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طلب���ت اللجنة الوطنية لكودات 
البناء الوطنية الكويتية االستعانة 
بالكوادر واخلبرات العلمية والعملية 
املختلف���ة التي تس���اهم ف���ي دعم 

أعمالها.
ووزع���ت اللجنة من���وذج رصد 
خبرات علمية الى جميع املهندسني 

الراغب���ني في املش���اركة، خاصة ان 
اللجنة برئاس���ة البلدية وعضوية 
جهات مختلفة تعنى بإعداد كودات 
بناء وطنية مبساهمة جميع اجلهات 
ذات العالقة واالهتمام بنشر التوعية 
بأهمية استخدام مثل تلك الكودات 

بني أفراد املجتمع.

»كودات البناء« تسعى لالستعانة بالخبرات الوطنية

العنزي: تأخير تخصيص موقعي
صاالت األفراح بالجهراء مسؤولية البلدية

أك����د رئيس جلن����ة محافظة 
البلدي  ف����ي املجل����س  اجلهراء 
م.عب����داهلل العنزي ان موضوع 
تخصيص موقعني لصالتي أفراح 
بتبرع من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأسرة آل 
الصباح الكرام في محافظة اجلهراء 
غير مدرجة عل����ى جدول أعمال 

اللجنة.
وأوضح العنزي في تصريح 
صحاف����ي ان����ه ورد الى املجلس 
البلدي قبل حوالي 8 أشهر خطابا 
الوزراء بتخصيص  من مجلس 
موقع����ني إلقامة صالت����ي أفراح 
وحسب قرار املجلس في جلسته 
املنعقدة بتاريخ 18 يناير 2010 متت 
إحالة الطل����ب إلى اجلهاز الفني 
التقرير بشأن املوضوع،  إلعداد 
مشيرا الى ان الطلب الوارد لم يكن 
يحتوي على أي تفاصيل سوى 

طلب تخصيص املوقعني.
وقال انه حسب املادة 12 من 
قانون البلدية يفترض عدم اتخاذ 
اي قرار دون وجود تقرير وارد 
من اجلهاز التنفيذي، لذلك متت 
إحالة الطلب إليه إلعداد التقرير 
الالزم متهيدا للعرض على اللجنة 
املختصة واعتماده إال انه مضى ما 
يقارب 8 أشهر على طلب املجلس 

البلدي إعداد التقرير الالزم ولم 
يأت الرد حتى اآلن.

وأك����د ان من يتحمل التأخير 
في تخصيص املوقعني هو اجلهاز 
التنفيذي وعلى رأسهم وزير الدولة 
لش����ؤون البلدية الذي لم يطلب 
من جهازه االستعجال في إيجاد 
املوقعني الالزمني إلقامة صالتي 
األفراح عليهم����ا وليس املجلس 
البلدي الذي يحرص دائما على 

إجناز املشاريع الواردة إليه.
وقال ان مثل هذه التصرفات من 
وزير البلدية د.فاضل صفر وقيامه 
ال����وزراء بأن  مبخاطبة مجلس 
سبب تأخير تخصيص املوقعني 

هو املجلس البلدي يعتبر باطال 
وفيه إطالق تهم جزافا على أعضاء 
املجلس البلدي بهدف رفع احلرج 
عن جهازه وليبني للرأي العام ان 
املجل����س البلدي هو الذي يؤخر 

مشاريع البالد.
وبني ان اخلطوات التي يقوم 
بها الوزير صفر بتوجيه االتهامات 
لغيره غي����ر مقبولة، خاصة ان 
مجلس الوزراء هو الذي طلب منه 
تخصيص املوقعني، متمنيا من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد التحقق بنفسه عن 
أسباب تأخير تخصيص املوقعني 
ليتأكد ان االتهامات التي يطلقها 
الوزير دائما على املجلس البلدي 
باطلة وهدفها فقط تشويه صورة 

املجلس البلدي.
وأكد ان أعضاء املجلس البلدي 
حريصون كل احلرص على حتقيق 
جميع رغبات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حيث تعتبر 
أوام����ر والبد من  جميع طلباته 
حتقيقها، خصوصا ان الهدف من 
الرغبة السامية في إقامة صالتي 
أفراح حملافظة اجلهراء هي رسالة 
إنسانية من سموه الى أهالي هذه 
احملافظ����ة التي تعاني كثيرا من 

نقص اخلدمات.

بعد مضي 8 أشهر لم يصل التقرير إلى المجلس

م.عبداهلل العنزي

جسار اجلسار

فرز املطيري

الجسار يسأل عن إجراءات البلدية 
لالختبارات الجيولوجية لألراضي

قدم عضو املجلس البلدي جسار اجلسار سؤاال بشأن االختبار 
اجليولوجي لالراضي، وقال اجلس���ار في سؤاله: عند اعتماد 
بلدي���ة الكويت لالراضي املخصصة لالس���كان لتوزيعها على 
املواطنني فهل قامت بلدية الكويت باالختبار اجليولوجي على 
طبقات االراضي حتى ال حتدث مشاكل جيولوجية مثلما حدث 
في منطقة الظهر من ظهور كه���وف قبل اعتماد هذه االراضي 

املخصصة لالسكان؟

»قانونية البلدي« تبحث التقرير المالي عن 4 شهور
تبحث اللجن���ة القانونية واملالية في 
املجلس البلدي خ���الل اجتماعها األربعاء 
املقبل برئاسة فرز املطيري التقرير املالي 
عن الفترة من األول من أبريل حتى نهاية 
يوليو 2010 مليزانية الس���نة املالية 2010 

.2011 –
ويتضمن ج���دول األعم���ال املعامالت 

التالية:
االقتراح املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي شاي��ع الشايع، بشأن كتاب األمانة 
العامة للمجلس البلدي رقم 543 واخلاص 
بش���مول الكادر املقرر لشاغلي الوظائف 
القانونية للبلدية أقرانهم من شاغلي ذات 
الوظائف باملجلس البلدي والذي متت إحالته 

باجللسة رقم 2009/6.
الطل�����ب املق���دم من رئي���س الفتوى 
والتش���ريع محمد الصب���اح بخصوص 
مش���روع الصناعات الغذائية في منطقة 
صبحان، والذي يتم إدراته وتشغيله بنظام 

.B.O.T �ال
طلب الشركة الكويتية حلفر اآلبار، بشأن 
اسم وأنشطة الشركة الكويتية حلفر اآلبار 

وتنقية املياه ذ.م.م.
التظلم املقدم من صاحب العالقة بشأن 
قرار البلدية بإزالة مطعم استراحة الضاحية 

الكائن في ضاحية عبداهلل السالم.
اإلفادة على كتاب رئيس جلنة تصنيف 
وترخي�����ص املقاولي��ن بش�����أن طل��ب 

اللجن�����ة القانوني��ة واملالي��ة باملجل��س 
البلدي تقريرا ع���ن االجراءات التي يجب 
اتخاذها جتاه املقاولني املصنفني لدى جلنة 

املناقصات.
التظلم املقدم من صاحب العالقة بشأن 
توجيهات مجلس الوزراء التي تضمنها قراره 
رقم 2010/767 وقرار املجلس البلدي بتنفيذ 
هذه التوجيهات الصادرة بتاريخ 2010/6/15 
واخلاص باملوافقة على طلب التنازل للشركة 
الدولية للمنتجعات على قطعة األرض رقم 

20 الكائنة بالضباعية.
استمالك املساحة الصافية املتبقية للعقار 
رق���م 10 م���ن م/ 32243 بضاحية الزهراء 

جنوب السرة.

تناقش شمول الكادر المقرر لشاغلي الوظائف القانونية بالبلدية أقرانهم في المجلس البلدي

مهلهل اخلالد

لجنة العاصمة تناقش تخصيص موقع لبناء
صوامع ومخازن للحبوب في شبرة الشويخ

تبحث جلنة العاصمة خالل 
اجتماعها األربعاء املقبل برئاسة 
مهلهل اخلالد، تخصيص موقع 
لبناء صوامع ومخازن للحبوب 
ضمن موقع ش���برة اخلضار 

بالشويخ.
ويتضمن ج���دول األعمال 
التالي: كتاب الشركة الكويتية 
املزادات بشأن اضافة  لتنظيم 
الى قس���يمة الشركة  انشطة 
املزادات  الكويتي���ة لتنظي���م 
ال���ى  )ش.ك.م.م( باالضاف���ة 
نش���اطها احلالي، طلب ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
ووزارة املالي���ة جتدي���د عقد 
القس���ائم رق���م )48  ايج���ار 
و49( مبنطقة الشويخ القدمي 

السيارات  واملخصصة ملتحف 
التاريخية والقدمية، طلب وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
إعادة تخصيص موقع ديوانية 
الرعيل األول ضمن مركز ضاحية 
اليرموك، طل���ب البنك األهلي 
الكويت والشرق  املتحد )بنك 
األوس���ط س���ابقا( نقل موقع 
فرع البن���ك مبنطقة الروضة، 
الش���كوى املقدمة من صاحب 
العالق���ة مبنطقة بني���د القار 
بخصوص عدم وجود ش���ارع 
تخدميي لقسيمته بالقطعة )1(، 
طلب زحزحة املوقع املخصص 
ملسجد بن شرف � مبنطقة القبلة 
قطعة )15( داخل املدينة، طلب 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 

والعمل املوافقة على ترخيص 
الس���يارات السطحية  مواقف 
لتكون مبنى مواقف سيارات 

متعددة األدوار مبرك��ز ضاحي��ة 
منطقة اليرموك، الطل��ب املقدم 
من املجل����س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب لنزع ملكي��ة 
قص���ر الش���يخ فهد الس���الم 
)املالك احلالي عبداهلل عي��سى 
اليوسفي( الواقع بالقطع��ة )3( 
مبنطقة الشرق واملوص��وف 
بالقس���يمتني رقم���ي )1 و2( 
باعتباره م���ن املباني احملافظ 
عليها تاريخيا، طلب مؤسسة 
املوانئ الكويتية املوافقة على 
ترخي���ص فرع بن���ك مببنى 
املؤسسة مبنطقة الشويخ، طلب 
التطوعية  الكويتية  اجلمعية 
النسائية اس���تغالل جزء من 
مقره���ا ضمن مدرس���ة قتيبة 

املتوسطة )س���ابقا( مبنطقة 
الدس���مة قطع���ة )5( كمركز 
اجتماع���ي متخصص بتأهيل 
وتدريب الفتيات والس���يدات، 
طل���ب ادارة االدارة بالبلدي���ة 
اداري  تخصيص موقع ملبنى 
يتبع البلدية على شارع الشهداء 
باملنطقة )13( مبنطقة القبلة، 
الطلب املقدم لتمديد العمل بقرار 
املجل���س البلدي رق���م )م.ب/
املتخ���ذ  ف2003/12/367/17( 
بتاريخ 2003/6/16 بخصوص 
قس���يمتهم الناجت���ة عن دمج 
القس���يمتني رقم���ي )2 و5( 
مبساحة إجمالية )2928.50م2( 
على شارع السور بالقطعة )1( 

مبنطقة املرقاب.


