
المجلس البلدي
الثالثاء 31 مايو 2011

13
editorial@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

في جلسة أكد األعضاء فيها إنصاف أصحاب احملالت

البلدي: إيقاف قرار إغالق محالت القرين والسماح بتمديد التراخيص

)فريال حماد( جانب من األعضاء خالل اجللسة   حديث مشترك بني زيد العازمي ومحمد املفرج

حديث بني م.اشواق املضف وجنان بوشهري

م.منى بورسلي وم.موسى الصراف

حوار بني شايع الشايع وعبداهلل العنزي

تنسيق مشترك 
مع مجلس الوزراء 
إليجاد آلية واضحة 

للتسميات على 
الشوارع

إعادة تنظيم بنيد 
القار وتطوير 4 قطع 
في خيطان للدراسة

السماح بإقامة األدراج بـ 2 متر
في السكن اخلاص وإيقاف اإلزالة

اقتراح بضم 3 مناطق إداريًا للعاصمة

بورسلي تقترح تسمية
ساحة باسم »اإلرادة«

اقتراح بتسمية شارع باملنطقة العاشرة 
باسم املرحوم حمود الكريباني

العجمي يسأل عن شركات 
اللحوم الهندية

أقرت جلنة االزاالت تأجيل ازالة االدراج اخلارجية من 
السكن اخلاص والسماح بـ 2 متر في بيوت السكن 

اخلاص.
وقال عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي بعد نهاية 

االجتماع الذي حضره الوزير علي الراشد ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومسؤولي جلنة االزالة 
والبلدية حيث اكد ان قرار التأجيل جاء إلعداد الالئحة 

التنظيمية من قبل اجلهاز التنفيذي لوضعها على جدول 
أعمال املجلس البلدي القرارها الحقا.

واعرب العنزي عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء 
على توجيهاته بوقف االزاالت وكذلك لوزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء على تفهمه ملعاناة املواطنني، متمنيا من 
اجلهاز التنفيذي سرعة اعداد الالئحة التنظيمية لالدراج 

واملسنات والرامبات حفظا حلقوق الدولة ومصالح املواطن.

قدم العضو عبداهلل العنزي اقتراح بضم املناطق اجلديدة 
السكنية )جابر األحمد، القيروان، النهضة( اداريا الى 

محافظة العاصمة مؤقتا.
وقال العنزي في اقتراحه: نظرا حلداثة املناطق املذكورة 
وتشتت املراجعني في هذه املناطق فبعض املعامالت في 

الوزارة تتبع حملافظة اجلهراء وبعضها حملافظة العاصمة 
والبعض اآلخر حملافظة الفروانية وفي سبيل التيسير على 

املواطنني وفض االشتباك بني احملافظات لهذه املناطق.
لذا اقترح: ضم املناطق السكنية اجلديدة )جابر األحمد، 

القيروان، النهضة( حملافظة العاصمة اداريا بصفة مؤقتة.

اقترحت م.منى بورسلي تسمية ساحة باسم ساحة اإلرادة.
وقالت بورسلي في اقتراحها: متثل التسميات جزءا مهما 

من تكوين املدينة ويحفظها التاريخ ودائما يتم اختيار 
التسمية وفق أهميتها للمجتمعات.

ولذلك أقترح: تسمية الساحة »امليدان« في مدينة الكويت 
واحملدد من الناحية الشمالية الغربية بشارع اخلليج العربي 

والواقع غرب منطقة الوطية باسم ساحة اإلرادة.

قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا باطالق 
اسم املرحوم حمود الكريباني على احد شوارع املنطقة 

العاشرة. وقال العازمي في اقتراحه: اتقدم بطلب تسمية 
شارع باسم املغفور له حمود دهلوس الكريباني على أحد 

شوارع املنطقة العاشرة، حيث انه كان عضوا باملجلس 
البلدي وذلك في عام 1984، وشارك في اللجنة الكويتية 
باملنطقة الشرقية واملختصة بتسهيل شؤون املواطنني 

الكويتيني الذين نزحوا من بالدهم نتيجة العدوان العراقي 
الغاشم على دولتنا احلبيبة حيث انه كان له االثر الكبير في 

اجناح عمل اللجنة في التخفيف من معاناتهم.
فتكرميا لهذا الرجل وملواقفه النبيلة واملهمة في الكويت.

لذا اقتراح تسمية شارع باسمه.

قدم العضو مانع العجمي سؤاال بشأن شركات اللحوم 
الهندية. وقال العجمي في سؤاله: قام وفد من بلدية 

الكويت بعمل زيارة إلى جمهورية الهند وذلك لالشراف 
على عمليات الذبح والسلخ من قبل شركات اللحوم الهندية 

واملسالخ التي جتلب منها اللحوم الى الكويت وعددها 
تقريبا 12 مسلخا ولذلك نتساءل عن: 

هل يوجد للكويت وفد طبي بيطري مقيم ومرابط ويشرف 
على عمليات الذبح والسلخ في شركات اللحوم الهندية؟ 

وإذا كان اجلواب بنعم. فيرجى تزويدي بأسماء هذا الوفد 
الطبي.

والسؤال اآلخر. هل توجد وفود طبية من بعض الدول 
املستوردة لهذه اللحوم والتي تتعامل مع نفس شركات 

اللحوم التي تتعامل معها الكويت؟ وأرجو تزويدي بنسخة 
من التقرير الذي أعد للمدير العام من فريق العمل الزائر 

بعد هذه الزيارة.

استشارية للعاصمة مما يساهم 
في وجود فروقات مالية جديدة 
من جراء الضم لذلك جند انه من 

غير املجدي املضي بذلك.
٭ اشواق املضف: أطلب سحب 

املعاملة واعادتها للجنة.
٭ يواف���ق املجل���س على طلب 

السحب.
٭ األمني العام: دراس���ة تطوير 

منطقة خيطان )3 قطع(.
٭ عبداهلل العنزي: أطلب سحب 
املوضوع ألخ���ذ رأي املختارين 

واملسؤولني باملناطق.
٭ يواف���ق املجل���س على طلب 

السحب وإعادته للجنة الفنية.

أسواق القرين

٭ األمني العام: بند ما يستجد من 
أعمال، مناقشة أسواق القرين.

٭ مانع العجمي: أس���تغرب من 
توجي���ه إنذارات لوق���ف العمل 
بأسواق القرين رغم كسب أصحاب 
احملالت قضايا ضد البلدية، خاصة 
ان أصحاب احملالت لديهم عقود 
وإقرارات البلدية أصبحت طاردة 
لالستثمار في البالد، لذلك البد من 
قيام الوزير بوقف القرارات حلني 

انتهاء القضاء من ذلك.
٭ أحمد البغيلي: أس���تغرب من 
البلدية جتاه اخلس���ائر  صمت 
التي ستلحق البلدية بعد تنفيذ 

األحكام.
السليم: أستغرب  ٭ عبدالكرمي 
منح تراخيص من التجارة دون 
الرجوع للمجلس لذلك البد من 
بيان املبررات خاصة ان القضاء 
أنص���ف أصحاب تل���ك احملالت 
وأمتن���ى ان يتخذ املجلس قرارا 
بإعطاء مهلة س���نتني حلني حل 

املشكلة.
٭ عبداهلل العن���زي: مت حتديد 
جميع األعمال احلرفية واخلدمية 
بن���اء على كت���اب الهيئة العامة 
للصناعة وأنا م���ع إعطاء مهلة 
مفتوحة حلل املشكلة وإذا احتاج 
اجلهاز الفني تشريعا من املجلس 
البلدي لبيان األنشطة فإن املجلس 

ال ميانع في ذلك.
٭ أشواق املضف: أنا مع السماح 
بالتراخيص دون حتديد مهلة وان 
تك���ون التراخيص صاحلة دون 

انتظار مدة معينة.
٭ جنان بوشهري: هناك إشكالية 
كبيرة يتحملها أصحاب احملالت 
بس���بب أخطاء مسؤولني ليسوا 

على قدر املسؤولية.
٭ فرز املطيري: هل يعقل اللعب 
باملال العام على حس���اب بعض 
القرارات ض���د املواطن الكويتي 
ولذلك نطالب من خالل املجلس 
باس���تمرار تلك احملالت للقيام 

بأعمالها.
٭ زيد العازمي: أستغرب من عدم 
لقاء الوزير ألصحاب احملالت لذلك 
نصدر قرارا ب���أن تكون املنطقة 
القرين  خدمية حرفي���ة ملناطق 

والعارضية.
٭ محمد الهدية: األمر ليس غريبا 
على البلدية تترك األمور ومن ثم 
يأتون ويؤكدون ان األش���خاص 

مخالفون.
٭ يوافق املجلس على إيقاف قرار 
اجلهاز التنفيذي اخلاص بإغالق 
أبوفطيرة  احملالت في منطق���ة 
)أس���واق القري���ن( والس���ماح 
بتجديد التراخيص الصادرة ملالك 
القس���ائم احلرفية  ومستأجري 
واخلدمية في منطقة القرين حسب 
نوع النش���اط الذي صدر بشأنه 

الترخيص سابقا.
٭ واف���ق املجلس عل���ى تعديل 
قرار املجلس اخلاص بإطالق اسم 
يوسف النصف على شارع معن 
بن زايد في ضاحية عبداهلل السالم 

القطعة 2 بدال من القطعة 4.
٭ األمني العام: إزالة أكشاك في 

جزيرة فيلكا.
٭ أشواق املضف: أستغرب من 
قيام البلدية بالس���عي الى إزالة 
تلك األكش���اك التي تبني مظاهر 

تاريخ الكويت.
٭ رفعت اجللس���ة الس���اعة 3 

عصرا.

مع اجلهاز التنفيذي لالنتهاء من 
هذا الوضع.

٭ مانع العجمي: نحن ال نعترض 
على تشكيل اللجان املتعلقة بهذا 
االمر وهو حق اصيل لكن تشكيل 
جلان البلدية بشأن حتديد املنطقة 
هو الذي نعترض عليه، ألننا نرى 
ان املجلس اصبح للمعارضة فقط 

على القرار.
٭ ش���ايع الشايع: مت االتفاق مع 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ثم االتفاق عل���ى ان تكون جلنة 
التسميات هي املسؤولة عن عملية 

التسميات.
٭ موس���ى الص���راف: ارجو اال 
يشارك املجلس البلدي في جلان 

خارجية.
٭ جسار اجلسار: خالل اجتماعنا 
االخير مت االتفاق على آلية تنسيق 
للتعاون، خاصة ان هناك جلنة 

اخلدمات في مجلس الوزراء.
٭ محمد الهدية: اطلب التصويت 

الستخدام املادة 14.
يوافق املجلس على اس���تخدام 
املادة 14 برفض اعتراض الوزير 
على اطالق اس���م املرحوم محمد 
الدويهيس على ش���ارع الكرامة 

مبنطقة الروضة.
٭ االمني العام: بند األسئلة.

٭ اشواق املضف: وجهت سؤاال 
بشأن املخالفات في موقع سوق 
املش���اتل خلف س���وق اجلمعة 
وقد قام اجلهاز مشكورا باتخاذ 
االجراءات، وس���ؤالي ملاذا يكون 
اجلهاز نائما بالعسل وال يتحرك 
اال بعد قيام االعضاء باجلوالت؟ 
ألنه في النهاي���ة هذا من صميم 
عملهم دون ان تكون مصحوبة 

باالعالم.
٭ مانع العجمي: س���ؤالي بشأن 
تطوير العاصمة وآخر من مياه 
الشرب واستغرب ما يتردد بشأن 
مياه الش���رب وعدم صالحيتها 
لالس���تهالك اآلدم���ي وارجو من 
اجلهاز االلتزام بالرد خالل املدة 
املس���موح بها، كذلك بخصوص 
القرين، حيث  جتاوزات اسواق 
ان هناك احكاما ل� 400 ش���خص 
اال ان البلدي���ة تصر على عملية 
االزالة لذلك نحن نخس���ر امواال 

كثيرة.
٭ ف���رز املطيري: هن���اك وزير 
ومدير عام هما املس���ؤوالن عن 
سفرات االعضاء، ولذلك من غير 
املعقول، ان يوضع اللوم على مدير 
اإلدارة ألنه في االخير موظف يأخذ 

تعليمات مباشرة من الوزير.
٭ االم���ني العام: هن���اك معاملة 
بشأن اقامة برج اتصاالت إلحدى 

الشركات.
٭ محمد املفرج: ال ميكن املوافقة، 
حيث ان وزارة املواصالت تطلب 
املوقع وتقوم بتسليمه الى الشركة 
وهذا االمر غير مقبول لذلك يتم 
تأجيلها حلني بحث هذا االمر في 

املجلس.
٭ منى بورسلي: ال ميكن بحث 
مشروع امليزانية بعد مرور اكثر 
من 3 اش���هر رغ���م ان امليزانية 

اجلديدة تتم دراستها اآلن.
٭ مانع العجمي: نحن طلبنا من 
التقرير اخلاص  األمانة إحال���ة 
بامليزانية الى املجلس، لذلك نحن 
نلوم األمانة على هذا األمر، وعدم 
ادراج مرفقات امليزانية على جدول 

األعمال.
٭ فرز املطيري: املشروع احيل 
للمجلس لالطالع ومن كان يرغب 
في بحث املوضوع يحضر اجتماع 
اللجنة القانونية كذلك اطلب من 
رئي���س املجلس ع���دم قبول اي 
ميزانية جديدة ومتأخرة كذلك.

استغرب صرف راتب 1000 دينار 
ملوظف اجنبي والكويتيون بانتظار 

املوافقة على التوظيف.
٭ جنان بوشهري: نحن نحترم 
جميع املوظفني وال ميكن احلط 

من كرامات املوظفني.
العتيبي: املستشارون  ٭ محمد 
يتم تعيينهم عن طريق الديوان 
ويت���م حتديد املكاف���آت من قبل 

ديوان اخلدمة.
٭ يواف���ق املجلس عل���ى إبقاء 

املوض���وع على اجل���دول حلني 
اتضاح االمور.

٭ االم���ني العام: محضر اجتماع 
اللجنة القانونية واملالية.

استمالك املساحة الصافية املتبقية 
من عقار بضاحية الزهراء جنوب 

السرة.
٭ منى بورسلي: هذه الدراسات 
مت تأخيرها لذلك امتنى ان يطلع 
ديوان احملاسبة على تلك التقارير 
خاصة ان اسعار السوق احلالية 
مختلفة عن السنة املاضية، لذلك 
تأخير البلدية في جتهيز املوضوع 
لذلك اس���جل هذا املوضوع ضد 
اإلدارة وه���و انتق���اص من حق 
املال  اإلدارة في احملافظ���ة على 

العام.
٭ يوافق املجلس على الطلب.

٭ األمني الع���ام: اقتراح العضو 
عبداهلل العنزي بش���أن السماح 
بإقام���ة اخليام وبيوت الش���عر 
امام املنازل خالل فترة املخيمات 

الربيعية.
٭ عب���داهلل العن���زي: أس���جل 
اعتراضي على اس���تمرار تعطل 
شاشات الكمبيوتر حيث ال تعمل 
الى تسجيلي  حتى اآلن، إضافة 
شكر ألعضاء اللجنة ملوافقتهم على 
هذا املقترح الذي يخفف احلركة 
املرورية حيث يسمح للمواطن 
باستغالل تلك الساحات بإقامة 

اخليام أمام املنازل.
٭ عبدالكرمي الس���ليم: البد من 

اضافة ضوابط لهذه اخليام.
٭ جنان بوشهري: هذا األمر سيفتح 
املجال ملخالفات السكن اخلاص 

وامتنى رفض املوضوع.
٭ جسار اجلسار: هناك قرارات 
من املجل���س البلدي متنع إقامة 
أي مخالفات ولذلك نحن لس���نا 
ضد اقامة تلك اخليام ولكن وفق 

ضوابط معينة.
٭ منى بورسلي: البد ان نتذكر 
حريق اجلهراء وما تسببت فيه 
اخلي���ام امام املن���ازل لذلك البد 
أمام  الس���ماح باخليام  من عدم 

املنازل.
٭ يواف���ق املجلس عل���ى احالة 
املقت���رح لالدارة الع���داد تقرير 

بشأنه.
٭ األم���ني العام: محضر اجتماع 
جلنة االصالح والتطوير بشأن 
املشاريع التطويرية املعدة من قبل 

قطاع التطوير واملعلومات.
٭ يواف���ق املجلس عل���ى احالة 

املوضوع لإلدارة.
٭ األم���ني العام: اقتراح م.جنان 
بوش���هري بشأن انش���اء وحدة 
تنظيمية داخل االدارة القانونية 

ذات طابع فني.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق  ٭ 

التوصية..
٭ األم���ني الع���ام: اجتماع جلنة 

محافظة اجلهراء.
٭ األمني العام: طلب اإلدارة العامة 
للمرور اس���تحداث ثالثة مداخل 
ومخارج على طري���ق األطراف 
الواح���ة والعيون  بني منطقتي 

في محافظة اجلهراء.
ووافق املجلس على الطلب املقدم 
من االدارة العامة للمرور بشأن 
استحداث ثالثة مداخل ومخارج 
على طريق االطراف بني منطقتي 
الواحة والعيون مبحافظة اجلهراء 

كما يلي:
املوقع رقم »1« طريق األطراف � 

منطقة العيون قطعة رقم »3«.
املوقع رقم »2« طريق األطراف � 

منطقة الواحة قطعة رقم »3«.
املوقع رقم »3« طريق األطراف – 

منطقة العيون قطعة رقم »1«.
ثاني���ا: اضافة املوق���ع رقم »4« 
طريق االطراف – منطقة الواحة 
قطعة رقم »2« وذلك ش���ريطة 
التنس���يق مع وزارات اخلدمات 

قبل التنفيذ.
٭ األمني الع���ام: اجتماع اللجنة 
الفنية العادة تنظيم منطقة بنيد 

القار.
٭ سعد احمليلبي: ال ميكن ضم بنيد 
القار للعاصمة حاليا الن ذلك يأتي 
متأخرا ويكلف الدولة مبالغ في 
ظل توقيع البلدية عقود مع مكاتب 

سلب هذا احلق، وهو تعد خطير 
على اعضاء املجلس البلدي.

٭ مانع العجمي: لدي سؤال بشأن 
رفض التسميات رغم ان هذا حق 
البلدي ونطلب  اصيل للمجلس 

الرأي القانوني.
٭ املستشار القانوني: التسميات 

حق للمجلس البلدي.
٭ مان���ع العجمي: البد ان يكون 
هناك رد من االعضاء جتاه رفض 

التسميات على الشوارع.
٭ جنان بوش���هري: اود معرفة 
اذا كان���ت هن���اك توصية بعدم 
الرد على مقترحات االعضاء من 
اجلهاز التنفيذي، كذلك اعتراض 
الوزير على التسميات حيث اعطى 
الوزير احلق ف���ي رفض بعض 

التسميات.
٭ محمد العتيب���ي: ليس هناك 
ما مينع من الرد على تس���ميات 

الشوارع.
٭ موس���ى الص���راف: كان لدي 
التس���ميات حلني  طلب بايقاف 
بحث املوضوع مع الوزير لذلك 
القرار يبقى للمجلس البلدي، وهو 
تطبيق للقانون رقم 2005/5 والبد 
من ايجاد آلية للتنسيق وااللتقاء 
برئيس مجلس الوزراء وهو ما 
قرره اعضاء جلنة التسميات خالل 

اجتماعهم السابق.
٭ منى بورس���لي: البد ان تكون 
هناك آلية واضحة بشأن التسميات، 
لذلك البد ان يتم التنس���يق مع 

مجلس الوزراء.
٭ عبداهلل العنزي: مت التنسيق 
مع مجلس الوزراء لوضع الئحة 
معين���ة تتعلق ببع���ض البنود 
املتعلقة بتسميات الشوارع، لذلك 
نحن اآلن ندرس الالئحة باالتفاق 

أسدل املجلس البلدي الستار 
على قضية محالت سوق القرين 
بإص���داره قرارا تضم���ن ايقاف 
قرار البلدية بإغالق احملالت في 
منطقة ابو فطيرة )اسواق القرين( 
التراخيص  والس���ماح بتجديد 
الص���ادرة مبالك ومس���تأجري 
القسائم احلرفية واخلدمية في 
منطقة القرين حسب نوع النشاط 
ال���ذي صدر بش���أنه الترخيص 

سابقا.
تلك التوصية جاءت بعد تقدم 
اصحاب احملالت الى املجلس البلدي 
مطالبني بوضع حد ملعاناتهم في 

رفض جتديد تراخيصهم.
وقد احال املجلس طلب تنظيم 
منطقة بنيد القار الى اللجنة الفنية 
ملزيد من الدراسة اضافة الى سحب 
طل���ب تطوير 4 قطع في منطقة 
خيطان حيث تقرر اعادته للجنة 
الفنية لاللتقاء باملختارين واهالي 
الى احللول  املنطقة للوص���ول 
املناس���بة خاصة م���ن اصحاب 

الشأن.
واحال املجلس اقتراحا بالسماح 
بإقامة املنحنيات الرئيسية خارج 
االدارة العداد تقرير  الى  املنازل 
بشأنه، وطلب االعضاء بضرورة 
ان يكون هناك تنسيق مع مجلس 
ال���وزراء فيم���ا يخ���ص اطالق 
التسميات على الشوارع وايجاد 

آلية واضحة يتم اعتمادها.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

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

الساعة 10 صباحا.
٭ األمني الع���ام: التصديق على 
محضر اجتماعا للجنة السابق.

٭ محمد املفرج: قبل اس���بوعني 
تطرقت اح���دى الصحف التهام 
اعضاء املجلس البلدي بشأن منح 
5 اعضاء خطوطا ذهبية وتعيني 5 
من اقاربهم هل هذا صحيح؟ نحن 
ال نرضى ان يتم اتهام االعضاء 
والبد من كشف االمور ان كانت 

موجودة.
٭ مانع العجمي: تطرقت احدى 
الصحف ال���ى ان املجلس ضايع 
ويفض���ل حتويله ال���ى متحف 
ونحن النريد مثل هذا االمر خطير 
رغم ان تلك مؤسسة ضخمة في 
الكويت ونحن نحترم الصحافة 
واالنتقاد احلر ويعني ان هناك 
خطأ واالنس���ان ليس معصوما 

من ذلك.
٭ موسى الطراف: ما لفت نظري 
في موضوع املقالة هو اتهام االمانة 
العامة برد املعامالت الى اجلهاز 
التنفيذي لع���دم اكتمالها اركان 
املعامل���ة، وهذا من حق املجلس 
خاصة ان املجالس السابقة اقرت 
عدم وصول اي معامالت ناقصة، 
وهو حق ومطلب للمجلس البلدي 
ونحن ال نحكي عن االجنازات الن 
املجلس ال ميك���ن ان ينجز دون 

التعاون مع اجلهاز التنفيذي.
٭ جسار اجلس���ار: ما يحز في 
اخلاط���ر من ان املجلس اس���وأ 
املجالس وال نرضى بذلك ونتمنى 
ان يثبت باملستندات ان املجلس 

سيئ.
٭ محمد املفرج: هل يعقل ان مراكز 
البلديات في احملافظات محاضر 

مخالفات واستغرب من ذلك.
٭ رفع الشايع اجللسة ملدة ربع 
ساعة، استأنفت اجللسة وترأسها 

رئيس املجلس زيد العازمي.
التصديق على  العازمي:  ٭ زيد 

احملضر السابق.
٭ مانع العجمي:

٭ االم���ني العام: بند الرس���ائل 
ال���واردة: املصادقة على محضر 
املجل���س البلدي 2011/7 بش���أن 
تسمية شارع باسم املرحوم محمد 
بن سعود الدويهيس على شارع 

الكرامة مبنطقة الروضة.
٭ محم���د الهدي���ة: نحن نواجه 
التسميات،  مش���كلة في عملية 
حيث ان هذا حق اصيل للمجلس 
البلدي وال نقب���ل التنازل عنه، 
الوزراء اوعز  خاصة ان مجلس 
للوزير برفض التسميات واعتماد 
ترقيم الشوارع فقط، لذلك ال نقبل 


