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«البلدي» يرفض تخصيص ٢كم٢ لتربية اإلبل في «الشقايا»
بداح العنزي

البلــدي  رفــض املجلــس 
فــي جلســته اخلتاميــة امس 
برئاسة اســامة العتيبي طلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية تخصيص 
موقع مبســاحة ٢كم٢ لتربية 

اإلبل مبنطقة الشقايا.
واستخدم املجلس املادة ٢٥ 
لرفض اعتراض وزيرة البلدية 
على ٤ قرارات للمجلس البلدي 
تضمنــت الئحــة اإلعالنــات، 
وتسجيل نفق الدروازة بالسجل 
الوطني، إقامة نصب تذكاري 
بالعاصمــة، الســماح حملالت 
احلج مبزاولة نشاطها بالسكن 

اخلاص.
وافــق املجلــس على طلب 
اإلدارة العامــة للطيران املدني 
بإضافة أنشطة جتارية مبطار 
الكويت من خالل إقامة مطعم 
مأكوالت خفيفة مبساحة ٣٦م٢.
ووافق املجلس على إعادة 
تخصيص موقع ردم النفايات 
املغلق بالقرين الى الهيئة العامة 

للبيئة.
واعتمــد املجلــس طلــب 
وزارة املالية بإضافة أنشــطة 
الى مشاريع مواقف السيارات 
تشمل غسيل السيارات وخدمة 

صف السيارات ومخزنا.
علــى  املجلــس  ووافــق 
تخصيــص محطــة خاصــة 
ملعاجلــة مخلفــات الصــرف 
الصحي والصناعــي مبنطقة 

أمغرة الصناعية قطعة ٥.
ورفض املجلس طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص موقع لتربية 
اإلبــل مبنطقة الشــقايا، وأقر 
املجلس طلب وزارة اخلارجية 
تخصيــص قســيمة باملنطقة 
الديبلوماســية بغرب مشرف 
لصالح منظمة األقطار العربية 

املصدرة للبترول «أوابك».
بحــث  املجلــس  وأحــال 
االتفاقية االستثمارية للدراسة 
والتضمــني واإلشــراف علــى 
حتســني أداء طريــق الدائري 
الرابع واملتعلق بتثبيت حرم 

الطريق الى اللجنة الفنية.
ووافق املجلس على اقتراح 
كل مــن نائــب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري والعضو 
مشعل احلمضان بشأن تقدمي 
خدمــة الصرافــة مــن خــالل 
السيارات املتنقلة، إضافة الى 
موافقــة املجلس علــى اقتراح 
نائب الرئيس عبداهللا احملري 
بشأن إضافة أنشطة ترفيهية 
(منتــزه ترفيهــي - مالهي - 
ألعاب تســلية للكبار مبنطقة 

الشويخ اخلدمية احلرفية.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

افتتح رئيس املجلس البلدي 
اجللسة الساعة ١٠٫٣٠ صباحا.

واضحة بهذا الشأن.
وذكر العضو م. عبدالسالم 
الرنــدي ان بعض املوافقات ال 
توجد بها دراسة ومتا املوافقة 
عليها وأستغرب وأؤيد استخدام 
املــادة. ووافــق املجلــس على 
اســتخدام املــادة (٢٥) لرفض 
اعتراض الوزيرة على قرار عدم 
السماح حلمالت احلج مبزاولة 

نشاطها بالسكن اخلاص.
ردم النفايات

وانتقــل املجلس إلى بحث 
املعامالت الواردة إلى املجلس.

ووافــق املجلس على طلب 
اعــادة تخصيص موقــع ردم 
النفايات املغلق بالقرين (العدان 
قطعة ٥) مبحافظة مبارك الكبير 
للهيئة العامة للبيئة مبساحة 
٧٥٥١٠٤م٢، كمــا وافق املجلس 
علــى طلــب وزارة األوقــاف 
والشؤون االسالمية تخصيص 
موقع مسجد ومواقف سيارات 
ضمن القطعــة رقم ٢ مبنطقة 
العقيلــة، ووافق املجلس على 
طلب تطوير مواقع دور السينما 
التابعة لشركة السينما الكويتية 
الوطنية وشركة التمدين ملراكز 
التسوق تعميم النسبة التجارية 
على ان تكون ٥٠٪ جتاري من 
نسبة البناء الكلي وموقع من 
مواقــع دور الســينما، ووافق 
املجلــس علــى طلــب وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
تخصيص موقع مقترح محطة 
حتويل كهرباء رئيســية جهد 
١١/١٣٢ ك/ڤ مبساحة ٣٥٠٠م٢ 
ضمن منطقة العارضية تخزين 
قطعة ٢، كما وافق املجلس على 
طلــب االدارة العامة للطيران 
املدني اضافة انشــطة جتارية 
على املكاتــب االدارية وخدمة 
Fly&Park املختصــة بإنهــاء 
اجراءات الســفر للمســافرين 
مبطار الكويت الدولي السماح 
مطعم ومأكوالت خفيفة عامة، 
ووافق املجلس على طلب وزارة 
األوقاف والشــؤون االسالمية 
تخصيص موقع مسجد مبنطقة 
كبد القطعة رقم ٨ بجوار سوق 
االغنام، كما وافق املجلس على 
طلب شــركة التمديــن ملراكز 
التسوق السماح بوضع مقاعد 
(كراسي وطاوالت) بنهاية جسر 
املشــاة الذي يربط مجمع ٣٦٠ 
ومجمــع التنــس الدولــي من 

وقفي ملستشفى بيت عبداهللا 
واملطــل علــى شــارع جمــال 
عبدالناصــر بجوار مشــروع 
واجهة الصليبخات البحرية، 
كما احــال املجلس الى اجلهاز 
التنظيمي كتاب جمعية الروضة 
وحولي التعاونية بشأن توسعة 
مساحة فرع التموين واجلملة 
مبنطقة الروضة من مســاحة 
٤٥٠م٢ الى ١٠٠٠م٢ وذلك خدمة 
ملساهميها واهالي املنطقة، واعاد 
املجلس طلب تخصيص موقع 
لبيت الزكاة ضمن حدود مركز 
ضاحيــة منطقــة اخللدية الى 

جلنة العاصمة.
أحواض مياه األمطار

ووافق املجلس على إحالة 
طلــب الهيئة العامــة للتعليم 

ووافــق املجلس على طلب 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلســالمية تخصيــص موقع 
مسجد ومواقف سيارات على 
طريق العبدلي بجانب محطة 

الوقود.
وأقــر املجلس طلب الهيئة 
العامــة للصناعــة تخصيص 
محطة خاصة ملعاجلة مخلفات 
الصرف الصحــي والصناعي 
مبنطقة أمغرة الصناعية قطعة 
٥ حكومي بخصوص طلب جلنة 
محافظــة اجلهــراء مخططات 

واضحة ملوقع احملطة.
ورفض املجلس طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الســمكية تخصيــص موقــع 
لتربية اإلبل مبنطقة الشــقايا 
طريق الساملي مبساحة ٢كم٢.

واعتمد املجلس طلب وزارة 
اخلارجية تخصيص القسيمة 
رقــم ٣٨ قطعــة ١ والبالغــة 
مســاحتها ٣٠٠٠م٢ باملنطقــة 
الديبلوماســية بغرب مشرف 
لصالح منظمة األقطار العربية 

املصدرة للبترول (أوابك).
كمــا وافــق املجلــس على 
إحالــة طلــب الهيئــة العامــة 
للصناعــة تخصيــص موقــع 
إلقامة محطة ملعاجلة املخلفات 

اجلهتني مبنطقة الزهراء.
كمــا وافــق املجلــس على 
طلب احــدى الشــركات إلغاء 
قــرار املجلس البلــدي رقم (م 
ب/ت٢٠٠٥/٧٨/٤) املتخــذ فــي 
٢٠٠٥/٧/٢٥ بخصــوص دمــج 
قســائم ســكن خاص مبنطقة 
البدع (الشــريط الســاحلي)، 
وطلــب وزارة املاليــة اضافة 
بعض االنشــطة الى مشاريع 
مواقــف الســيارات متعــددة 
االدوار تضــم نشــاط غســيل 
سيارات وخدمة صف السيارات 
ومخزن، وطلب وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية تخصيص 
موقع مصلى مبنطقة مشرف 
قطعــة ٥، كما وافــق املجلس 
علــى طلــب وزارة األوقــاف 
والشــؤون االسالمية زحزحة 
وتوســعة مســجد بالقطعة ٥ 
منطقة العقيلة، وحفظ املجلس 
الشــكوى املقدمــة مــن أهالي 
منطقة اخلالدية قطعة ٢ شارع 
٢٧ بشــأن جتميد قرار البلدية 
بإزالة املظالت حلني الفصل في 
جتاوزات وتعديات نادي الفتاة 

بحق املنازل احمليطة به.
علــى  املجلــس  ووافــق 
إبقــاء االقتــراح املقــدم مــن 
نائب رئيــس املجلس البلدي 
عبــداهللا احملــري، واألعضاء 
وعبدالعزيــز  املدلــج  حمــد 
املعجل وم.عبدالسالم الرندي 
وعبدالوهاب بورسلي ود.علي 
بــن ســاير وعبــداهللا الرومي 
وحمــدي  الرقيــب  ومحمــد 
العازمي ود.م.حسن كمال وفهيد 
املويزري واحمد هديان بشأن 
نقل مقر االحتاد الكويتي لكرة 
القدم من منطقة العديلية الى 
منطقة اخرى غير سكنية على 
جدول اعماله، ووافق املجلس 
على االقتــراح املقدم من نائب 
رئيس املجلس البلدي عبداهللا 
احملري بشــأن حتويل املوقع 
املخصــص لروضــة اطفــال 
بالقطعــة رقم ٢ فــي ضاحية 
عبداهللا السالم الى حديقة عامة 
خلدمة اهالــي املنطقة، ووافق 
املجلس على طلب اســتحداث 
نفق مشــاة مالصق للقسيمة 
رقــم ٤٣ مبنطقة القبلة قطعة 
رقــم ٤، واعتمد املجلس طلب 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
حتديد استعمال قطعة االرض 
املخصصة إلقامة مشروع خدمة 

التطبيقــي والتدريب املوافقة 
على ارتفاع مباني مجمع كليات 
ومعاهد ضمن حدود محافظة 
اجلهــراء بارتفــاع أرضي و٥ 
طوابق الى اجلهــاز التنفيذي 

إلعداد دراسة مرورية.
وأقــر املجلس طلب الهيئة 
العامة للطــرق والنقل البري 
تخصيــص مواقــع أحــواض 
مكشوفة لتجميع مياه األمطار 
وقنوات مائية مكشوفة وعبارات 
مائيــة حتــت ســطح األرض 
وسواتر ترابية ومسارات صرف 
مياه أمطار في منطقة املطالع، 
كما أعاد الى جلنة اجلهراء طلب 
بلدية الكويت توســعة موقع 
ســوق بيع اخليام املخصص 
بصفة مؤقتة الكائن في محافظة 

اجلهراء.

الصناعية السائلة في منطقة 
صبحــان الصناعيــة قطعــة 
الــى  ١ مبســاحة ٤٧٧٩٫٨٠م٢ 
اللجنة الفنية. وأحال املجلس 
االتفاقية االستشارية اخلدمات 
االستشارية لدراسة وتصميم 
واإلشــراف على حتســني أداء 
الطريــق الدائــري الرابــع الى 

اللجنة الفنية للدراسة.
ووافق املجلس على االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري، والعضو 
مشعل احلمضان بشأن تقدمي 
خدمــات الصرافــة مــن خالل 

السيارات املتنقلة.
ووافق املجلس على االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري بشأن 
إضافة أنشطة ترفيهية (منتزه 
ترفيهــي - مالهــي - ألعــاب 
تسلية للكبار) ملنطقة الشويخ 
اخلدمية احلرفية، مع التنسيق 

مع هيئة الصناعة.
وأحال املجلس كتاب الهيئة 
العامة للصناعة بشأن، تسليم 
املساحة املتبقية ملوقع املدينة 
الصناعية غرب البالد والبالغة 
مســاحتها ٥٠كم٢ الى اجلهاز 

التنفيذي للدراسة.
رفعت اجللسة ١٫٣٠ ظهرا.

املجلس أقّر في ختام أعماله إضافة أنشطة جتارية في املطار.. واستخدم املادة ٢٥ لرفضه اعتراض وزيرة البلدية على ٤ قرارات

إلــى بند  انتقــل املجلــس 
الرســائل الواردة حيث بحث 
اعتراض وزيــرة البلدية على 
قرارات املجلس البلدي ومنها 
الئحة اإلعالنــات، حيث ايدت 
العضو م. مها البغلي اعتراض 
الوزيــرة على الالئحــة، ألنها 
حتتاج إلى كثير من املراجعات 
لوجود سلبيات، لتتماشى مع 

التطوير احلضري.
من جانبه، استغرب العضو 
حمد املدلج من اعتراض وزيرة 
البلدية على الالئحة خاصة ان 

الالئحة متت دراستها.
مــن جهته، طالــب العضو 
مشــعل احلمضان باستخدام 
املــادة (٢٥) خاصة ان الالئحة 
متت دراســتها من قبل اجلهاز 

التنفيذي.
وأوضح فهيد املويزري ان 
الالئحة متت دراستها في اللجنة 
الثانوية واعتمدت من املجلس.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة (٢٥) لرفض 
اعتــراض الوزيرة مبوافقة ١٠ 

أعضاء.
وانتقل املجلس إلى اعتراض 
الوزيرة على قرار إعادة النظر 
بشــأن موضوع قصر العدل، 
حيث أبدى العضو عبدالسالم 
الرندي اســتغرابه من الرفض 
خاصــة ان هــذا القــرار متــت 
دراسته. وشدد العضو د. حسن 
كمال علــى ان املوقــع حيوي 
ويجــب احملافظة علــى املوقع 
باعتباره احد املباني التاريخية، 
مستغربا من اعتراض الوزيرة 
على القرار خاصة أن التوصيات 
تتماشى مع طلب العدل وطلب 

استخدام املادة (٢٥).
مشــعل  العضــو  وقــال 
احلمضــان: اســتغرب من هذا 
القــرار متمنيا ان يكون القرار 

مؤسسيا وليس فرديا.
ويوافــق املجلــس علــى 
اعتراض الوزيرة بعد ان سقط 
طلــب اســتخدام املــادة (٢٥) 
حلصوله على ٦ أصوات فقط.

واستخدم املادة (٢٥) لرفض 
اعتــراض الوزيرة على شــأن 
تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق 
في الســجل الوطنــي للمباني 
التاريخية لدى املجلس الوطني 

للثقافة والفنون .
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة (٢٥) لرفض 
اعتراض وزيــرة البلدية على 
قرار املجلس باملوافقة على طلب 
محافظة العاصمة إقامة نصب 
تذكاري في التقاطع ما بني طريق 

املغرب والدائري األول.
وانتقل املجلس الى مناقشة 
اعتراض وزيــرة البلدية على 
رفــض قرار الســماح حلمالت 
احلج مبزاولة نشاطها بالسكن 
اخلاص، حيث اوضح العضو 
حمد املدلج ان الدراسات املرورية 

السماح بتقدمي خدمة الصرافة من خالل السيارات املتنقلةإعادة تخصيص موقع ردم النفايات املغلق في «القرين» تخصيص قسيمة ملنظمة «أوابك» غرب مشرف

(محمد هاشم)حمد املدلج وعبدالعزيز املعجل وأحمد هديان ود.حسن كمال وعبدالعزيز احملري وم.مها البغلي أحمد هديان وعبداهللا الرومي  أسامة العتيبي مترئسا اجللسة

شكر وتقديرنعي خليفة بن زايد
نعى رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي سمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس دولة اإلمــارات العربية 
الشــقيقة، سائال اهللا الرحمة واملغفرة وان يسكنه فسيح 
جناته، كما نعى األمتني العربية واإلسالمية عامة والشعب 

اإلماراتي الشقيق بشكل خاص.

عّبر رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي، في 
ختام اجللسة، عن شكره وتقديره لألعضاء خالل 
فتــرة األربع ســنوات املاضية، مؤكــدا ان اجلميع 
يســعى للمصلحة العامة وأن أي عمل فيه أخطاء 

ويتم تصحيحها.


