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وافق املجلس البلدي خالل جلسته العادية امس برئاسة زيد العازمي على اقتراح متديد فترة املخيمات الربيعية لشهر ينتهي في 31 ابريل املقبل. وجاءت املوافقة بناء 

على اقتراح رئيس املجلس نظرا لرغبة املواطنني وعدم متكن البعض من التخييم خالل شهر فبراير الستغالل موقع الصبية إلقامة االحتفاالت الوطنية في املنطقة. وقد 

شهدت اجللسة في بدايتها نقاشا ساخنا عند بحث موضوع التصديق حيث اعتبر االعضاء تعديل صياغة احد القرارات من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية هو تغييرا 

للقرار وهو امر ال يحق للوزير اجراءه ألن القانون اعطى الوزير احقية رفض او املوافقة على قرارات املجلس البلدي، مما حدا باألعضاء الى املطالبة بإحالة التنويه الى 

الوزير. وأقر املجلس مساحة 18 كيلومترا مربعا في منطقة الساملي لصالح الهيئة العامة لالستثمار كما متت املوافقة على متديد مدة سريان قرار تخصيص املواقع جلميع 

املشاريع احلكومية لدى وزارة االشغال العامة لتصبح 4 سنوات بدال من 3 سنوات. ووافق املجلس على تخصيص موقع مبساحة 1.623 كيلومتر مربع مبنطقة الشقايا 

لنقل سكراب امغرة اليه بدال من املوقع املقترح في منطقة أرحية. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

اعتمد إطالق أسماء 22 شخصية على الشوارع

البلدي: متديد فترة املخيمات حتى نهاية أبريل

editorial@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

إطالق أسماء 22 شخصية على الشوارع

فحص إشعاعي لألغذية الواردة من اليابان

الهدية إلنارة شوارع الوفرة الزراعية

إطالق اسم الشهيد طيار
عثمان العبدالهادي على شارع مبشرف

اعتمد املجلس البلدي إطالق أسماء 22 شخصية على الشوارع موزعة 
كما يلي: 

املغفور له الشيخ صباح السالم الصباح: طريق الساملي )70(.
املغفور له الشيخ جابر األحمد: طريق العبدلي من تقاطع طريق اجلهراء 

وطريق الصبية ملنفذ العبدلي احلدودي )80(.
املغفور له الشيخ سعد العبداهلل: طريق الصبية من تقاطع طريق 

اجلهراء وطريق الصبية الى مركز البحرة عند دوار مسجد الفتوح 
)طريق 801(.

املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر: طريق البحيث من مركز البحرة عند 
دوار مسجد الفتوح ملنطقة البحيث جنوب أم قصر.

املغفور له الشيخ سالم الصباح: الطريق الساحلي من الفنطاس الى 
الفحيحيل.

املغفور له فهد املالك: شارع النزهة في منطقة النزهة.
محمد مساعد الصالح: شارع الصحافة.

تركي الزايدي: شارع دعبل اخلزاعي في اجلهراء.
مهنا عيسى العدواني: شارع في العمرية.

يوسف محمد النصراهلل: شارع في منطقة أبواحلصانية.
محمد سعود الدويهيس: أحد شوارع العاصمة.

محمد مدعج املدعج: أحد شوارع حولي.
محمد احلمود عبدالوهاب: شارع في منطقة كيفان.

أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر: شارع املعاهد في صباح الناصر.
عبدالعزيز الفليج: أحد شوارع العاصمة.

جاسم محمد العيسى: أحد شوارع الفروانية.
عبداحملسن البسام: شارع 8 باجلهراء.

املال منصور البناق: الشارع املتفرع من دعبل اخلزاعي في اجلهراء.
محمد ضيف اهلل القحص: شارع عني جالوت في اجلهراء.

محمد عبدالعزيز الصليلي: اجلهراء.
سعد ماضي املطوطح: اجلهراء.

خالد يوسف الغنيم: منطقة الشويخ ـ شارع 65.

أعلن مساعد املدير العام لشؤون اخلدمات في البلدية محمد العتيبي 
عن اخضاع جميع املواد الغذائية الواردة من اليابان الى الفحوصات 

املخبرية االشعاعية.
وقال العتيبي لـ »األنباء« ان هذا اإلجراء الذي مت اتخاذه تهدف الى 
احملافظة على الصحة العامة للمواطنني واملقيمني والتأكد من سالمة 

األغذية الواردة من اليابان والتي تقدم للمستهلكني.

اقترح العضو م.محمد الهدية انارة الشوارع مبنطقة الوفرة الزراعية.
وقال م.الهدية في اقتراحه: الشوارع مبنطقة الوفرة الزراعية حتتاج 

الى انارة للطرق تيسيرا على جميع املواطنني الذين يرتادوا تلك الطرق 
ليال اضافة الى ان التقاطعات تسبب العديد من احلوادث املرورية كون 

املرور بتلك التقاطعات ال يخضع لضوابط مرورية واضحة ويترك 
املرور بها اجتهاديا للسائقني األمر الذي يتطلب احلرص على احلد من 
تلك احلوادث حفاظا على سالمة املواطنني. لذلك أقترح املوافقة على ان 
يتم انارة الشوارع مبنطقة الوفرة الزراعية وعمل حارة أمان بني أعمدة 

اإلنارة وبني الشارع واستبدال التقاطعات بعمل دوار عند كل تقاطع.

قدم العضو احمد املعوشرجي اقتراحا باطالق اسم الشهيد طيار 
عثمان العبدالهادي على احد الشوارع مبنطقة مشرف.

وقال املعوشرجي في اقتراحه ان تكرمي شهداء الكويت الذين 
ضحوا بحياتهم ثمنا رخيصا من اجل الدفاع عن ارض هذا البلد 
وشعبها امر واجب لكي يكونوا مثاال يقتدي به شبابنا واجيالنا 

القادمة لكي يقدموا لوطنهم كل التضحيات والبذل والعطاء 
للنهوض به وبناء مستقبله املشرق، وان من احد هؤالء الرجال 

اخالصا لوطنهم هو الشهيد طيار عثمان عبدالهادي العبدالهادي، 
الذي ولد في الكويت عام 1955، وقد كان مثاال لالخالص 

والتفاني في العمل، وكان يتمتع بشخصية يغلب عليها الطموح 
والعطاء. وقد شارك في احلركة الكشفية منذ اوائل السبعينيات، 
حيث التحق مع زمالئه الكشافة في معسكرات عديدة في بعض 

الدول العربية واآلسيوية ونال شهادات تقدير في هذا املجال، 
فما ان انهى دراسته للمرحلة الثانوية التحق بكلية الطيران في 
الواليات املتحدة االميركية حتى عام 1977، ثم مت تعيينه بوزارة 

الدفاع كمالزم طيار وارتقى الى رتبة مالزم اول طيار عام 1980، 
وجنح في اجتياز دورة تدريبية عام 1984 في بريطانيا ليصبح 

بعدها مدرب طيار.

)فريال حماد(جانب من األعضاء في اجللسة رئيس املجلس زيد العازمي خالل ترؤسه اجللسة 

مداخلة من العضوين فرز املطيري وأحمد البغيلي

حديث مشترك بني م.جنان بوشهري وم.عبداهلل العنزي ومحمد املفرج وم.موسى الصراف

البلدي  افتتح رئيس املجلس 
زيد العازمي اجللس���ة الساعة 10 

صباحا.
التصديق على  الع���ام:  االمني 

احملضر السابق.
عبداهلل العنزي: لقد سقط اسمي 
من جلنة تقصي احلقائق في الردود 

على اسئلة االعضاء.
جنان بوشهري: ميكن ان اتنازل 

للزميل فرز املطيري.
فرز املطيري: اشكر االخت جنان 

واعلن انسحابي من اللجنة.
العجمي: هن���اك تعديل  مانع 
صياغة قرار من قبل الوزير بشأن 
العقيلة خالل  قرار تنفيذ جامعة 
س���نة حيث مت تعدي���ل املدة الى 
سنتني وهل يحق للوزير التغيير 

بالقرار.
القانوني: ال يحق  املستش���ار 
للوزير تغيير القرار اما باملوافقة 

أو الرفض.
مانع العجمي: تغيير املدة جرمية 
والبد من ارجاع املعاملة الى املجلس 

التخاذ قرار بشأنها.
محمد الهدية: سابقة خطيرة ان 
يقوم الوزير بتعديل القرار وهذا 
التغيير جوهري ولذلك اعتقد بأن 
القرار الب���د أن يرجع إلى وضعه 

السابق سنة واحدة.
محمد املف���رج: الوزير ال ميلك 
تغيير قرار املجلس البلدي ونرفض 

التصديق على احملضر.
فرز املطي���ري: من الصعب أن 
تصل األم���ور إل���ى تهميش دور 
املجلس البلدي وهذا احملضر فيه 

تزوير ونحن امام مشكلة.
محمد املفرج: إذا لم يتم إعادة 
احملضر إلى الوزير سننسحب من 

اجللسة.
يواف���ق املجلس على س���حب 

تصديق الوزير على احملضر.
فرز املطيري: هل يجوز لإلدارة 
القانونية ايقاف معاملة لم يتم البت 

فيها من قبل احملاكم.
عبدالكرمي السليم: هناك تسميات 
مت رفضها من قبل الوزير واستخدم 
املجلس املادة 14 لذلك ال ميكن تأخير 

املصادقة.
مان���ع العجمي: م���ا جاء ليس 
تعديل صياغة وإمنا تغيير قرار 

املجلس البلدي.
أحمد الصبيح: من حق املجلس 
األخذ بتنويه الوزير اما بالقبول 
القانون  الرفض ولذلك حسب  أو 
يعتبر تنويها للتذكير خاصة أن 
مدة الس���نة ال تكفي نظرا للدورة 

املستندية.
القرار يعتبر  العجم���ي:  مانع 

تزويرا.
جنان بوش���هري: هل تعديل 
التنويهات  الصياغة يدخل ضمن 

او مختلف.
املستش���ار القانوني: ال يوجد 
تنوي���ه الق���رار مت باملوافق���ة أو 

الرفض.
منى بورسلي: هل الكتاب يعتبر 
جديدا نظرا للمصادقة عليه ضمن 

احملضر السابق.
األمني العام: بند الرسائل الواردة 
� تقرير حول زيارة م.جنان بوشهري 
الى مصنع تدوير النفايات االنشائية 

على طريق الدائري السابع.
جنان بوش���هري: أمتنى إحالة 
التقرير إلى جلنة البيئة في املجلس 

البلدي.
العجمي: أطل���ب بيانا  مان���ع 
إذا كانت امل���رادم فيها تراخيص، 
خاصة أن تل���ك املرادم عبارة عن 

قنابل موقوتة.
جنان بوشهري: سؤالي بشأن 

التوصية  يوافق املجلس على 
التالي���ة: املوافقة على تخصيص 
مساحة 18 كلم2 وبأبعاد 4000م × 
4500م مبنطقة الس���املي ملصلحة 
العامة لالستثمار شريطة  الهيئة 

اآلتي:
ان تقوم الهيئة باس���تكمال 1 موافقة وزارات اخلدمات على 
االجراءات الالزمة نحو تأس���يس 
شركة غرب البالد وفق قرار مجلس 

الوزراء.
ان تقوم بعمل مخطط هيكلي  تفصيلي حسب االستعماالت 2
املذك���ورة اع���اله وعمل دراس���ة 
تفصيلي���ة لتش���تمل على جميع 
التخطيطية واملرورية  الدراسات 
والبيئية على ان يتم عرضها على 
املجل���س البل���دي القرارها وفق 

االنظمة املتبعة املعمول بها.
يتم التنسيق مع ادارة املخطط  الهيكلي بخصوص الدراسات 3
التفصيلية للطريق االقليمي وشبكة 
الطرق والسكة احلديد مع تعديل 
ش���كل املوق���ع وابعاده حس���ب 
االحتياجات من الناحية التخطيطية 

وشبكة الطرق املتوقعة.
تخول االدارة بزحزحة املوقع  حت���ى ال يتع���ارض م���ع 4

اخلدمات.
االمني العام: طلب وزارة االشغال 
العام���ة اعادة النظر بش���أن قرار 
املجل���س البلدي باش���تراط املدة 
احملددة لتنفيذ املواقع املخصصة 

للمشاريع احلكومية.
يوافق املجلس على متديد مدة 
سريان قرار التخصيص للمواقع 
جلميع املش���اريع احلكومية لدى 
وزارة االشغال العامة لتصبح اربع 

سنوات بدال من ثالث سنوات.
االمني الع���ام: محضر اجتماع 
جلنة اجله���راء اقتراح م.عبداهلل 
العنزي بشأن انشاء نادي رياضي 

ملدينة سعد العبداهلل.
منى بورس���لي: ال يقع النادي 
البلدي  ضمن اختصاص املجلس 
القان���ون ونحن مختصون  وفق 

باقرار املواقع.
عبدالك���رمي الس���ليم: البد من 
التوصية من املجلس لتخصيص 

املوقع.
يوافق املجلس على التنسيق مع 
هيئة الشباب والرياضة لتخصيص 
موقع القامة ناد رياضي في سعد 

العبداهلل.
االمني العام: طلب وزارة االشغال 
العامة اعتماد املوافقة التنظيمية 
ملبنى الهيئ���ة العامة للمعلومات 
املدنية )فرع اجله���راء( مبنطقة 
اجلهراء قطعة 93. يوافق املجلس 
على التوصية التالية: املوافقة على 
الطلب املقدم من وزارة االش���غال 
العامة حتويل مواقف الس���يارات 
الس���طحية ملبنى الهيئ���ة العامة 
للمعلومات املدنية )فرع اجلهراء( 
قطع���ة 93 الى مواقف س���يارات 
متعددة االدوار )سردابان � ارضي � 4 

ادوار( شريطة االلتزام مبا يلي:
ان يت���م التصميم والتنفيذ  واالشراف على نفقة امليزانية 1

العامة للدولة.
ان تقوم وزارة االشغال العامة  باع���داد التصامي���م الالزمة 2
واعتماده���ا م���ن البلدي���ة قب���ل 

التنفيذ.
ان تسلم املواقف للهيئة العامة  للمعلومات املدنية الدارتها 3

وصيانتها وتكون باملجان.
اقت���راح العضو  العام:  االمني 
العنزي استحداث جسر  عبداهلل 
مش���اة بني كل من منطقة الواحة 

واملنطقة االستثمارية وكذلك بني 
الواحة ومنطقة العيون.

يوافق املجلس على االقتراح.
االمني العام: طلب وزارة الداخلية 
توسعة موقعي مخفر شرطة تيماء 
ومخفر شرطة الصليبية السكنية 

الستعمالهما حلجز املركبات.
يوافق املجلس على الطلب.

االمني العام: طلب الهيئة العامة 
لش���ؤون الزراعة توسعة حيازة 

منطقة الصليبية الزراعية.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني العام: إلغاء قرار مجلس 
الوزراء اخلاص بتخصيص املوقع 
احلالي ملركز خفر الس���واحل في 
منطقة الصبي���ة )مدينة احلرير( 
ليكون موقعا بصفة دائمة وتابع 

لوزارة الداخلية.
إلغاء  يواف���ق املجلس عل���ى 

القرار.
العام: املوقع B املقترح  األمني 
بصفة مؤقتة مبنطقة ارحية بديال 

عن سكراب األهالي في أمغرة.
التوصية  يوافق املجلس على 

التالية:
٭ أوال: عدم املوافقة على الطلب 
املقدم من مجلس الوزراء تخصيص 
املوقع )B( مبنطقة ارحية لسكراب 

األهالي.
٭ ثانيا: تعديل قرار املجلس البلدي 
رقم )م ب/ل ج2010/12/310/4( املتخذ 
بتاريخ 2010/6/28 ليكون كالتالي: 
املوافقة على تخصيص املوقع رقم 
)A 5( مبساحة 1.623كم2 مبنطقة 

الشقايا لسكراب األهالي.
األمني العام: دراس���ة وتطوير 
طريق كب���د احلالي ليصبح حرم 
الطري���ق 100 مت���ر ب���دال من 50 

مترا.
يوافق املجلس على الطلب مع 
تخوي���ل االدارة زحزحة وترحيل 
الشارع عند تعارضه مع أي خدمات 

قائمة باملنطقة.
األم���ني الع���ام: محضر جلنة 
الفروانية � اطالق اس���م املرحوم 
علي فهد الدويلة على شارع املطافئ 

بالفروانية.
يوافق املجلس على اطالق اسمه 
ليك���ون من ش���ارع املطافئ حتى 
تقاطعه مع شارع الغزالي الفاصل 

بني القطاعات )2 و3 و4(.
األمني العام: طلب اطالق تسمية 
رجاالت عائلة املزين )أهل البيرق( 
على ش���ارع الوليد ب���ن عبدامللك 
الفاص���ل ب���ني خيط���ان اجلديدة 

والقدمية، شارع النادي.
األمني العام: طلب األمانة العامة 
لألوقاف اعادة النظر بالبنود من 
قرار املجلس البلدي والذي يقضي 
ببناء وتخصيص موقعهم مبنطقة 

الشويخ )ع( االدارية.
يوافق املجلس على تخصيص 
املوقع لألمانة العامة مبساحة 10 
آالف متر مربع ش���ريطة االلتزام 
بنظام البناء املعمول به باملنطقة 
مع توفير مواقف سيارات للمشروع 

ببناء سرداب او اكثر في املوقع.
األم���ني الع���ام: طل���ب وزارة 
املواصالت اضافة 3 مطاعم وسوق 
مركزي )أنش���طة جتارية( ملوقع 
مركز انطالق احلافالت اخلارجية 
مبنطقة جي���وان وذل���ك خلدمة 
املس���افرين. يوافق املجلس على 
ابقاء املعامالت على اجلدول حلني 

احضار املخططات.
األمني العام: جلنة التسميات.

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

رفعت اجللس���ة الساعة 2.50 
ظهرا.

استيراد أس���ماك »الباسا« هناك 
تخوف اآلن من تلك األسماك ولذلك 
هناك تقرير هيئ���ة الزراعة يؤكد 
س���المة تلك امل���ادة ولذلك ارجو 

اإلحالة لتقدمي تقرير بذلك.
األمني العام: الرد على س���ؤال 
العضو أحمد البغيلي بشأن طلب 
تقرير مبجمل القضايا ضد نواب 

مدير عام البلدية.
أحم���د البغيل���ي: مل���اذا يقوم 
مدير اإلدارة بالرد على الس���ؤال 
عبر الصح���ف والتأكيد على عدم 

اختصاص املجلس بذلك.
فرز املطيري: استغرب من الرد 
عبر الصحف على سؤال العضو.

أحم���د البغيلي: هل يعني ذلك 
أن الوزير يرغب في ان يتم ايقاف 

مشاريع التنمية.
األمني العام: الرد على س���ؤال 
العض���و محم���د املفرج بش���أن 
املستشارين واحملامني في اإلدارة 
القانوني���ة الذين مت���ت احالتهم 

للتقاعد.
محمد املفرج: يأتي الرد بأن ذلك 
ليس من اختصاص املجلس لذلك 
نحن نقف مع ابناء الكويت وهذه 
الردود ليست مقنعة ونطلب إحالة 
املواضيع للجنة تقصي احلقائق.

املستشار القانوني: ال يحق لك 
التعقيب ألن هذا االمر يدخل ضمن 

بند ما يستجد من اعمال.
مانع العجمي: االدارة القانونية 
القان���ون على  متهالكة وتفس���ر 

مزاجها.
الع���ام: معاملة مؤجلة  االمني 
من اجللسة املاضية بشأن اطالق 
اسم املرحوم الشيخ سالم الصباح 
على الطريق الساحلي الواقع من 

الفنطاس الى الفحيحيل.
مان���ع العجمي: س���بق ان مت 

تأجيل املوضوع متهي���دا للتأكد 
من عدم تكرار االسم على شوارع 
اخ���رى ولذلك اطلب املوافقة على 

التسمية.
االم���ني العام: اقت���راح رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي بشأن 
متديد فترة اقامة املخيمات الربيعية 

ملدة شهر ينتهي في 30 ابريل.
عب���داهلل العنزي: ه���ذا العام 
اس���تثنائي لبعض املواقع ومنها 
طريق الصبية واملطالع، لذلك نطلب 
متدي���د الفترة نظ���را لعدم متكن 
الفترة املاضية من  املواطن خالل 
االستمتاع بالبر نظرا لالحتفاالت 

الوطنية.
عبدالكرمي السليم: الهيئة العامة 
للبيئة م���ع مجلس الوزراء حتدد 
مواق���ع معينة للتخييم بس���بب 

التصحر.
مزيد املطيري: استغرب رفض 
الوزي���ر وس���بق ان رفض الئحة 
الزراعة لذلك طل���ب التمديد جاء 

بناء على طلب املواطنني.
يوافق املجلس باالجماع على 
متديد فترة املخيم���ات الى نهاية 

شهر ابريل املقبل.
االمني الع���ام: محضر اجتماع 
اللجن���ة الفنية، اقت���راح العضو 
محمد املفرج انارة املداخل الشمالية 

واجلنوبية في البالد.
يوافق املجل���س على االقتراح 
ان���ارة في املناطق  بوضع اعمدة 
الش���مالية واجلنوبي���ة والطرق 
الداخلية املجاورة للشاليهات وذلك 
بالتنسيق مع وزارات الدولة ذات 

االختصاص.
االمني العام: طلب االمانة العامة 
ملجلس الوزراء تأس���يس شركات 
تطوير وتنفيذ املستودعات واملنافذ 

احلدودية.

تخصيص موقع 
مبساحة 18 كيلومتراً 
في منطقة الساملي 

للهيئة العامة 
لالستثمار

4 سنوات مدة البدء 
بتنفيذ املشاريع 
احلكومية لدى 

»األشغال«

نقل سكراب أمغرة 
إلى منطقة الشقايا 

بداًل من »أرحية« 
املقترح

من أجواء اجللسة
٭ قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي التهنئة الى م.جنان 

بوشهري مبناسبة حصولها على جائزة القيادات النسائية من العمل 
البلدي في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

٭ اعتذر عن حضور اجللسة كل من نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع، م.جسار اجلسار، م.أشواق املضف.

٭ طلب رئيس املجلس البلدي من الصحافة ضرورة التأكيد على 
عدم التزام نواب املدير العام باحلضور للجلسة حيث غادر عدد 

منهم اجللسة بعد مرور بعض الوقت.
٭ طلب مساعد املدير العام لشؤون اخلدمات والذي كان ميثل 

اجلهاز من رئيس املجلس البلدي عدم اجلمع ألن هناك من 
النواب من طلب االستئذان وهو نائب املدير العام لشؤون 

بلديتي العاصمة واجلهراء م.محمد احلريص.
٭ توعد رئيس املجلس البلدي زيد العازمي بأنه سيتم االنسحاب 

من اجللسة املقبلة إذا لم يحضر نواب املدير العام اجللسة.


