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اجتمع بوزير اإلسكان ومختصني بامللف اإلسكاني بحضور اخلالد وعدد من الوزراء

املبارك وجه بضرورة االستعجال بتوفير الطلبات اإلسكانية في الفترة 
الزمنية املالئمة ومراعاة االعتبارات املادية واالجتماعية للمواطنني

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك خالل االجتماع وعدد من الوزراء واملختصني 

اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وبحضور النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وعدد 
من الوزراء في قصر السيف امس 
بوزير الدولة لشؤون االسكان ياسر 
أبل وعدد من املختصني واخلبراء 
امللف االس���كاني. وجرى  بش���أن 
خالل االجتماع استعراض عدد من 
الراهنة  االس���تراتيجيات والرؤى 
واملس���تقبلية ذات العالقة بخطط 
الرعاية الس���كنية للمواطنني. كما 
مت استعراض البدائل واملقترحات 
العراقيل ومناقشة  لتجاوز بعض 
األدوار املختلف���ة للجهات املعنية 
ف���ي دعم برامج املؤسس���ة العامة 
الس���كنية. وشدد سموه  للرعاية 
على االس���تعجال بتوفير الطلبات 
اإلسكانية في الفترة الزمنية املالئمة 
مع ضرورة مراعاة االعتبارات املادية 

واالجتماعية للمواطنني.

املؤسسة أعدت دراسة من خالل إحدى الشركات املتخصصة أقرت بصالحية املوقع

إشعاعات وأجسام من مخلفات االحتالل تعترض »املطالع السكني«
ومصدر في »السكنية«: املشروع بات مصيره مجهوالً

الس���كنية منوهة  للرعاي���ة 
بضرورة إبالغها بأي تغييرات 
أو مستجدات على املشروع.

الهيئة  وبدورها ذك���رت 
العامة للبيئ���ة أنها راجعت 
دراسة تقييم املردود البيئي 
للمشروع واشترطت االلتزام 
بقانون حماية البيئة كما اشارت 
املعايير  إلى ضرورة مراعاة 
البيئية والقيم االسترشادية. 
وحددت االشتراطات البيئية 
املرفقة  اخلاصة باملش���روع 
بقانون حماية البيئة رقم )42( 
لس���نة 2014 خصوصا املواد 
اخلاصة مبواقف الس���يارات 
متع���ددة األدوار وااللت���زام 
باملعايير االسترشادية الواردة 
في الالئحة التنفيذية لقانون 
إنش���اء الهيئة العامة للبيئة 
القصوى  بالتقيد باحل���دود 
املسموح بها لتعرض العاملني 
العم���ل للضوضاء  في بيئة 
خ���الل مدة مح���ددة والتقيد 
بتعبئة استمارة بيانات نقل 
النفايات غير اخلطرة  وردم 
وأنقاض البناء، وكذلك التقيد 
مبعايي���ر ج���ودة الهواء في 
األجواء السكنية كما أوجبت 
على اجلهات املختصة اتخاذ 
الالزمة  جمي���ع االج���راءات 
عند جتاوز تلك املعايير مبا 
يتضمن احلفاظ على جودة 
الهواء اخلارجي والتقيد بحدود 
الضوضاء الناجمة عن حركة 
املرور على أس���اس مستوى 
الضوضاء املتوازن. كما أوصت 
الهيئة بتطبيق كافة التوصيات 
واالجراءات املذكورة في دراسة 
تقييم امل���ردود البيئي املقدم 
من املكتب االستشاري الالزم 
اتباعها خالل مراحل املشروع 
املختلفة واحلرص على أن يتم 
وضع األحزمة اخلضراء في 
املواقع التي مت اقتراحها بشكل 
يوازي اجتاه الرياح السائدة 
على أن يتم زراعة 5 صفوف 
من األشجار املقاومة للجفاف، 
يبعد كل صف عن اآلخر مسافة 
قدرها خمسة أمتار وتبعد كل 
شجرة عن األخرى مسافة 5 
أمتار، وعلى ان تتم زراعتها 
بالتبادل بحيث ميتد عرض 

هذا احلزام 100م.
اما االشتراطات اخلاصة 
باملنطقة الصناعية فقد نصت 

عل���ى أن تتضم���ن املنطقة 
الصناعية املقترحة في منطقة 
املط���الع صناع���ات خدمية 
وحرفية فقط وأال يتم توطني 
أي صناع���ات ثقيلة او غير 
صديقة للبيئة واعداد دراسة 
لتخطيط املنطقة الصناعية 
وتوزيع الصناعات فيها حسب 
ما هو مس���موح به من قبل 
الهيئة العام���ة للبيئة وذلك 
قبل توزيعها على املواطنني، 
وأن يتم تقدميها للهيئة العامة 
للبيئة ألخ���ذ املوافقة عليها، 
وأن يتم إعداد دراسة تقييم 
للمردود البيئي لكل منش���أة 
صناعي���ة وذلك قب���ل تنفيذ 
املشروع وإلزام كل مستأجر 
ألي قسيمة صناعية مبراجعة 
العام���ة للبيئة ألخذ  الهيئة 
البيئية قبل مزاولة  املوافقة 
العمل فيه���ا، وعمل تصميم 
التحتية للمدينة مبا  للبنية 
فيها شبكات الصرف لتتناسب 
م���ع مخرج���ات املخلف���ات 
الصناعية والصرف الصحي، 
وان يتم فصل شبكات الصرف 
الصحي والصرف الصناعي في 
املنطقة الصناعية اخلدمية، 
وإقام���ة محطة معاجلة مياه 
الص���رف الصناع���ي داخل 

املنطقة الصناعية.
العامة  ومن االشتراطات 
للمش���روع ضرورة مراجعة 
ادارة الوقاي���ة من االش���عاع 
التابعة لوزارة الصحة للتأكد 
من مسافات األمان بني أبراج 
الكهربائي  العال���ي  الضغط 
والقسائم واملرافق واملتابعة 
الدورية في رص���د ملوثات 
الناجتة عن املشروع  الهواء 
الهيئة،  ومقرنتها مبعايي���ر 
وااللتزام بإنشاء أنظمة رصد 
ومراقبة جودة الهواء في نطاق 
مدينة املط���الع وربطها مع 
الهيئة العامة للبيئة وتزويد 
الهيئة وبشكل دوري بالبيانات 
اله���واء  اخلاص���ة بج���ودة 
الزام  اخلارجي، وض���رورة 
الشركة بعمل دراسة لتحديد 
مصادر التلوث وأنواعها مع 
عمل دراس���ة لتحديد مواقع 
محط���ات رص���د ومتابع���ة 
جودة الهواء وزيادة املساحة 
اخلضراء ضمن املدينة للحد 
من تراكيز امللوثات الغازية.

العسكرية بوزارة الدفاع في 
ردها أن املوقع املقترح خضع 
للتفتيش الظاهري باستخدام 
كاشفة األلغام بعمق ال يتعدى 
30 سم حس���ب امكانية املدة 
املتوافرة، ونوهت في كتابها 
إلى ض���رورة أخ���ذ احليطة 
واحلذر ف���ي أي أعمال حفر 
مستقبلية كما أبدت االستعداد 
لتلقي أي بالغات عند العثور 
على أجسام غريبة أو مشتبه 
بها، وأمهرت كتابها باملوافقة 
عل���ى تنفيذ املش���روع على 
االلتزام باملوقع ذاته  أن يتم 
املوضح في املخطط املرسل 
إليه���ا من املؤسس���ة العامة 

عادل الشنان

أعل���ن مص���در مطلع في 
العام���ه للرعاية  املؤسس���ة 
السكنية ان مشروع املطالع 
السكني بات مصيره مجهوال 
بعد الكشف عن ضبابية كبيرة 
في وضع املشروع فيما يخص 
كمية االشعاعات او مخلفات 
يعود تاريخها لفترة االحتالل 
العراقي وم���ا حتويه ارض 
املشروع من اجسام مخصصة 
العس���كرية،  لالس���تعماالت 
اضافة الى ان املستشار العاملي 
الذي تعاقدت معه املؤسسة 
لم يقدم تقريره ل�»السكنية« 
التاريخ  حول املش���روع في 
احملدد، الفتا الى ان أس���باب 
التأخي���ر تعود للمؤسس���ة 
وليس املستش���ار، موضحا 
ان املخاوف لم تتبدد في ظل 
تأكيدات مجل���س األمة على 
أهمية كشف ومناقشة كل ما 
يخص ه���ذا املوضوع وبيان 
النتائج الدالة على خلو املوقع 

من أي مضار.
 وكشف املصدر ان هناك 
متطلب���ات حتتاجها األرض 
قبل ان يتم تأهيلها للس���كن 
من اهمها فحص التربة واملسح 
االيكولوجي اضافة الى تقييم 
ج���ودة اله���واء ف���ي منطقة 
املشروع ودراسة الضوضاء 
وم���دى تأثر املنطقة بظاهرة 
زحف الرمال وتصاعد الغبار، 
واملياه اجلوفية ومدى مخاطر 

حدوث الزالزل في املنطقة.
وبني املصدر أن املؤسسة 
قامت بإعداد دراسة عن مدى 
صالحية املوقع بيئيا إلقامة 
املش���روع ودراس���ة املردود 
البيئي للمش���روع من خالل 
إحدى الشركات املتخصصة 
املصنفة من الفئة »أ« واملعتمدة 
من قبل الهيئة العامة للبيئة 
والتي أقرت بصالحية موقع 
املشروع وقد اعتمدت الدراسة 
من قبل الهيئة العامة للبيئة 

بتاريخ 18/ 2/  2015.
كما قدم���ت وزارة الدفاع 
والهيئة العامة للبيئة دراسات 
تثبت خلو مش���روع املطالع 
من أي تلوث مع االشتراطات 

البيئية اخلاصة باملشروع.
وبين���ت هيئة املنش���آت 

صورة أرشيفية ملشروع املطالع السكني

توزيع بطاقات قرعة الدفعة السادسة
من قسائم جنوب املطالع

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بطاقات دخول 
قرعة الدفعة السادسة من القسائم احلكومية في جنوب 

املطالع التي تشمل 332 قسيمة مبساحة 400 متر مربع على 
املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 3 نوفمبر 2001. 

وقالت املؤسسة في بيان إن عملية توزيع بطاقات دخول 
القرعة بدأت امس وستستكمل األحد املقبل على أن توزع 

املؤسسة بطاقات االحتياط االثنني املقبل بحيث جترى القرعة 
األربعاء املقبل املوافق التاسع من سبتمبر اجلاري.

»السكنية« تتحمل مسؤولية سالمة الوحدات السكنية
أبل: سنتخذ  جميع اإلجراءات القانونية ضد املقاول 

املنفذ للوحدات السكنية مبدينة جابر األحمد

أهالي »جابر األحمد« أعلنوا االعتصام 
احتجاجاً على تأخر توصيل الكهرباء

دارين العلي

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء واملاء 
أن توصيل التيار إلى أي مدينة س���كنية جديدة 
يتم بعد االنتهاء من متديد الشبكة الداخلية من 
كيبالت الضغط املتوس���ط، وهي من املشاريع 
املس���ؤول عن تنفيذها املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية. جاء ذلك في معرض الرد على أسباب 
التأخير في إيصال التيار إلى مدينة جابر األحمد 
التي هدد بعض قاطنيها باالعتصام في املؤسسة 
األح���د املقبل احتجاجا على ه���ذا التأخير الذي 

يكبدهم اخلس���ائر ومينعهم من االس���تفادة من 
مساكنهم وقس���ائمهم. وقالت املصادر إن وزارة 
الكهرباء واملاء مسؤولة عن إيصال شبكة الضغط 
العالي والتي مت إيصالها بالفعل منذ يونيو املاضي 
في املنطقة املذكورة، الفتة إلى أن من مسؤولية 
الوزارة تركيب مع���دات احملطات الثانوية التي 
سيتم تركيبها بالتنس���يق مع برامج املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية لتتزامن مع متديد الشبكة 
الداخلية للمدينة، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر 
مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية لالنتهاء من 

جميع املشاريع في مختلف املناطق.

املسؤولية عن هذه املخالفة.
وق���ال الوقيان انه س���يتم 
كذلك اع���ادة النظر في تقييم 
املقاول الرئيسي املنفذ لألعمال 
مبشاريع املؤسسة املستقبلية، 
مشيرا إلى انه لم يتبني ظهور 
اي حاالت مش���ابهة من بني ما 
يقارب 300 من بيوت املشروع 
التي قام اصحابها بأعمال حفر 
حولها إلجراء تعديالت خاصة 
بهم فضال عن انه لم يتقدم أي 
مواطن بشكوى مماثلة. وأضاف 
انه يج���ري حاليا إصالح هذه 
املخالفة بواسطة املتعهد حتت 
اشراف جهاز املؤسسة باملوقع 
وسوف يتم االنتهاء من اعمال 
اإلصالح خالل 24 ساعة موضحا 
انه جار تشكيل جلنة معاينة 
تتولى إجراء كش���ف معاينة 
لبيوت املشروع لالطمئنان إلى 
عدم وجود مخالفات مشابهة.

احدى الوحدات السكنية وعدم 
تكرارها وكان أولها إصدار قرار 
إداري بتش���كيل جلنة حتقيق 
للجهاز الفني في املؤسسة ملعرفة 
الكيفية التي مت بها اإلش���راف 
على هذه الوحدات الس���كنية. 
كما اشار الى إصدار قرار إداري 
بتش���كيل جلنة للكشف على 
جميع الوحدات السكنية بتواجد 
املقاول املنفذ للمشروع. وناشد 
أبل املواطنني أصحاب الوحدات 
السكنية بالتواصل مع اجلهات 
العامة  املختصة في املؤسسة 
للرعاية الس���كنية لالبالغ عن 
أي خلل أو عيب في البناء مهما 
كان صغيرا أو هامشيا مؤكدا 
أن أمن وسالمة املواطن أولوية 

ال ميكن التهاون فيها.
وفي السياق ذاته، قال مدير 
عام املؤسس���ة العامة للرعاية 
الس���كنية م.ب���در الوقيان إن 
بي���وت املواطنني ف���ي مدنية 
جابر األحم���د تخضع لضمان 
الس���المة اإلنشائية ملدة عشر 
س���نوات بعد تاريخ التس���لم 
النهائي وحسب شروط العقد. 
وأضاف في تصريح صحافي 
انه مت تش���كيل جلنة حتقيق 
للوق���وف على وج���ود عدد 2 
)رقاب اعمدة( بها حديد ظاهر 
بسور احد بيوت املواطنني في 
مدينة جاب���ر األحمد ويجري 

حاليا اصالح هذه املخالفة.
وأوضح أن ه���ذه املخالفة 
غير مرتبطة بالنظام اإلنشائي 
للبيت وال تؤثر على سالمته 
اإلنشائية، مؤكدا انه مت توجيه 
كتاب للمتعهد بتحميله كامل 

عادل الشنان

أكد وزير الدولة لش���ؤون 
اإلس���كان ياس���ر أب���ل حتمل 
املؤسس���ة العام���ة للرعاي���ة 
السكنية »املسؤولية كاملة« عن 
سالمة وجودة الوحدات السكنية 
الرعاية  املس���لمة ملس���تحقي 
السكنية، مبينا أن املؤسسة لن 
تقبل بأي خلل أو خطأ في أعمال 
اإلنشاء والتشطيب من املقاولني 
يهدد سالمة الوحدات السكنية 
واصحابها. جاء ذلك في تصريح 
ألبل ردا على سؤال حول مقاطع 
ڤيدي���و مت عرضها مؤخرا في 
التواصل االجتماعي  وس���ائل 
الوحدات السكنية في  إلحدى 
مدينة جابر األحمد تعاني عيوبا 
في اعمدة اخلرس���انة للسور 
اخلارجي لبيت احد املواطنني. 
وأكد أبل أن املؤسس���ة العامة 
للرعاية الس���كنية ستتخذ كل 
اإلجراءات القانونية مع املقاول 
الوحدات  ق���ام بتنفي���ذ  الذي 
السكنية في مدينة جابر األحمد، 
مش���يرا إلى أن املؤسسة تلزم 
املقاولني بكفالة مدتها 10 سنوات 
الس���كنية.  الوحدات  على كل 
الفتا إلى توجيه مقاول تنفيذ 
الوحدات الس���كنية في مدينة 
جابر األحم���د بإصالح اخللل 
في الوحدة الس���كنية املعنية 
والكش���ف عن باقي الوحدات 
الس���كنية للتأكد من سالمتها 
وخلوها من العيوب اإلنشائية. 
وأشار إلى اخلطوات التي قامت 
بها املؤسسة لتالفي األخطاء في 
م. بدر الوقيان أعمال اإلنشاء والتشطيب في 

هيئة البيئة راجعت 
دراسة تقييم 

املردود البيئي 
للمشروع واشترطت 
االلتزام بقانون حماية 

البيئة


