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أقرت الترخيص لعمل سياج حول موقع »مدفن احلوت« بجزيرة فيلكا

»العاصمة«: تطوير »املباركية« بانتظار امليزانية

احمليلبي: حوادث  البناء تستوجب  املساءلة

الديوان األميري على مشروع 
مركز الش����يخ جابر األحمد 
الثقافي االجتماعي مبنطقة 
الشويخ. كما متت التوصية 
بعقد ورش����ة عم����ل لبحث 
مش����روع احلدائق املعلقة 

بشارع فهد السالم.

املوافقة على اقتراح العضو 
د.حسن كمال بشأن إنشاء 
جس����ر يربط بني منطقتي 
املنصورية والقادسية على 

الدائري الثاني. 
كما مت����ت املوافقة على 
العامة للبيئة  الهيئة  طلب 
ترخيصا لعمل سياج مؤقت 
حول موقع مدفن احلوت في 
جزيرة فيلكا. وأشار الى أنه 
متت تأجيل بحث االضافات 
والتعدي����الت املطلوبة من 

العاصمة  أوصت جلنة 
خالل اجتماعها أمس برئاسة 
مقرر اللجنة م.علي املوسى 
على اقتراح األعضاء د.حسن 
كمال، علي املوسى، أسامة 
العتيبي، د.منصور اخلرينج، 
فهد الصانع بش����أن تطوير 
املباركية واملنطقة  س����وق 
احمليطة به بعد رصد مبلغ 
من ميزاني����ة 2016 - 2017 

لعملية التطوير.
وقال املوس����ى انه متت 
املوافقة على طلب صاحب 
العالق����ة تعديل مس����احة 
قسيمة بالقطعة 9 مبنطقة 
القادسية دون أن يكون هناك 
تثمني. كما متت املوافقة على 
طلب وزارة الصحة ترحيل 
)مقص����ف( كش����ك األلعاب 
والبقالة املتعارضني مع مدخل 
طوارئ املركز الصحي مبنطقة 
علي املوسى مترئسا اجتماع جلنة العاصمةالصليبخات قطعة 5. وكذلك 

وفي جمعية املهندس���ني 
الكويتية سبق وأن حذرت 
من االستمرار في التراخي 
بتطبيق القوانني ومحاسبة 
املقصري���ن مم���ا أدى إلى 
زيادة في اخلسائر املادية 
والبش���رية في مش���اريع 
القطاعني العام واخلاص.

فصول التسيب بتطبيق 
األنظمة والقوانني اخلاصة 
باشتراطات األمن والسالمة، 
مضيفا أن ذلك دليال آخر على 
عدم وجود رقابة لصيقة أو 
اشراف مباشر من املكاتب 
الهندسية واجلهات الرقابية 
املعنية في تطبيق وفرض 
إجراءات األمن والسالمة في 
املواقع اإلنشائية، مضيفا 
أن األمر بات يس���توجب 
مس���اءلة مهنية وجنائية 
فحياة األبرياء من العمالة 
واخلس���ائر غي���ر املبررة 
بات���ت من س���مات البناء 
والتشييد في الكويت وهو 
أمر مرفوض مهنيا وأخالقيا 

وقانونيا. 
ودعا م.احمليلبي إلى فتح 
هذا امللف على مصراعيه 
ونش���ر نتائج عمل جلان 
التحقيق في هذه احلوادث 
ووضع توصياتها موضع 
التنفيذ من قبل كل األجهزة 

بالدولة.
وتابع: إنن���ا في جلنة 
الهندس���ية  املهنة  مزاولة 

جددت جلن���ة مزاولة 
املهنة الهندسية في بلدية 
الكويت وجمعية املهندسني 
الكويتية دعوتها السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية 
واألجهزة املعنية في الدولة 
إلى وقف���ة جادة للحد من 
ح���وادث أعم���ال البن���اء 
والتشييد والهدم التي باتت 
ظاهرة تدعو إلى القلق في 
املجتمع والدولة، مشيرة 
إلى أن استمرار االستهتار 
بأرواح العاملني في املشاريع 
اإلنش���ائية وتك���رار هذه 
احلوادث بشكل متواتر يؤكد 
أن هناك خلال في تطبيق 
إجراءات السالمة وااللتزام 
باملواصفات واالشتراطات 

وكودات البناء عموما.
اللجنة  وقال رئي���س 
واجلمعية م.سعد احمليلبي 
إن ما شهدناه قبل يومني 
انهيار س���قف  في حادث 
في مشروع إنشاء عمارة 
مبنطقة العقيلة ومن قبلها 
بيومني حادث آخر مبنطقة 
م. سعد احمليلبيالشرق، فصالن جديدان من 

مانع العجمي مترئسا ورشة العمل 

العجمي: إنشاء مستشفى خلدمة املواطن مقابل أسواق القرين

حصر األراضي احلكومية غير املستغلة في مبارك الكبير

جدية بعض اجلهات احلكومية 
بتوفير بعض اخلدمات.

٭ يعقوب بوغيث الهيئة 
العامة للبيئة: ستقوم الهيئة 
النفايات  بتسليم موقع ردم 
بناء عل���ى  قان���ون حماية 

البيئة.
٭ مشعل اإلبراهيم: القانون 
ألزم البلدية باسترجاع جميع 
املرادم خالل سنة خاصة أنها 
اآلن مس���ؤولة عن 16 مردما 
ملعاجلته���ا خاصة بأن موقع 

القرين مت إعادة تأهيله.
٭ خالد الس���عد: طبيعة 
األرض ال ميكن إقامة مشاريع 

على املرادم حاليا.
٭ سميرة القناعي محافظة 
مبارك الكبير: هناك محاوالت 
ملعاجل���ة موقع مردم القرين 
خاصة ان���ه ال توجد تقارير 
علمي���ة به���ذا اخلص���وص 
واحملافظة بحاجة إلى املباني 

في ظل نقص األراضي.
٭ محسن املطيري مختار 
العدان: املوقع مقام عليه اآلن 

مبان.
٭ مان���ع العجمي: نطلب 
من الهيئة العامة للبيئة تقدمي 
كتاب رسمي إلى اللجنة خالل 

شهر بشأن وضع املردم.
املي���ع: ضرورة  ٭ عادل 
إيج���اد كت���اب رس���مي من 
الصحة والبيئة بشأن تسليم 
املوقع لبيان س���المة املوقع 

لالستغالل.
٭ اللواء محمد الدرعي من 

مكتب احملافظ: مت إرسال كتاب 
من الهيئ���ة العامة للمحافظ 
بشأن تسليم املوقع وان يتم 

استغاللها.
٭ مان���ع العجم���ي: يتم 
مخاطب���ة وزارة املواصالت 
بشأن التنازل عن مقسم القرين 

لعمل حكومة »مول«.
٭ مانع العجمي: ضرورة 
أن يكون هناك تنس���يق بني 

البلدية.
واحملافظة بش���أن إيجاد 
موقع لتبرع جمعية صباح 
الس���الم إلنشاء مركز صحي 

في املنطقة.
٭ سالم الزنكي من وزارة 
األشغال: بخصوص تكليف 
وزارة األشغال بشأن البنية 
التحتية ملنطقة ابواحلصانية 
فإننا وجدنا بعض املعوقات 
تتعلق باملس���ارات مما جعل 
املتعهد يتوقف عن العمل حلني 

حل املشكلة.
٭ مانع العجمي: نطلب من 
وزارة األشغال تقدمي تقرير 
حول البنية التحتية ملنطقة 

ابواحلصانية.
الس���ويطي  ٭ يعق���وب 
املقاول ال  ابواحلصانية:  من 
يرغب في التكملة وقد هرب 

لألسف.
٭ مانع العجمي: بخصوص 
الطلب من الشؤون االجتماعية 
بتخصيص موقع ملقهى شعبي 

باحملافظة.
٭ الوكيل املساعد للتنمية 

االجتماعية في وزارة الشؤون 
علي الرومي: ان الوزارة ترغب 
بتخصي���ص مقهى ش���عبي 
يحتوي عل���ى ألعاب  اطفال 
ونح���ن بانتظ���ار املوافقات 
الرسمية لتخصيص املوقع.

٭ مانع العجمي: محافظة 
مبارك الكبير تعاني من شح 
االراض���ي ولذل���ك الب���د من 
االستفادة جيدا من االراضي 
املوجودة الستغاللها من جميع 

وزارات اخلدمات.
٭ ممث���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية: جميع 
املراسالت بخصوص تخصيص 
مواقع إلدارة املساجد مازالت 
حبيسة ادراج املسؤولني في 

إدارة التنظيم.

٭ مانع العجمي: اطلب من 
املسؤولني في وزارة التربية 
تقدمي تقرير حول مدى حاجتهم 
امل���دارس ف���ي منطقتي  من 

املسيلة وأبواحلصانية.
٭ مختار منطقة القصور 
غازي العتيب���ي: نحتاج الى 
مخفر ومستوصف في منطقة 

القصور.
٭ مانع العجمي: نتمنى 
أن تكون ورشة العمل القادمة 
االخي���رة لتحقي���ق بع���ض 
االحتياجات وخاصة االراضي 
املطلوبة جلميع اجلهات، حيث 
التنظيم  إدارة  سيتم تكليف 
حلص���ر االراضي املخصصة 

غير املستغلة حاليا.

باالنشطة التجارية، الفتا الى 
أنه كان يفترض الرجوع الى 
املجلس البل���دي دون اتخاذ 

قرار.
وأوضح أن اللجنة ستبحث 
حيثيات احلك���م بعد الطلب 
اللجن���ة بصورة من  تزويد 
احلكم رس���ميا م���ع عرض 
املقدمة من  الدف���اع  مذكرات 
االدارة القانوني���ة للمحكمة، 
مشيرا الى أن ذلك يترتب عليه 
الغاء قرارات املجلس البلدي 
في جميع املناطق الصناعية 
واحلرفية، متسائال: من يتحمل 

تلك اخلسائر؟
داعيا وزي���ر البلدية إلى 
تش���كيل جلن���ة ملعرفة من 
أعطى األوامر بإيقاف أو إصدار 
التراخيص لهذه املنطقة إضافة 
إيقاف جتديد تراخيص  إلى 

اإلعالنات.
وفيم���ا يل���ي تفاصي���ل 

الورشة:
٭ مانع العجمي: إن ورشة 
العمل تعتبر الثانية بناء على 
البلدي  توصية من املجلس 
مؤك���دا جدية جلن���ة مبارك 
الكبير وحرصنا على توفير 
االحتياج���ات لهذه احملافظة 
حيث متت دعوة املسؤولني 
بوزارات اخلدمات ولذلك نشيد 
بجهودكم حلضور هذه الورشة 
بهدف حتقيق مصلحة مشتركة 
للمواطن الكويتي. كما يؤسفنا 
ع���دم التزام بع���ض الوكالء 
بهذا االجتماع كما يعني عدم 

أكد رئي���س جلنة مبارك 
الكبي���ر مانع العجمي أهمية 
ال���وزارات مبا  التزام جميع 
جاء بتوصية ورش���ة العمل 
األول���ى، وأبرزه���ا تكلي���ف 
إدارة التنظيم بش���أن حصر 
األراضي املخصصة للجهات 
احلكومي���ة غير املس���تغلة 
مع تقدمي مخططات توضح 
الفضاء  مواقع تلك األراضي 

في احملافظة.
وقال العجمي بعد ورشة 
العمل أم���س والتي حضرها 
الوكالء املس���اعدون ومديرو 
بع���ض اجله���ات احلكومية 
املختصة مبناقشة احتياجات 
احملافظة ان الهدف من  ذلك 
توفي���ر األراض���ي إلقام���ة 
املشاريع الناقصة باحملافظة 
مثل حتويل مقسم القرين الى 
مبنى »حكومة مول« مع توفير 
أرض من قبل البلدية إلقامة 
السالم  تبرع جمعية صباح 
إلنش���اء مركز طبي مبنطقة 
صباح السالم مع توفير املقهى 

الشعبي في احملافظة.
العجمي: مت تكليف  وقال 
البلدية ممثلة بإدارة التنظيم 
للتنسيق مع الطيران املدني 
املراقبة اخلاص  ب���رج  لنقل 
بهم إلقامة مستش���فى يخدم 
احملافظة تنفيذا لقرار املجلس 
البلدي ملوقعه مقابل أسواق 

القرين.
وذكر أنه مت تقدمي تقرير 
مفص���ل عن م���ردم القرين، 
مش���يرا الى أن���ه مت تكليف 
جلنة من إدارة محافظة مبارك 
الكبير بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية لتقدمي تقرير عن 
احتياجاتها خالل ش���هر مع 

التنسيق مع البلدية.
وأكد أن ما قامت به البلدية 
من إيق���اف إصدار تراخيص 
أسواق القرين مخالف للقانون، 
مش���يرا الى أن قرار االيقاف 
ش���فهيا دون أن يكون هناك 
شيء رسمي، مؤكدا ضرورة 
البلدي  الى املجلس  الرجوع 
للبحث في احلكم الصادر من 
محكمة التمييز في قضية إلغاء 
قرار املجلس البلدي املتعلق 

إيقاف إصدار تراخيص أسواق القرين مخالف للقانون وحتويل مقسم القرين إلى مبنى »حكومة مول«


