمية 
قبل نهاية املدة املتفق عليها وهي 

.2010/10/1
إعط���اء مهلة إضافية الى ما 
بعد 2010/10/1 حلني اصدار الئحة 
تنظيمية وعرضها على املجلس 

البلدي.
القائم���ة واملظالت  األدراج 
املكش���وفة تكون لها وضعية 
التنظيمية  الناحية  خاصة من 
مع مراعاة املناس���يب املختلفة 

في بعض القسائم.
التراخيص اجلديدة للسكن 
اخلاص تطب���ق عليها الالئحة 
ق���رار املجلس  اجلدي���دة بعد 

البلدي.
األمني العام: اقتراح تشكيل 
جلنة شؤون املوظفني باألمانة 

العامة للمجلس البلدي.
يوافق املجل���س على إحالة 
اقتراح تش���كيل جلنة شؤون 
الى  العامة  املوظفني باألمان���ة 

مكتب املجلس.
األمني العام: طلب أهالي سعد 
العبداهلل استحداث شارع على 

الدائري السادس.
يوافق املجلس على الطلب.

العام: اجازة املجلس  األمني 
الصيفية.

يوافق املجلس على حتديد 
العطلة من 7/11 حتى 13 سبتمبر 

وتكون اجللسة 20 سبتمبر.
الساعة 4  رفعت اجللس���ة 

عصرا.

الى املنصة.
محمد العتيبي: كتاب اإلدارة 
واضح لم نحدد املساحات وعدد 
القس���ائم ونح���ن حددنا فقط 

املوقع.
س���عد احمليلبي: املوضوع 
األول يتعلق باإلشغاالت وهناك 
رأي واضح بش���أن االشغاالت 
ومرسل من اجلهاز الفني يتوافق 
الهيكلي  مع مرس���وم املخطط 

وبخصوص الرأي 
البلدي  الى املجلس  املرسل 
يتعلق بوضع عام وبني أن عملية 
تخصيص الش���ارع تؤثر على 
الش���ارع  املنطقة حيث حددنا 
الف���راغ على ش���ارع محمد بن 
القاس���م وعند ص���دور القرار 
مت تقصيم املنطقة 11 قس���يمة 
ومبساحات تضمن 15 الفا و18 

الفا.
محمد املفرج: هناك تزوير في 
املخطط وختم سعيد ولذلك على 

البلد السالم في هذه احلالة.
احمد البغلي: اس���تغرب ان 

يتأخر هذا االقتراح.
سعد احمليلبي: امتنى ان يتم 
اثبات اي موقع محدد باملساحات 

مقدم من اجلهاز التنفيذي.
عب���داهلل العنزي: أالحظ ان 
اجلو مشحون لقد مت اتخاذ القرار 
ولذلك امتنى ان يتم تشكيل جلنة 
العادة تنظيم املنطقة بحيث يتم 
وضع شارع اعالمي ال يؤثر في 

القسائم القائمة حاليا.
الهدية: مع تش���كيل  محمد 
اللجنة لرفع الظلم عن أصحاب 
الش���كوى واعط���اء اصح���اب 
الصحف احلق وقد طلبنا تقريرا 
مفصال من اجلهاز التنفيذي حول 

املوضوع.
احمد البغيلي: اما رفض القرار 

واما قبوله.
الى  الهدي���ة: نحتاج  محمد 

تقرير مفصل عن القسائم.
اشواق املضف: املجلس سيد 

قراراته ولذلك نحن مقبلون على 
اجازة والبد من اجناز املعامالت 

دون تأخير.
 8 تق���دم  الع���ام:  االم���ني 
اعض���اء لقفل باب النقاش بهذا 

املوضوع.
يوافق املجلس.

القانوني: هناك قرار مجلس 
بلدي صادر وهناك تظلم ولذلك 
خ���الل اجللس���ة املاضية متت 
احال���ة املوضوع للجهاز لبيان 
االمر واملجلس امام خيارين اما 
املوافقة على الق���رار او اعطاء 

اجلهاز مهلة للرد.
العن���زي: البد من  عبداهلل 

احترام قرار املجلس البلدي.
الفني  فرز املطيري: اجلهاز 
ارسل كتابا الى وزارة االعالم بعدم 

توزيع القسائم للصحف.
موسى الصراف: القرار قائم 
وكت���اب االدارة واضح بأن تتم 

دراسة املوضوع.
القانوني: القرار قائم وهناك 
شكوى وتظلم، اصحاب القسائم 
االخرى ولذلك اجلهاز التنفيذي 
حتى اآلن لم يرد على الشكوى 
لذلك اما اعطاء اجلهاز مهلة للرد 
او احالة املوضوع الى اللجنة او 

رفض التظلم.
احمد البغيلي: اذا كان القرار 
نافذا ملاذا مت االرسال الى وزارة 
االعالم من قبل اجلهاز التنفيذي 

اليقاف التوزيع.
يوافق املجل���س على احالة 
القس���ائم  ش���كوى اصح���اب 
املتضررين الى جلنة الفروانية 

لبحثها.
الرس���ائل  العام: بند  االمني 

الواردة.
يوافق املجلس على احالتها 

لالدارة.
االمني العام: طلب منظمة املدن 
العربية اس���تبدال املقر احلالي 
للمنظمة مبوقع الزينة واالعالم 

بالشويخ االدارية )ع(.

يوافق املجلس على الطلب.
االمني العام: التصديق على 
محضر املجلس البلدي واعتراف 
الوزير على استمالك القطعة 10 

مبنطقة ابرق خيطان.
يوافق املجلس على استخدام 
املادة 14 على رفض اعتراف وزير 
البلدية على استمالك املنطقة 10 

مبنطقة ابرق خيطان.
االم���ني العام: طل���ب وزارة 

االشغال انشاء 
مبنى مجم���ع احملاكم املقرر 
في منطقة الرقعي بارتفاع 90 

مترا.
يوافق املجلس على الطلب

األمني العام: استحداث جسر 
مش���اة في املوقع 4 على طريق 
املط���ار بني منطقت���ي خيطان 

والفروانية.
يوافق املجلس على الطلب

األمني العام: استحداث جسر 
مشاة في املوقع رقم 3 على طريق 
املط���ار بني منطقت���ي خيطان 

والفروانية.
يوافق املجلس على الطلب

األمني العام: استحداث جسر 
مش���اة لربط منطقتي خيطان 
وجنوب السرة فوق طريق امللك 

فيصل )50(.
األمني العام: طلب تخصيص 
الداخلية إلنشاء  موقع لوزارة 
مستشفى الشرطة ضمن منطقة 

األندلس قطعة 2.
يوافق املجلس على سحب 
املعامل���ة وإعادته���ا للجن���ة 

الفروانية.
األمني العام: طلب تخصيص 
15 موقعا مقترحا حملطات كهرباء 

في منطقة العمرية.
يوافق املجلس على الطلب

املقترح  العام: املوقع  األمني 
لس���كراب األهال���ي مبنطق���ة 

الشقايا.
يوافق املجلس على التوصية 
التالي���ة: ع���دم املوافق���ة على 

 )5A( تخصي���ص املوقع رق���م
الشقايا بصفة مؤقتة  مبنطقة 

لسكراب األهالي.
تفعيل قرار املجلس البلدي 
رقم )ل ق/ م ب/2004/21/574( 
بتاري���خ 2004/12/4 واخلاص 
بنقل مواقع السكراب مبنطقتي 
أمغرة والصليبية، واالستعجال 
بنقل سكراب األهالي الى املوقع 
املخص���ص الدائ���م باملنطق���ة 
الصناعي���ة واخلدمي���ة غرب 

البالد.
املوافقة على تخصيص مواقع 
الش���قايا  للحجوزات مبنطقة 

للجهات التالية:
 )1/5B( رق���م  املوق���ع 
الع���دل( مبس���احة  )ل���وزارة 

)200.000م2(.
 )2/5B( رق���م  املوق���ع 
)ل���وزارة الداخلية( مبس���احة 

)200.000م2(.
املوقع رقم )3/5B( )للبلدية( 

مبساحة )471540م2(.
نقل سكراب مواد البناء مبنطقة 
أمغرة الى املوقع املخصص الدائم 
للمنطقة الصناعية واخلدمية 

غرب البالد.
األمني العام: اقتراح العضو 
عبداهلل العنزي نقل موقع مزارع 
الدواجن احمليطة مبنطقة اجلهراء 
الى جوار مزارع الدواجن الواقعة 

على طريق الساملي.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االقتراح
األمني العام: اقتراح العضو 
عب���داهلل العنزي بش���أن نقل 
مضخة مياه اجلهراء من موقعها 
احلالي الى موقع بديل بجانب 

مدينة احلجاج.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االقتراح
األم���ني الع���ام: تعديل قرار 
البل���دي تخصيص 4  املجلس 
مواقع لليداف بالفراغات البيئية 
لعماير األخشاب مبنطقة الدوحة. 

اعتمـاد دراسـة تصميـم دوار البدع وتخصيـص مواقـع لمعالجة النفايـات بالسـالمي والمنطقـة الجنوبية

العنزي يقترح إنشاء مسنة بحرية
 في كاظمة لخدمة مرتادي البحر

ق��دم عضو املجلس البلدي عبداهلل العنزي اقتراحا بانش��اء 
وفتح مسنة بحرية في منطقة كاظمة.

وقال العنزي في اقتراحه: تتمتع الكويت بطبيعة بحرية خاصة 
ونظرا للضغط الكبير من رواد البحر وهواة الصيد على املناطق 
البحرية مثل )حولي � العاصمة( وعلى امتداد شارع اخلليج العربي 
وللحد ولتخفيف هذه الضغوط وكذلك الفتقار املناطق الشمالية 

الى املسنات البحرية.
فإنني أقترح اآلتي: انشاء وفتح مسنة بحرية في منطقة كاظمة 

خلدمة مرتادي البحر وهواة الصيد في املناطق الشمالية.
كما قدم االقتراح التالي: نظرا اللتصاق الشارع اخلدمي اخلاص 
مبش��روع املنتزه القومي بالبيوت املطلة على هذا املشروع مما 
يسبب االزعاج والضرر وعدم اخلصوصية ألصحاب هذه البيوت 
وكذل��ك وجود خطورة على ابناء اصحاب هذه البيوت بس��بب 
مرور السيارات بالقرب منهم. فإنني أقترح اآلتي: ضم الشارع 
اخلدمي أمام البيوت املقابلة ملش��روع املنتزه القومي واحتسابه 
كارتداد خلدمة هذه البيوت واستقطاع مساحة 25 مترا من محيط 

املشروع كشارع خدمي.
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