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أكد عدم وجود أي انتهاك أو جتاوز من جلنة اإلزاالت لقرارات املجلس البلدي

احملسن: سحب أراٍض مبساحة 4 ماليني متر  في ميناء عبداهلل وحتويلها ملخازن

بتحديد االحداثيات عن املنطقة، 
حيث رد مدير عام البلدية باملوافقة 
على جتهيز الطرق بالتنسيق مع 

وزارات األشغال.
وأكد أن اللجنة تقوم بعملها 
بطرق رس���مية ووفقا لقرارات 
مجلس ال���وزراء وبالتعاون مع 
اجلهات املعنية األخرى بالبالد، 
مش���يرا الى توافر 1178 قسيمة 
تخزينية منظمة في ميناء عبداهلل، 
وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء 
مبساحة تبلغ حوالي 4 ماليني متر 
مربع، وهذه األراضي موجودة منذ 

30 عاما ولم يتم استغاللها.
وأشار الى أن التشوين الذي 
قامت به اللجنة في ميناء عبداهلل 
حصل باالتفاق مع وزير البلدية 
الس���ابق د.فاضل صف���ر، وهو 
باألصل ال يخضع لقرارات املجلس 
البلدي، مس���تنكرا التصريحات 
غير املس���ؤولة م���ن قبل بعض 
البلدي بش���أن  أعضاء املجلس 

سرقة الرمال.
وأوضح أن ما قامت به البلدية 
من حترير مخالفات ووقف العمل 
أمر غير صحيح، حتى ان املدير 
العام سمح للجنة بالعمل وتنفيذ 
املشروع، نافيا أن تكون اللجنة 
قامت بعمل قسائم ألنها حتتاج 
الى املوافقات من وزارات الدولة 

األخرى.
وأكد احملس���ن أنه ليس من 
البلدي االعتراض  حق املجلس 
على الدراس���ات الت���ي لم تنته 
حتى اآلن، مؤكدا أن ما تقوم به 
اللجنة هو تأهيل فقط، مؤكدا أن 
الدولة  األراضي ستعود ألمالك 
وتكون خاصة تتبع وزارة املالية 
لتوقيع عقد مع شركة إدارة املرافق 
العمومية وهي ليست للتخصيص 

أو لإليجار بل لالستثمار.
وأضاف أن مشروع املخازن 
م���ازال قيد الدراس���ة، ومازالت 
املراس���الت جاهزة حلني ورود 
خطاب الفتوى والتشريع متهيدا 
لع���رض املوضوع على املجلس 
البل���دي، نافيا توزيع أي أراض 

حتى اآلن.

الرمال املسروقة  أن  وأضاف 
الت���ي حتدث عنه���ا أحد أعضاء 
املجل���س البل���دي ذهب���ت الى 
الطريق الذي سارت عليه سيارته 
للوصول الى الدركال، نافيا وجود 

أي انتهاكات للقرارات املنظمة.
اللجنة  وأوضح أن إجراءات 
التقاضي مكفول  سليمة، وحق 
للجمي���ع حس���بما ن���ص عليه 
الدستور الكويتي، ونفكر جديا 
في اللجوء للقض���اء إلنصافنا، 
مشيرا الى أن اللجنة قامت ببناء 
املصليات بعد إزالة الكيربي، فهي 
جاءت أيضا متواصلة مع العمل 
الذي نقوم به بناء على قرارات 
م���ن مجلس الوزراء وال تخضع 

لقرارات املجلس البلدي.
وأشار الى أن مجلس الوزراء 
عقد مع وزير التجارة اجتماعا مع 
موردي املواد الغذائية لبحث مدة 
املخزون االستراتيجي، وأوضح 
أنه ملدة شهر رغم ضرورة وجوده 
ملدة 6 أش���هر، وهذا بسبب عدم 
وجود مخازن ما دعا الى تشكيل 

جلنة إليجاد املخازن.
وقال إن اللجنة قامت بإزالة 
البر حتى  مخازن عشوائية في 
وص���ل التخزين الى س���راديب 
العم���ارات بس���بب نق���ص في 
املخازن املرخصة، وقمنا بتقدمي 
دراسات من اللجان األمنية بعد 
حصر املخازن في البالد، موضحا 
وج���ود 4 ماليني متر مربع غير 
مستغلة في ميناء عبداهلل، فكان 
القرار بسحب األراضي احلكومية 

وحتويلها الى مخازن.
وأوضح أنه مت تشكيل جلنة 
توفي���ر املس���احات التخزينية 
بعضوية وكالء ووكالء مساعدين 
من الوزارات املختلفة واملشروع 
سيبدأ في ميناء عبداهلل باعتباره 
منظما وجاهزا للتخزين لتكوين 
مخازن مفتوحة وبطريقة علمية، 
كما متت مراس���الت ال���ى مدير 
البلدية في 4 مارس املاضي طلبت 
تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم 
التصرف باألراضي وإبالغ املجلس 
البلدي بذلك، كما طالبنا البلدية 

أك���د رئي���س جلن���ة توفير 
التابع  التخزيني���ة  املس���احات 
ملجلس ال���وزراء ورئيس جلنة 
إزالة التعديات على أمالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة م.خالد 
احملسن أنه ال انتهاك وال جتاوز 
من اللجنة على قرارات املجلس 
البل���دي، مبينا أن اللجنة تعمل 
القرارات الصادرة  على تطبيق 
من مجلس الوزراء بتحويل بعض 
األراضي واملساحات احلكومية 
الى مخازن بالتنسيق مع اجلهات 

ذات الصلة.
وأوضح احملسن في املؤمتر 
الصحافي الذي عقده صباح أمس 
العميد  اللجنة  بحضور مق���رر 
متقاعد رات���ب العنزي ورئيس 
املناطق الصناعية  إزاالت  فريق 
واحلرفية واخلدمية والتجارية 
حيدر الشمالي ومنسق العالقات 
العامة واإلع���الم العقيد متقاعد 
ظافر الصايغ لتأس���يس جلنة 
توفير املساحات التخزينية في 
منطقة ميناء عبداهلل، أن ما تطرق 
له عدد من أعضاء املجلس البلدي 
بشأن س���رقة الرمال ال يخضع 
للترخيص، وان ما حصل عمل 
ب���أي قرار  تنفي���ذي ال يتعلق 
للمجل���س البلدي، مؤكدا أنه مت 
لقاء األعضاء، لكنهم لم يقتنعوا 

بالردود التي طرحناها عليهم.
واستغرب احملسن ملا بدر من 
جتريح من قب���ل بعض أعضاء 
املجلس البلدي جتاه العاملني في 
جلنة إزالة التعديات، خصوصا 
أن موضوع املخازن ال يقف عند 
دركال رم���ل، مؤك���دا أن املواقع 

مازالت قيد الدراسة.
وأشار الى أن دراسات اللجنة 
واضحة، ومن حق���وق مجلس 
الوزراء تشكيل اللجان لإلسراع 
في إقرار بعض املواضيع املهمة، 
مضيفا أن التشوين الذي مت عمله 
ال يخضع لقرارات املجلس البلدي، 
بل الى بلدي���ة الكويت، وما قام 
به أعضاء املجل���س البلدي هو 
تعطيل التنمية وتوجيه االتهامات 

للجنة.
وقال احملسن إن اللجنة قامت 
بإزالة جتاوزات في منطقة ميناء 
عبداهلل تبلغ حوالي 300 ألف متر 
مربع، والرمل يتبع اللجنة، أما ما 
يخص عمل الشوارع والطرقات 
هو )كشط( و)دفان( على طريق 
290 فمن أج���ل فتح طريق عام 
للدول���ة، مؤكدا أن م���ا تقوم به 
اللجنة يعتبر أعماال جليلة، كما 
تقوم بتأهي���ل بعض املرادم في 

شمال البالد.
ولفت احملسن الى أن مجلس 
ال���وزراء طلب االس���تعجال في 
تطبيق القرارات، والطرق كانت 
متهالكة، حيث قمنا بتعديل الطرق 
من أجل مشروع املخازن، وبالرغم 
من كل هذا حصلنا على املوافقات 
من البلدية بعمل صيانة للطرق، 
البلدية مخططات،  كما منحن���ا 
مش���يرا الى أن ما يقوم به عمل 
تنفي���ذي من خالل االس���تعانة 
باجله���ات ذات الصلة من خالل 
الى  العامة  حتوي���ل األراض���ي 

خاصة.

خالد احملسن متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

جلنة اجلهراء أقرت منع تخصيص أي مواقع حكومية في القطعة )3( بغرناطة

إقرار 30 كيلومترًا املرحلة األولى لطريق الصبية إلى العبدلي
أق����رت جلنة اجله����راء خالل 
اجتماعه����ا برئاس����ة م.عب����داهلل 
العنزي االتفاقية اخلامسة ملشروع 
اخلدمات االستش����ارية للتصميم 
األول����ي للطريق املس����تحدث من 
مدينة الصبية الى حدود العبدلي 
والبالغة مس����احته ف����ي املرحلة 
األولى 30 كيلومترا مربعا يتضمن 

4 تقاطعات.
وذكر انه مت����ت املوافقة على 
التالية: طل����ب وزارة  الطلب����ات 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
تخصيص أرض إلقامة مركز تنمية 
املجتمع مبنطق����ة غرب اجلهراء، 
اقتراح العضو م.عبداهلل العنزي 
بش����أن منع تخصيص أي مواقع 
للجه����ات احلكومي����ة والوزارات 
واملؤسس����ات او الهيئات مبنطقة 

غرناطة قطعة )3( وإعادة تنظيم 
القطعة مبا يتناسب مع احتياجات 
املنطقة، اقتراح العضو م.عبداهلل 
العنزي بشأن انشاء ناد رياضي 
ملدينة سعد العبداهلل، طلب وزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
تخصيص نش����اط مصرفي بديل 
ادارة جمعية اجلهراء،  عن مبنى 
طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل توس����عة دكاكني جمعية 
النسيم التعاونية الواقعة مبنطقة 
القصر قطعة )3( باجلهراء، اقتراح 
العنزي بشأن  العضو م.عبداهلل 
تعديل مسار الشارع املار في منطقة 
القصر قطعة )2( وما يترتب على 
ذلك من تعديل شكل احلديقة العامة، 
اقتراح العضو م.عبداهلل العنزي 
تخصيص موقع إلنش����اء املعهد 

الديني في محافظة اجلهراء.
وذكر م.العنزي أنه متت إحالة 
كل م����ن طلب تخصي����ص موقع 
للمدين����ة الصناعية )غرب البالد 
الس����املي( مبس����احة  في منطقة 
100 كيلومتر ال����ى اللجنة الفنية 
وكذلك مشروع الواجهة البحرية 

بالصليبخات وذلك لدراستها.
وأوضح انه متت احالة مشروع 
املخيمات الربيعية مبنطقة الساملي 
الى جلنة املخيمات الربيعية، كما 
مت حفظ االقتراح اخلاص بإلغاء 
فتحات االلتفاف العكس����ية على 
طريق أبوظبي وذلك لصدور قرار 
من املجلس البل����دي كما مت ابقاء 
اقتراح بش����أن تطوير وتوسيع 
شارع عني جالوت باجلهراء على 

جدول األعمال.

م.عبداهلل العنزي

املضف: محافظة مبارك الكبير بحاجة ملجمع احملاكم ومركز ثقافي ومشاريع مهمة
ذكرت رئيسة جلنة مبارك الكبير 

في املجلس البلدي م.اشواق 
املضف: انها ستحدد اجتماعا مع 

املسؤولني في االدارة القانونية 
لبحث مخالفات البلدية املتعلقة 

بلوائح البناء في موقع فرع بلدية 
مبارك الكبير.وقالت املضف بعد 

اجلولة امليدانية التي قامت بها 
امس مع اعضاء اللجنة شملت 

مبنى بلدية محافظة مبارك الكبير، 
ادارة الرقابة والتفتيش مبنطقة 
العدان، نادي ضباط الشرطة ان 

املبنى مخالف من ناحية االرتفاعات 
باملنطقة اضافة الى ان املوقع 

موضع نزاع في القضاء حاليا مع 
اصحاب املنطقة احلرفية، خاصة 
في ظل صدور احكام اولية ضد 

البلدية.واشارت الى ان النزاع 
القضائي عطل تخصيص اراض 
في نفس املنطقة ملبان حكومية 
اخرى مع ان مواطني احملافظة 
بامس احلاجة اليها مثل مجمع 

احملاكم واملركز الثقافي وغيرها 
من املشاريع املهمة. واوضحت 

املضف: ان االعضاء تفقدوا ادارة 
الرقابة والتفتيش في منطقة العدان 

لبحث سبل حتسني اخلدمات 
وشكاوى املوظفني مشيرة الى ان 
ابرز مشاكلهم النقص الشديد في 
اآلليات وباعداد املوظفني املؤهلني 

واجهزة البصمة ال تعمل.
وقالت بان اجلولة اختتمت 

بزيارة الى نادي ضباط الشرطة 
في منطقة ابو احلصاينة حيث 
مت االطالع على املوقع الذي مت 
تخصيصه للتوسعة اجلديدة 

واملارينا والكشف عن أي جتاوزات 
موجودة الزالتها قبل البدء في 

املشروع.
واضافت: ان املسؤولني اكدوا 

التزامهم بازالة الشاليهات املخالفة 
ثم االتفاق على اضافة انشطة 

مساندة خلدمة املشروع اجلديد 
الفتقار النادي للكثير من اخلدمات 

رغم انه يخدم اكثر من 13 ألف 
منتسب مع عائالتهم.

بيانات القسائم املطلوب إجنازها باملرحلة األولى للمشروع ـ للتخزين املكشوف
رقم القطعة

مخططات البلدية
رقم القطعة

مقترح اللجنة
املساحة 
اإلجمالية

مساحة عدد القسائم
القسيمة

اجلهة املخصص لها القسائم

- موقع تخزين الهيئة العامة لإلسكان2000 م790.4942862 م622، 8، 36، 4، 5
- موقع تخزين شركة ناقالت النفط

- موقع تخزين وزارة التربية
- موقع تخزين وزارة األشغال

- موقع مصنع األسمدة العضوية + التوسعات
16، 34 قسيمة غير 
مخصصة، قسيمة 

غير مرقمة

- موقع اإلدارة العامة للشعيبة2000 م742.4952762 م32
- موقع وقوف الشاحنات

منطقة استيداع جمركي2000 م495.1761862 م1252
9 ،116a

6b
143.682 م2
295.793 م2

22
94

5000 م2
2000 م2

- قسائم خلط األسمنت
- موقع جتميع وتصنيع السكراب املعدني 

)سكراب البلدية(
327a

7b
169.547 م2
200.084 م2

42
50

3000 م2
3000 م2

اجلزء اخلاص بقسائم سكراب األهالي

منطقة جتميع مقاولي مشاريع الدولة5000 م913.2301272 م19102
21b2كراج شركة املواصالت الكويتية2000 م97.074342 م
148a2156.45214 م

20
5000 م2
1000 م2

قسائم خلط األسمنت واألسفلت

138b2موقع بيع وشراء السيارات املستعملة2000 م83.478272 م
إجمالي عدد القسائم 1178 قسيمة

1178 قسيمة مت 
رفعها ملجلس 

الوزراء كمرحلة أولى 
ملشروع التخزين

اللجنة قامت بأعمال 
التشوين وال تخضع 
لقرارات املجلس 

البلدي

مشروع املخازن قيد 
الدراسة وسيعرض 
على »البلدي« قريباً

م.أشواق املضف وعبداهلل الكندري مع رجال الداخلية في محافظة مبارك الكبير

م.جنان بوشهري وم.عبداهلل الكندري ومانع العجمي خالل اجلولة


