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«البلدي»: ٧ أعضاء يقترحون حتويل ٤ قطع في الساملية إلى «استثماري»

عبداهللا الراكان

وافــق املجلــس البلدي 
خالل جلسته العادية أمس 
برئاسة عبداهللا احملري على 
توسعة املستشفى البيطري 
في الســاملية، وعلى طلب 
البلدية تخصيص مطاعم 
ومقاه دون شيشة في منطقة 
أسواق الري، ونقل مشروع 
الشــويخ  تطوير شــاطئ 
املقابل ملركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي من الديوان 
األميري إلى البلدية، وطلب 
«التطبيقــي» املوافقة على 
ارتفاع مباني مجمع كليات 
ومعاهد الهيئة ضمن حدود 
محافظة اجلهــراء بارتفاع 

أرضي و٥ طوابق.
كمــا وافــق علــى طلب 
وزارة األوقــاف زحزحــة 
موقــع مســجد ومواقــف 
للسيارات في منطقة سعد 
العبــداهللا مقابــل قطعة ٧
فــي اجلهــراء، وعلى طلب 
وزارة الشؤون تغيير نشاط 
فرع الغاز القدمي في مركز 
ضاحية اشــبيلية قطعة ٣
إلى مخــزن، ووافــق على 
طلــب «البيئة» تخصيص 
مبنى مخفر الشويخ سابقا 
في منطقة الشويخ الثالثة 
ضمن القطعة «ج» كمركز 
مراقبة لها، وطلب تخصيص 
موقع إلقامة مصلى ومواقف 
ســيارات مبنطقة الشويخ 
الصناعيــة بجانــب دوار 
شــهرزاد، وعلــى االقتراح 
املقــدم من العضــو ناصر 
اجلدعــان بشــأن حلــول 
لالختنــاق املروري الواقع 
في مداخل ومخارج منطقة 

سلوى.
وأبدى عدم موافقته على 
طلــب إلغاء قــرار املجلس 
البلدي اخلاص باحملوالت، 
األوقــاف  وزارة  وطلــب 
زحزحة مواقف وتخصيص 
موقع ســكن عائلي لإلمام 
واملــؤذن مبســجد خليــل 

املجلس حتويل اســتعمال 
واســتمالك بعض القسائم 
السكنية في القطع ١٢ و٦٦
و٨٠ و٢٢٧ في الساملية إلى 
ســكن اســتثماري، حيث 
طالــب األعضاء د.حســن 
العبداجلادر،  كمــال، فهــد 
إسماعيل بهبهاني، عبداهللا 
العنــزي، ناصر اجلدعان، 
الفارســي، وسعود  علياء 
الدولة  الكندري، استمالك 
للقســائم الســكنية التــي 
تقل مساحتها عن ٥٠٠ متر 
مربــع، وإعادة تنظيم هذه 
القطع واملنطقة بشكل عام 
مع تطويــر خدمات البنية 

التحتية فيها.
وقال األعضــاء: تعتبر 
الســاملية من املناطق ذات 
الكثافة السكانية املتوسطة 
والعاليــة ويعاني ســكان 
القطع املذكورة من كثافات 
جديــدة أعلى مما يســبب 
ازدحامات ومشكالت عديدة 
من املمكن للدولة استغالل 
هذه القطع السكنية بشكل 
أمثــل وذلك ضمن املخطط 
الهيكلــي الرابــع للدولــة، 
إلــى أن الســاملية  الفتــني 
تقــع فــي وســط املنطقة 
احلضريــة وتوجــد بهــا 
مبان باستعماالتها املختلفة 
الســكنية واالســتثمارية 
والتجارية، وقد مت حتويل 
اســتعمال بعض األراضي 
في السابق مما تسبب في 
السكانية  التركيبة  تغيير 
واالجتماعيــة باإلضافــة 
إلــى الضغــط الكبير على 
اخلدمات والبنية التحتية 
فيهــا واالزدحــام املروري 

املتفاقم.
مراجعة اللوائح

وأبقــى املجلس البلدي 
على اجلدول االقتراح الذي 
تقــدم بــه العضــو ناصر 
الكفيف بشأن إنشاء سور 
نباتــي حول مدينة صباح 
األحمد السكنية، فيما أحال 

املزايدة، مؤكدا أنها ســتدر 
أمواال.

بيوت خبرة عاملية

ووافــق املجلــس علــى 
 االقتــراح املقدم من العضو 
م.منيرة األمير بشأن التعاقد 

مشهود به من حيث التفاهم 
في املجلــس البلدي وكذلك 
طبيعــة النقاشــات وتبادل 
وجهات النظر حول املوضوع. 
خالل اجللسة،  تقدم األعضاء 
فهــد العبداجلــادر، وعلياء 
الفارســي، وفــرح الرومي، 

اقتراح العضو عبداللطيف 
الدعي بشأن مراجعة اللوائح 
بصفة دورية وبحد أقصى ٤

سنوات إلى اللجنة القانونية 
واملاليــة، كما أحال اقتراح 
العضو م.علياء الفارســي 
العاملــي  النظــام  بشــأن 
«أركــن وأركــب» وتطبيق 
االســتراتيجية الثالثة في 
الرابع  الهيكلــي  املخطــط 
إلــى اجلهــاز التنفيذي مع 
مخاطبــة جامعــة الكويت 
لتقــدمي االســتبيانات مع 
التي  التحديثــات  مراعــاة 
مت عملها في مدينة صباح 
األحمد السكنية واملطالع.

حجز السيارات

وبشــأن االستفسارات 
حول حجز الســيارات في 
موقعــي البلديــة مبينــاء 
قــال  عبــداهللا والنعــامي، 
العضو فهد العبداجلادر إن 
األعضاء تصلهم شــكاوى 
حول عملية حجز السيارات 
وهناك تعسف من موظفي 
البلديــة بأماكــن احلجــز، 
مؤكدا أن املواطنني يقومون 
بدفــع رســوم وال يجدون 
سياراتهم، مطالبا مبعرفة 

السبب.
بدوره، قال نائب رئيس 
املجلس خالد املطيري إن ما 
يحدث تراكمات واستنزاف 
جليوب املواطنني، باإلضافة 
إلــى أن موظفــي احلجز ال 
يعرفون شيئا عن السيارات.
كشــف  جهتــه،  مــن 
مدير عــام البلدية م.أحمد 
املنفوحي عن إشراك القطاع 
اخلــاص في تقدمي خدمات 
تتعلق بحجز املركبات في 
مواقع البلدية، ســواء من 
دفع رسوم احلجز واملخالفة 
إلى توصيل املركبة، مؤكدا 
ان البلدية اآلن في مرحلة 
الطرح والترسية، السيما 
أنــه قبــل ســنتني متــت 
ترســيتها على شــركة ما 
ولكنها انسحبت ومت إيقاف 

مع مكتب خبرة عاملي لوضع 
األسس الفنية لعقود النظافة 
وحتديــد معاييــر الرقابــة 
ومستويات التكلفة، وأشادت 
األمير مبا حدث من موافقة 
باإلجمــاع علــى تفاصيــل 
انــه أمر  املقتــرح، مؤكــدة 

ومنيرة األمير، وإســماعيل 
بهبهاني، وفقا للمادة ٤١ من 
الالئحة الداخلية بتشــكيل 
جلنة مشــتركة بني اللجنة 
القانونيــة واملاليــة وجلنة 
شؤون البيئة ملناقشة الئحة 

النظافة.

املجلس وافق على تخصيص مطاعم ومقاٍه دون شيشة في أسواق الري.. ونقل مشروع تطوير شاطئ الشويخ املقابل ملركز جابر الثقافي إلى البلدية

فهد العبداجلادر وخالد املطيري ود.حسن كمال وإسماعيل بهبهاني وعبداهللا العنزي وعبداللطيف الدعي

علياء الفارسي وم.شريفة الشلفان وفرح الرومي وم.منيرة األمير

م.أحمد املنفوحي  (زين عالم)

ناصر اجلدعان

عبداهللا احملري

نصار العازمي

الدوحة  الصالح مبنطقــة 
السكنية.

املخطط الهيكلي

هذا، وأكد رئيس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملري، 
علــى أهميــة اإلســراع في 
إجنــاز املخطــط الهيكلــي 
الرابع للدولــة، وأن يقوم 
فــي  التنفيــذي  اجلهــاز 
البلديــة مبراجعته متهيدا 
لعرضه علــى املجلس في 
أقــرب وقت ممكن لالطالع 
عليه وإبــداء الرأي، معلنا 
املصادقة على جلنة املخطط 
الهيكلي التي مت تشــكيلها 
مؤخرا فــي املجلس، حيث 
مت اختيار الرئيس واملقرر، 
وبالتالي سيكون املجلس 
علــى أمت االســتعداد حال 
إحالة املخطط له لدراســة 

تفاصيله.
ان  احملــري  وأضــاف 
البالد مقبلة على مشاريع 
تنمويــة ما يلــزم البلدية 
بإقرار املخطط لكي يتوافق 
مع املشــاريع املستقبلية، 
كما أننا نعول على اجلهاز 
التنفيذي في عدم التراخي 
وإنهاء املراجعة في الوقت 
احملدد، وإحالته إلى املجلس 

كذلك.
وفي السياق ذاته، أعلن 
مدير عــام البلدية م.أحمد 
البلديــة  ان  املنفوحــي 
ستنتهي قريبا من مراجعة 
الرابع  الهيكلــي  املخطــط 
للدولة ثم ستقوم برفعه إلى 
مجلس الوزراء خالل شهر 
ديســمبر. وقال املنفوحي: 
إن البلدية طلبت من ديوان 
اخلدمة املدنية كادرا خاصا 
للعمالة الوطنية في قطاع 
املســاحة والتنظيم وطلب 
بعض احلوافز املالية لهم، 
مؤكدا االلتزام بقرار تكويت 
القطاع، حيث مت االستغناء 
عــن جميــع املستشــارين 

األجانب.
واقتــرح ٧ أعضــاء في 

توجيه ٣ تنبيهات ملواقع بناء في «القرين»
نفذ الفريق الرقابي بإدارة 
السالمة في بلدية مبارك الكبير 
جولــة ميدانية علــى أعمال 
التشييد والترميم في مناطق 
السكن اخلاص للوقوف على 
مدى التزام أصحاب العقارات 
في أعمال التشييد والترميم 
باشتراطات السالمة املعمول 

بها في البلدية.
وفي هذا السياق قال مدير 
إدارة الســالمة بفــرع بلدية 
احملافظة م.صالح اخلرينج إن 
اجلولة التي ترأسها وأشرف 
عليهــا صبــاح أمــس علــى 
القسائم قيد اإلنشاء مبنطقة 
القرين جاءت للتأكد من وجود 
ترخيــص البلدية فضال عن 

ومخلفات البناء وتوفير طفاية 
حريق وصيدلية طوارئ في 
املوقع وعمل سور محكم حول 
موقع العمل لســالمة العمال 

واملارة من اجليران واملباني 
املجاورة إلى جانب التأكد من 
عدم وجــود عوائق مبمرات 

املبنى.
وأشــار إلــى أن اجلولــة 
أسفرت عن توجيه ٣ تنبيهات 
لعقــارات ملخالفــة أنظمــة 
الســالمة وبناء شــاليه على 
أمــالك الدولة وعــدم وجود 
رخصة تشوين، داعيا أصحاب 
القسائم قيد اإلنشاء واملقاولني 
لضرورة االلتزام بالضوابط 
املعمــول بهــا فــي البلديــة 
واشتراطات السالمة حرصا 
على سالمة العاملني باملوقع 
واملــارة وجتنبــا للمخالفــة 

والغرامة.

توجيه أحد التنبيهات خالل اجلولة

مراقبــة الوضــع اإلنشــائي 
للمبني قيد اإلنشاء والتأكد من 
وضع صاحب العقار حلاوية 
لتجميع األنقاض اإلنشائية 

احملري: ضرورة اإلسراع في إجناز املخطط الهيكلي الرابع لتنفيذ املشاريع التنمويةاملوافقة على تخصيص مبنى مخفر الشويخ سابقًا كمركز مراقبة للهيئة العامة للبيئة

إشراك القطاع اخلاص في تقدمي عدة خدمات تتعلق بحجز املركبات في مواقع البلديةاملنفوحي: البلدية ستنهي مراجعة املخطط الرابع ثم ترفعه ملجلس الوزراء خالل ديسمبر


