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اعداد: بداح العنزي

تبحث جلنة مبارك الكبير خالل اجتماعها غدا األحد برئاسة 
م.أشواق املضف تقييم املوقع اإلداري واخلدمي حملافظة مبارك 
الكبير في منطقة صبحان. يتضمن جدول األعمال التالي: طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تعديل حدود مسجد الهدهود 
والعوضي مبنطقة صباح السالم قطعة 4. ترخيص إلقامة مصلى 
مؤقت منوذج جلن���ة اإلزاالت التابعة ملجلس الوزراء مبنطقة 
القرين قطعة 5، طلب نقل احملول غير القائم منطقة أبوحليفة 

الشريط الساحلي )ب( ابواحلصاينة قطعة 10، طلب شركة دلتا 
العقارية تطوير وتعديل القسائم ارقام 145 � 150 والقسيمة رقم 
151 ضمن مشروع تقسيم مبنطقة صباح السالم ق2، االقتراح 
املقدم من العضو مانع العجمي بش���أن تخصيص موقع إلقامة 
مدينة طبية متكاملة حملافظة مبارك الكبير، قرار املجلس البلدي 
بخصوص تخصيص موقع حملطة حتويل رئيس���ية مبنطقة 

صباح السالم قطعة 1 خلدمة منطقة صباح السالم.

»مبارك الكبير« تبحث تخصيص مدينة طبية بالمحافظة

عدم السماح بإضافة أنشطة ترفيهية في السالمية

الصبيح: دراسة لتطوير طريق النويصيب وتنظيم منطقة الواحة في الجهراء

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح خالل رده على سؤال لرئيس 
املجلس زيد العازمي بشأن استحداث جسور علوية للمركبات للتسهيل 
احلركة املرورية جلميع التقاطعات بعد طريق املغرب السريع مع طريق 
امللك فهد السريع بأنه جار حاليا دراسة تطوير جميع تقاطعات طريق 
النويصيب وذلك ضمن مش����روع )أ ه� ط/176( مما سيؤدي الى زيادة 

انسيابية املرور للطريق موضوع الدراسة.

نشاط صيرفة

وفي رده على اقتراح العضوين شايع الشايع ومهلهل اخلالد بشأن 
ان يكون من ضمن األنشطة املسموح بها باملناطق الصناعية واحلرفية 
نشاط صيرفة واس����تثناء األبنية التي تس����تغل فيها هذا النشاط من 

االشتراطات واملواصفات اخلاصة بأبنية املناطق الصناعية.
اوضح ان هناك دراسة ملشروع اعادة تطوير منطقة الشويخ اخلدمية 
واحلرفي����ة وقد مت طرح املش����روع على املكاتب االستش����ارية العاملية 

املتخصصة وسيتم عرض االقتراح املذكور ضمن الدراسة.

تنظيم الواحة

وأوضح خالل رده على اقتراح العضو م.عبداهلل العنزي بشأن اعادة 
تنظي����م منطقة الواحة بأنه متت مخاطبة اجلهات ذات الصلة )املخطط 

الهيكلي � فرع بلدي����ة محافظة اجلهراء � وزارة الداخلية اإلدارة العامة 
للمرور � املؤسسة العامة للرعاية السكنية( وذلك إلبداء الرأي بخصوص 
االقتراح املذكور أعاله بشأن اعادة تنظيم منطقة الواحة وستتم دراسة 

املوضوع على ضوء ردود اجلهات املذكورة.
وأشار خالل رده على اقتراح العضو أحمد املعوشرجي بشأن انشاء 
مخرج فرعي للجسر املمتد بني منطقتي السرة واجلابرية بعدم املوافقة على 
املخرج ملنطقة السرة من جهة اجلسر املقام بينها وبني منطقة اجلابرية 
الى طريق خادم احلرمني وذلك لعدم تطابق املواصفات واملعايير اخلاصة 
بالطرق الس����ريعة لكونه يقع على مسافة أقل من املسافة املسموح بها 
حيث ان تقاطع طريق الدائري الرابع مع طريق خادم احلرمني الشريفني 

يقع على مسافة أقل من 500 متر من اجلسر.

إجراءات الفرز

وذكر خالل رده على سؤال األعضاء شايع الشايع وعبداهلل العنزي 
ومهلهل اخلالد بش����أن االجراءات التنفيذية املتبعة في تطبيق املرسوم 
رقم )119( لس����نة 2010، في ش����أن الفرز والدمج بأنه بصدور املرسوم 
األميري رقم )119( لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم باملناطق 
املختلفة ونشره باجلريدة الرسمية )الكويت اليوم العدد 970 بتاريخ 
2010/4/11( قام اجلهاز التنفي����ذي بتطبيق نظام الفرز والدمج املذكور 

وحسب االشتراطات الواردة به وبجميع مناطق الكويت وتستقبل البلدية 
طلبات جميع املواطنني الراغبني في فرز ودمج عقاراتهم وتتم دراسة هذه 
الطلبات وفق آلية موحدة وحس����ب الشروط الواردة باملرسوم وإجراء 
الالزم بش����أنها.وحول اقتراح م.عبداهلل العنزي وفرز املطيري بش����أن 
استحداث طريقني منفصلني للذهاب واإلياب واستحداث دوار في املداخل 
بني قطعة 6 وقطعة 7 مبنطقة الصليبية فانه ال مانع تنظيميا من ناحية 
املبدأ من توسعة الشارع ما بني القطعة 6 والقطعة 7 مبنطقة الصليبية 
وانه جار حاليا دراسة تطوير الشارع املذكور وسيتم اعتماده من قبل 

اجلهة املختصة وذلك بعد التنسيق وموافقات اجلهات ذات العالقة.

نشاط ترفيهي

وذكر خالل رده على سؤال العضوين م.محمد الهدية وأحمد البغيلي 
بش����أن وضع نظام البناء لألنش����طة الترفيهية والترويحية للمنطقة 
احملصورة بني شارع اخلليج العربي والبحر مبنطقة رأس الساملية، ان 
املجل����س البلدي بقراره رقم )م ب/ر و/2008/7/172( بتاريخ 2008/5/5 
قد حدد اس����تعمال املنطقة كسكن استثماري وقد سمح بأنشطة وحدد 
اشتراطات هذه املنطقة وهي عيادات ومراكز طبية ومعاهد أهلية ودور 
حضانة ومطاعم ومعاهد لياقة بدنية وشقق فندقية ومكاتب هندسية 

ومحاماة واستشارات طبية، كما هو موضح تفصيال بالنظام املقرر.

ونرى تنظيميا عدم اضافة اي انش����طة أخ����رى وذلك لعدم االخالل 
باستعماالت األراضي.

إزالة محول

وردا على اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي ش����ايع الشايع بشأن 
ازالة احملول الكائن بالش����ارع الثالث قطع����ة 1 منطقة قرطبة املالصق 
للقس����يمة رقم 322، فقد اوضح انه بدراس����ة املوضوع تبني ان احملول 
موضوع الدراس����ة غير مالصق للقسيمة 322 كما هو موضح باملخطط 
التنظيمي واملس����احي والصورة اجلوية.ونفيدك����م بعدم املوافقة على 
االقتراح موضوع الدراسة بناء على قرار املجلس البلدي رقم )م ب/ف 
2/21/1 � 2002( بتاري����خ 2002/1/21 الذي يقضي بعدم النظر او املوافقة 
على ازاحة احملوالت املخصص����ة ضمن املخططات التنظيمية املعتمدة 
من قبل البلدية.وأش����ار خالل رده على اقت����راح م.عبداهلل العنزي الى 
كتاب االمانة العامة للمجلس البلدي رقم )102( بشأن  استحداث جسر 
مشاة بني منطقة الواحة واملنطقة االستثمارية وأيضا بني منطقة الواحة 
والعيون مقابل مس����جد عودة عوض العنزي نفيدكم باملوافقة املبدئية 
من الناحية التنظيمية على اس����تحداث جسر مشاة بني منطقة الواحة 
واملنطقة االس����تثمارية وسيتم عرض املوضوع على جهة االختصاص 
التخاذ القرار بشأنه وذلك بعد التنسيق وموافقة اجلهات ذات الصلة.

أحمد البغيلي أحمد املعوشرجي فرز املطيري مهلهل اخلالد م.عبداهلل العنزي شايع الشايع م.أحمد الصبيح زيد العازمي


