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استمالك عقار في املهبولة 
بقيمة ١٫٤٩ مليون دينار

ترأست وزيرة املالية رئيس جلنة نزع 
امللكيــة مرمي العقيل أمــس اجتماع جلنة 
نزع امللكية، حيث مت إقرار املنفعة العامة 
للمســاحة املتبقية من العقــار الواقع في 

منطقة املهبولة.
وقال مديــر إدارة نزع امللكية للمنفعة 
العامــة باإلنابة عضو جلنة نــزع امللكية 
مبارك العتيبي ان القيمة التقديرية للعقار 
املنزوعة ملكيته قد بلغت ١٫٤٩٤٫٠٠٠ دينار.
وأضاف أن من له اعتراض على امللكية 
فعليه أن يتقدم إلى إدارة نزع امللكية إلثبات 

حقه خالل شهر واحد من تاريخ نشر اإلعالن 
في اجلريدة الرســمية «الكويــت اليوم»، 
مشيرا إلى أنه ستعرض املعاملة على جلنة 
التثمني بعد النشر باجلريدة الرسمية لوضع 
التقدير الفعلي لالستمالك حسب األسعار 

السائدة وقت تاريخ النشر.
ودعت إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة 
أصحــاب العقار املنزوعة ملكيته مراجعة 
اإلدارة مصطحبني معهم أصل وثائق التملك 
الستكمال إجراءات نزع امللكية متهيدا لنقل 

ملكيته إلى الدولة.

مرمي العقيل مترئسة اجتماع اللجنة

مكتب البلدي اطلع
على آخر مستجدات املبنى اجلديد

استعرض مكتب املجلس تقريرا عرضه 
األمني العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي 
يتعلق بآخر املســتجدات ملشــروع مبنى 
املجلس البلدي اجلديد الذي سيتم افتتاحه 
١٣ أبريــل املقبل، فضال عن االســتعدادات 
لالحتفالية التي ســتقام مبناسبة افتتاح 

املبنى اجلديد تزامنا مع الذكرى التسعني 
لتأسيس املجلس.

كما اســتعرض مكتب املجلس مسودة 
مذكرة التعاون بينه وبني وزارة الكهرباء 
واملــاء، حيث اســتعرض بنودهــا وأبدى 

مالحظاته عليها.

أسامة العتيبي مترئسا اجتماع مكتب البلدي

٣ لوحات إرشادية 
مبدخل املباركية

 قامت إدارة اإلنشاءات التابعة لقطاع املشاريع 
بتركيب ٣ لوحات إرشادية مبداخل أسواق املباركية 
لالستدالل مرتادي السوق على أهم املعالم وحتديد 
وجهتهم. من جهة أخرى،  قامت إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفرع بلديــة محافظة حولي 
بحملة على نطاق احملافظة، وقد أسفرت احلملة 
عن رفع ٥ سيارات مهملة وقارب إلى جانب رفع 

إحدى اللوحات اإلرشادية في سوق املباركيةعدد ٢ شاليه مبنطقة الساملية وميدان حولي.

إصدار ٥٨٣ ترخيصًا منها ٣٢٦ جتاريًا باألحمدي خالل يناير
أعلنــت إدارة العالقــات العامــة فــي 
البلدية عن االجنازات التي حققتها إدارة 
التراخيــص الهندســية باالحمدي خالل 
شــهر يناير املاضي حيــث قامت اإلدارة 
بإصــدار ٥٣٨ ترخيصا لبنــاء حديث - 
تعديل وإضافة - هدم. وفي هذا الصدد، 
أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية 
م.جاسم اخلضر ان االدارة قامت بإصدار 

كل التراخيص اخلاصة بالبناء بالسكن 
اخلاص واالستثماري الى جانب إصدار كل 
التراخيص اخلاصة بالتعديالت واإلضافة 
والترميم والهدم ودراسة كل املخططات 
االنشائية لإلعالنات، باإلضافة إلى متابعة 
أعمال تعهدات االشراف اخلاصة باملكاتب 
الهندسية ووقت انتهائها، الفتا إلى أنه قد 
مت إصدار ٥٨٣ ترخيصا. وأضاف م.اخلضر 

أن مراقبة تراخيص البناء قامت بإصدار  
٢١٢ ترخيصا تضمنت ١٠٢ ترخيص بناء 
جديد، ١٦ ترخيص إضافة، ١١ ترخيص هدم، 
٤ تراخيص تعديل، ٧٢ ترخيصا لإلضافة 
والتعديل، ترخيصــني للزراعة وجتديد 
رخصتني فضال عن إصدار ترخيص ترميم، 
الفتــا إلى أن مراقبــة تراخيص احملالت 

م.جاسم اخلضرأصدرت ٣٢٦ ترخيصا.

الرندي: إدخال جامعة الكويت وجمعية املهندسني
في جلنة حتديد املكاتب الهندسية

بداح العنزي

دعا املشاركون في ورشة 
العمــل التــي نظمتها جلنة 
الهندســية  املهنــة  مزاولــة 
حول لوائح البناء واملكاتب 
الهندسية الى ضرورة ادخال 
الكويــت وجمعية  جامعــة 
احملامني في اللجنة اخلاصة 

بتحديد املكاتب الهندسية.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
م.عبدالســالم الرنــدي فــي 
نهاية الورشة ان اللجنة وفي 
ظل املتغيــرات واحتياجات 
املواطنني، نظمت هذه الورشة 
لالستماع الى اجلهات املعنية 
مبشــاركة جامعــة الكويت 
الكهربــاء وجمعية  ووزارة 
املهندسني واالطفاء ووزارة 
الداخلية، حيث مت استعراض 
اللوائــح اخلاصــة باملكاتب 
الهندســية، مشــيرا الى انه 
مت التركيــز علــى نقطتني، 
االولــى خاصــة بتشــكيل 
اللجنــة املختصــة بتحديد 
املكاتــب الهندســية، حيــث 
رأى املشاركون اضافة بعض 
التخصصات لتحديد املكاتب 
الهندســية وإدخال اجلانب 
االكادميي (جامعة الكويت) 
وكذلك جمعية احملامني للنظر 

في اجلانب القانوني.
وقال: متت مناقشة املادة 
٥ واملتعلقة مبسؤولية ادارة 
املكتب وفق القانون احلالي 
مــن مســؤولية املهندســني 
املعماريــني واملدنيني، حيث 

املكتــب  ادارة  بــأن تكــون 
مــن املهندســني املعماريــني 
وايضا االنشــائيني لطبيعة 

ادخال معماري كويتي حتى 
يسمح بفتح مكتب هندسي، 
مشــيرا الى ان هذا الشــرط 
يهدف الى سالمة املباني التي 
تقوم بها املكاتب الهندسية، 
اضافــة الــى احملافظة على 
جــودة عمل املكاتــب خالل 

ادارتها للمشاريع الكبيرة.
من جانبه، اوضح د.حسن 
كمال ان الورشة بحثت الئحة 
املهن الهندســية، خاصة ان 
هنــاك جلنة مــن عدة جهات 
تتمثل فــي البلدية وجمعية 
املهندسني واالدارة القانونية 
الهندســية  املكاتب  واحتــاد 
بالتراخيــص  وتختــص 
العمل  الهندســية وتنظيــم 
الهندســي، مشــيرا الــى انه 
مت اســتعراض العديــد مــن 
املقترحــات فــي ظــل وجود 
الئحة جديــدة معدلة للمهن 
الهندســية ســتعرض علــى 
اللجنة خالل اجتماعها املقبل، 
كذلك ستتم مناقشة التعديالت 
املقترحة علــى الئحة البناء 

خالل االجتماع املقبل.
من جهتها، اكدت رئيسة 
رابطة املعماريــني بجمعية 
املهندســني م.فجــر الهنديل  
مــن  املشــاركة  ضــرورة 
التخصصــات فــي املكاتــب 
الفرصة  الهندســية العطاء 
الكويتــي ملزاولة  للشــباب 
املهنة في السوق احمللي في 
ظل وجود اجلهات املعنية، 
خاصــة ان ذلك يســاهم في 

تطوير العمل.

التخصــص، امــا فــي حال 
الرغبــة فــي فتــح مكتــب 
هندســي آخر فإنه ال بد من 

خالل ورشة عمل نظمتها جلنة املهن الهندسية حول لوائح البناء واملكاتب الهندسية

م.عبدالسالم الرندي خالل ترؤسه ورشة العمل

متت االشــارة الــى ضرورة 
اضافة بعض التخصصات، 
كمــا مت تقــدمي رأي آخــر 

كمال يسأل عن صناديق جمع املالبس في «اخلاص»
قدم العضو د.حســن كمال سؤاال عن 
انتشار الصناديق في مناطق السكن اخلاص. 
وقال كمال في سؤاله: انتشرت مؤخرا في 
بعــض احملافظات وباألخــص في مناطق 
الســكن اخلاص صناديق لبعض اخلدمات 
غير املرخصة في مواقع عدة (مثال: صناديق 
جمع املالبس وغيرها). وتضمن السؤال طلبا 

باإلجابة عن األسئلة التالية:
١- هل تقوم البلدية بترخيص مواقع لصناديق 

جمع املالبس أو غيرها من األنشطة؟
٢- إذا اجلواب باإليجاب: فما اإلجراءات املتبعة 

للترخيص؟
٣- إذا اجلواب بالنفي:

- ما اإلجراءات املتبعة للمخالفة واملنع؟
- ومــا دور موظفي البلدية فــي املراقبة 

واحملاسبة؟
- هل مت إخطار الهيئة العامة للصناعة أو اجلهة 

املعنية التخاذ إجراء إداري بحق املخالف؟

« اجلهراء»: تخصيص موقع لتجميع اإلطارات بالساملي
تبحث جلنة اجلهراء خالل اجتماعها 
األحد املقبل برئاسة احمد هديان طلب 
الهيئة العامــة للبيئة تخصيص موقع 
لتجميع االطارات املســتعملة مبنطقة 

الساملي.
ويتضمن جدول األعمال التالي: نقل 
املنطقة  مواقع معسكرات اجلهراء من 
السكنية الواقعة بني مدينة سعد العبداهللا 

ومنطقة اجلهراء السكنية.
الكتــاب املقدم من محافظ اجلهراء 
ناصر احلجرف بشــأن إنشاء مسلخ 
آخر مواز للمسلخ املوجود حاليا ألهالي 

محافظة اجلهراء.
الســؤال املقدم مــن العضو أحمد 
العنزي بشأن عدم افتتاح مشروع صالة 

اجلهراء الترفيهية.

تقرير رئيس جلنة محافظة اجلهراء 
العنزي بشــأن اجلولة  العضو احمد 

امليدانية في محافظة اجلهراء.
طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص 
مسار للكيبالت األرضية جهد (١٣٢ ك 
ف) بعرض (٧م) تقريبا لتغذية محطات 
أمغرة  الرئيســية مبنطقــة  التحويل 

أحمد هديانالصناعية.


