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اعداد: بداح العنزي

يعقد مكتب املجلس البلدي اجتماعا برئاسة 
زي���د العازمي يوم غد حيث س���يناقش اعضاء 
املكتب التعديالت املقترحة على قانون البلدية 

.2005/5
من جانب آخر تبحث جلنة تقصي احلقائق 
خالل اجتماعها اليوم تقريرا بش���أن مخالفات 

البناء في منطقة فهد األحمد.

مكتب »البلدي« يبحث التعديالت على القانون

أعضاء »البلدي« يدعون إلى اإلسراع بتثمين مجمع الصوابر
أشادوا بقيام الشيخ أحمد الفهد بصرف 3 آالف دينار لكل أسرة

فرز املطيري

محمد العثمان

جسار اجلسار 

مهلهل اخلالد محمد املفرج

جانب من اجتماع جلنة الفروانية برئاسة أحمد البغيلي

مانع العجمي م.عبداهلل العنزي د.عبدالكرمي السليم شايع الشايع

العثمان: الحريق جرس اإلنذار األخير للحكومة إلنقاذ أهالي الصوابر
اش���اد رئي�س لجنة االس����كان وأمي��ن س��ر 
اللجنة الوطنية الشعبية بمجمع الصوابر االعالمي 
محمد العثمان بفزعة نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقت�ص�ادية ووزير الدولة لش�ؤون التنمية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد بصرف 3 آالف دينار 
لكل مواط�ن متضرر من الحريق الذي ش���ب في 

مجمع الصوابر.
كما اش����اد بت�ض�امن وزي�ر االش�غ�ال ال�عامة 

ووزي���ر الدولة لش����ؤون الب�لدية د.فاضل صفر 
والنائب د.يوسف الزلزلة وبعض اعضاء مجلس 
االمة والبل���دي وم�واس����اتهم اله�ال���ي م�جمع 

الصوابر.
وشدد العثمان على ان هذا الحريق هو جرس 
االنذار االخير للحكومة لكي تتحرك سريعا النقاذ 
اهالي الصوابر الذين يعيشون في ظروف معيشية 
صعبة للغاية لتهالك المجمع وعدم قابليته للعيش 

كونه خطرا على قاطنيه.
واشار الى ان ما حدث امر متوقع، ونتوقع ما هو 
اس��وأ م�نه اذ لم تت�حرك الح�ك�ومة ب�إيج��اد الح�ل�ول 

العاجلة والعادلة لمشكلة مجمع الصوابر.
وثمن العثمان الجهود الكبيرة التي قام بها في 
موقع الحريق كل من جهاز وزارة الداخلية ورجال 
وقياديي االطفاء ووكيل وزارة الداخلية المساعد 

لشؤون األمن العام.

اصابات بش����رية وخسائر مادية 
كبي����رة، ألن تقط����ع اذرع هؤالء 
املتنفذين وان حتل مشكلة ابناء 
الصوابر بصورة عاجلة وجذرية 
مش����يدا بدور الشيخ احمد الفهد 
اإلنساني السريع ازاء حريق شقق 
الصوابر ولفتته اإلنسانية بصرف 

3 آالف دينار لألسر املتضررة.
البلدي  وثمن عضوا املجلس 
فرز املطيري واحمد البغيلي مبادرة 
وزير االسكان الشيخ احمد الفهد 
وقاال انها ليس����ت بغريبة عليه 
من خالل تقدمي املس����اعدة املالية 
ملنكوبي حريق مجمع الصوابر، 
إضافة الى تقدمهما بالشكر اجلزيل 
الى رج����ال فرق االطف����اء الذين 
عملوا على اخماد احلريق الهائل، 
وقدموا ما يحتمه واجبهم الوطني 
في مكافحة احلريق الذي جعلهم 

عرضة لإلصابة باملخاطر.
كما اشاد عضو املجلس البلدي 
ورئي����س جلنة االحم����دي مانع 
العجمي مبا قام به الشيخ احمد 
الفهد حيث قام بصرف وعلى الفور 
3 آالف دينار لكل اسرة متضررة 
من اسر مجمع الصوابر، مشيرا 
الى ض����رورة إنهاء معاناة اهالي 
الصوابر وتثمني ش����ققها جميعا 

وحتويل املجمع الى جتاري.
وتقدم العضو م.جسار اجلسار 
مبواساته الهالي املصابني في حريق 
منطقة الصوابر الذي اتى على ما 
يقارب السبع عشرة شقة التهمتها 
النيران اثر متاس كهربائي وبفضل 
اهلل وقدرته حال لطفه دون حدوث 
كارثة انس����انية يذهب ضحيتها 

العديد من االرواح البشرية.

مداخل ومخارج سيارات االطفاء، 
باالضافة الى عدم س����المة البناء 
بسبب املواد املستخدمة فهي ليست 
آمنة من الناحية الصحية والسالمة 
من احلريق، ولألس����ف فإن هذه 
املشاكل تتضخم سنة بعد أخرى 

االصل من عدم التنظيم في توزيع 
القوة الكهربائية على املجمع بشكل 

منتظم.
وبدوره، أوضح رئيس اللجنة 
الفنية م.عبداهلل العنزي ان وراء 
عدم تثمني مجمع الصوابر متنفذين 

املمكن ان يؤدي الى كارثة فادحة 
ولوال فضل اهلل ورحمته حلدث ما 
ال حتمد عقباه ولكن العناية اإللهية 

قد أظلت اهل الصوابر.
واوضح انه حذر من قبل في 
عدة تصريحات س����ابقة بوسائل 

كب����ارا ومس����تفيدين من وضعه 
احلالي وما يتم فيه من ممارسات 
اقل ما توصف بأنها ممارسات غير 
اخالقية مؤكدا في الوقت ذاته انه 
آن األوان السيما بعد احلريق الذي 
تعرض له املجم����ع مخلفا وراءه 

االعالم املختلف����ة وفي اقتراحات 
تقدم بها الى املجلس البلدي، حيث 
توقع حدوث مثل هذه الكارثة مع 
العلم بأنها ليس����ت املرة األولى 
بس����بب افتقار املجمع لش����روط 
األمن والسالمة السيما ما يخص 

بس����بب غياب الصيانة الدورية 
للبنية التحتية لهذا املجمع، وقد 
تفاقم الوضع السيئ في املجمع مع 
زيادة السكن فيه من قبل العمالة 
العازبة مما شكل ضغطا كبيرا على 
احلمل الكهربائي الذي يعاني في 

دعا عدد م����ن اعضاء املجلس 
البلدي إلى ضرورة االسراع بتثمني 

مجمع الصوابر.
وقال االعض����اء في تصاريح 
صحافية امس بعد حادثة احلريق 
التي تعرض لها عدد من الش����قق 
انه البد من حل مشكلة هذا املجمع 

الذي يقطنه املواطنون.
وناش����د نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حل مشكلة قاطني مجمع الصوابر 
وهم 525 عائل����ة كويتية يئنون 
بش����كل يومي في قلب العاصمة 
من فقدان جمي����ع اخلدمات ومن 
املباني املتهالكة مبجمع الصوابر 

وذلك بتثمني املجمع.
كما ثمن الدور الذي قام به نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادي����ة ووزي����ر التنمي����ة 
واالسكان الشيخ احمد الفهد مبنحه 
األسر املنكوبة جراء احلريق ثالثة 

آالف دينار لألسرة الواحدة.
واشاد بالدور الكبير لقياديي 
رجال اإلطفاء والداخلية واالسعاف 
وبجميع اجلهود التي تضافرت من 
اجهزة الدولة إلخماد احلريق وإنقاذ 
األرواح بعد عناية اهلل عز وجل 
متمنيا جلميع املصابني الش����فاء 

العاجل.

كارثة فادحة

وقال عض����و املجلس البلدي 
د.عبدالكرمي الس����ليم ان ما حدث 
مبجمع الصوابر من اندالع حريق 
هائل بعدد كبير من الش����قق في 
املجمع وسرعة انتشاره كان من 

 مجلس الوزراء رفض اعتراض الوزير
على قرارين للمجلس البلدي

رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

صفر على قرارين للمجلس البلدي.
وأوضح كتاب وزير البلدية د.فاضل صفر 
المرسل الى المجلس البلدي: نفيدكم بأنه سبق 
لنا ان تم إخطار مجلس الوزراء بموجب كتابنا 
رقم م.و.ب.ك/4754 المؤرخ 2009/11/18 بقراري 
المجلس البلدي رقمي م ب/م ق/2009/10/281 
المتخذ باجتماعه رقم 2009/10 المنعقد بتاريخ 
2009/6/8 بشأن الموافقة على الطلب المقدم 
من الشركة الدولية للمنتجعات بالتنازل عن 
قطعة االرض المس���تغلة من قبلهم الواقعة 
ضمن منطقة الضباعية وتحمل رقم 20 وتبلغ 
مساحتها 194250م2 الى شركة الصفاة للتجارة 

العامة.
و م ب/م أ/2009/11/295 المتخذ في اجتماعه 
رقم 2009/11 المنعقد بتاريخ 2009/6/22 بشأن 
الموافقة على الطلب المقدم من الشيخ طالل، 

وحمد، وعبير علي العبداهلل الجابر الصباح 
بقبول التنازل عن قطعة االرض المستغلة من 
قبلهم في منطقة الخويسات رقم 86 البالغة 
مساحتها 166336م2 مائة وستة وستون ألفا 
وثالثمائة وستة وثالثون مترا مربعا الى شركة 
المدن االولى العقارية )ذ م م( استنادا على ما 
جاء بكتاب وزارة المالية رقم )م/11627/27/16( 
المؤرخ في 2009/4/7، وتمسك المجلس بتلك 
القرارات في اجتماعه رقم 2009/2 لدور االنعقاد 
العاش���ر المنعقد بتاري���خ 2009/10/19، وقد 
أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 767/

أوال المتخ���ذ باجتماعه رقم 2010/24 المنعقد 
بتاريخ 2010/5/23 وال���ذي نص على ما يلي 
»ع���دم الموافقة على اعت���راض وزير الدولة 
لشؤون البلدية على قراري المجلس البلدي 
التاليين: ق���رار المجلس البلدي رقم )م ب/م 
ق/2009/10/281، قرار المجلس البلدي رقم م 

ب/م أ/2009/11/295.

لجنة الفروانية أقرت تخصيص موقع لمستشفى الشرطة باألندلس
وافقت جلنة محافظة الفروانية خالل 
البغيلي  اجتماعها امس برئاس���ة احمد 
على تخصيص موقع القامة مستش���فى 
للشرطة في منطقة االندلس مبساحة 91 

الف متر مربع.
واوضح البغيلي ان اللجنة استعرضت 
28 معاملة، حيث متت املوافقة على الطلبات 
التالية: استحداث جسر مشاة على طريق 
املطار بني منطقتي خيطان والفروانية، 
وتخصيص موقع القامة ماء س���بيل في 
منطقة جليب الشيوخ قطعتي 7 و8، طلب 
وزارة االشغال انشاء مبنى مجمع احملاكم 
املقرر مبنطقة الرقعي بارتفاع 90 مترا، 
كذلك استحداث جسر مشاة يربط منطقتي 
خيطان وجنوب السرة فوق طريق امللك 
فيصل )50(، طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص موقع محطة كهرباء بجوار سكن 
العمال مبنطق���ة العارضية، طلب وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية توسعة مسجد 
ش���بيب العجمي مبركز ضاحية صباح 
الناصر قطعة 2، طلب وزارة االشغال العامة 
استحداث جسر مشاة يربط بني العارضية 
واستعماالت حكومية امام مسجد السالم، 
طلب استحداث جس���ر مشاة يربط بني 
اشبيلية قطعة 4 ونادي النصر الرياضي 
مبنطقة العارضية، وجس���ر آخر يربط 
بني العارضية والعارضية احلرفية امام 
مسجد املخيال. كما ابقت اللجنة على جدول 
االعمال طلب تخصيص 17 موقعا مقترحا 
حملطات كهرباء في منطقة الرحاب وطلب 
تخصيص 15 موقعا حملطات في منطقة 
العمرية، كما مت ترخيص ديوان بالقطعة 
1 مبنطقة اشبيلية، كما متت اعادة اقتراح 
العضو احمد البغيلي بش���أن استحداث 
مدخل فرعي قبل اشارة الرابية الى طريق 

الغزالي الى الدائري السادس.

بمساحة 91 ألف متر مربع

 المفرج والخالد يسأالن
عن خسارة »البلدية« حكم تعويض

قدم عضوا املجلس البلدي محمد املفرج ومهلهل اخلالد سؤاال 
بشأن اسباب خس���ارة البلدية حكما بشأن تعويض بأكثر من 

12 مليون دينار.
وقال العضوان في س���ؤالهما: نش���ر عدد من الصحف في 
اعدادها الصادرة ام���س االول خبرا حول الغاء محكمة اجلنح 
املستأنفة حكما ابتدائيا بتعويض البلدية مببلغ )12.549.600 
دينار( وبراءة املتهم عما أسند اليه والغاء التعويض في مخالفة 

أنظمة السالمة واملرافق العامة.
لذا نرجو من وزير الدولة لشؤون البلدية الرد على األسئلة 

التالية:
ما أسباب خسارة البلدية احلكم في محكمة اجلنح املستأنفة؟ 
يرجى تزويدنا بجميع املعلومات عن هذه القضية، ما اإلجراءات 

التي اتخذتها اإلدارة القانونية في الدفاع عن حقوق البلدية؟
ه���ل هناك قرار صادر من املجلس البلدي بتخصيص موقع 

تشوين مكاتب مؤقتة لصاحب العالقة؟
وما اإلدارة التي قامت بإصدار التراخيص الهندسية لصاحب 
العالقة وألي محافظة تتبع ومن هو املس���ؤول عن توقيع هذا 

الترخيص؟
وه���ل قام���ت االدارة القانوني���ة بعمل متيي���ز ضد احلكم 

الصادر؟

بأكثر من 12 مليون دينار


