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فايز اجلمهور: أذونات بناء منطقة جنوب خيطان بعد أسبوعني 
سعدون حماد: تأجيل البند املالي إلى حني تشكيل احلكومة

ناقشــت جلنة شــؤون 
اإلســكان والعقــار خــالل 
اجتماعهــا اليــوم إجراءات 
استكمال مشروعي خيطان 
اجلنوبــي وغــرب عبداهللا 

املبارك السكنيني.
وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب فايــز اجلمهور إن 
اللجنــة اجتمعت بحضور 
ممثلني عن مؤسسة الرعاية 
الســكنية وهيئــة الطــرق 
وبلدية الكويت الســتكمال 
بحــث موضــوع منطقــة 
خيطان اجلنوبي، إذ توقفت 
اللجنة في االجتماع السابق 
على موضوع موافقة البلدية 
من عدمها على تسلم حدود 

قسائم املنطقة.
وأكد أن اللجنة خلصت 
إلى نتيجة جيدة بأن البلدية 
ال مانــع لديهــا مــن حيث 
املبدأ على إصدار تراخيص 
البناء بعد مخاطبة وزارتي 
الكهرباء واألشغال وهيئة 
الطــرق، متمنيــا أن تكون 
اخلدمات مــن هذه اجلهات 

جاهزة.
وبني أن مدير مؤسســة 
أبــدى  الســكنية  الرعايــة 
موافقتــه علــى مخاطبــة 
البلديــة إلصدار تراخيص 
البنــاء للمواطنــني وكذلك 
مخاطبة بنك االئتمان بعد 
ورود كتاب من هيئة الطرق 
لتسلم املشروع من املقاول 

خالل األسبوعني املقبلني.
اللجنــة  أن  وأوضــح 

كان مــن مافيــا العقــال أو 
مناديبهــم أو أتباعهم فلن 
ينالــوا مرادهم، وقد رأيتم 
إجنازات جلنة اإلسكان خالل 
السنة املاضية، وال شك أن 
نحارب من أصحاب النفوذ 
التي  واألجنــدات اخلاصة 
تقتات على حقوق املواطنني 
ومستقبلهم وحقوقهم في 
الرعاية السكانية وسنكون 
باملرصــاد حلمايــة  لهــم 

حقوقكم».
مــن جانبه قــال عضو 
جلنــة شــؤون اإلســكان 

مخصصا ملناقشة موضوع 
إزالة األنقــاض من منطقة 
خيطان اجلنوبي واالنتهاء 
مــن أعمال البنــى التحتية 
باملنطقــة وحتديد مواعيد 

توزيع أذونات البناء.
وأكــد أن بعض اجلهات 
التزال خدماتها غير متوافرة 
مبنطقــة غــرب عبــداهللا 
املبارك، فالتزال املياه تنقل 
عن طريق الصهاريج رغم 
وعود املسؤولني منذ ٦ أشهر 

بإيصال املياه للمنازل.
وبني أن الصرف الصحي 

األول نهائيا.
وأضــاف «فوجئت بأن 
اللجنــة يصــرح  رئيــس 
عن موضــوع منطقة غرب 
عبداهللا املبارك رغم أننا لم 
نناقش هــذا البند»، مذكرا 
بأن جميع اجتماعات اللجنة 

مسجلة.
وشــدد علــى ضــرورة 
حضور ممثلــني عن أهالي 
غرب عبداهللا املبارك اجتماع 
اللجنة لالســتماع ملا يدور 

في اللجنة.
وأوضح أن رئيس اللجنة 
انتقــل إلــى البنــد الثاني 
اخلــاص مبنطقــة خيطان 
اجلنوبي، وكان كالم اجلهات 
الرســمية معــادا ومكــررا 
ولم تخرج اللجنة بنتيجة 
واضحة حلل مشــاكل هذه 

املنطقة.
أمــر حســم  أن  وأكــد 
املوضــوع هــو ملديــر عام 
الرعاية السكنية  مؤسسة 
الذي أكد للجنة أنه لن يوافق 
على إصدار أذونات البناء إال 
إذا وفر بنك االئتمان املبالغ 
املالية الكافية لتغطية بناء 
قســائم خيطــان اجلنوبي 
وعددها ١٤٤٨ قسيمة حتتاج 
الى ١٠١٫٣٦٠ مليون دينار.

لــم  اللجنــة  ورأى أن 
تخرج بنتائج من اجتماعها 
فــال ميكــن ألي جهة منح 
موافقات للبناء مادام مدير 
مؤسسة الرعاية السكنية 
يرفــض املوافقــة إال بعــد 

والعقــار النائب ســعدون 
حمــاد إن اللجنة لم تخرج 
بــأي نتائــج ملموســة في 

اجتماعها امس.
فــي  حمــاد  وأضــاف 
تصريح باملركــز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن البند األول 
في اجتماع اللجنة اإلسكانية 
كان ملناقشة مشاكل الصرف 
الصحــي وشــبكة األمطار 
وإيصال املياه ملنازل منطقة 
غرب عبداهللا املبارك وإنارة 
الطرق باملنطقة، بينما كان 
البند الثانــي في االجتماع 

مبنطقة غرب عبداهللا املبارك 
لم يوصل بالشبكة الرئيسية 
بل توجد محطــات مؤقتة 
طاقتها االستيعابية أقل من 
صرف املنــازل، فضال عن 
عدم وجود إنارة بالشوارع 
رغم مرور عامني على سكن 

املواطنني في املنطقة.
وقــال إن جــدول أعمال 
اجتماع اللجنــة وزع على 
املدعوة  األعضاء واجلهات 
ولكن فوجئنــا بأن رئيس 
اللجنة انتقل مباشــرة إلى 
الثانــي وألغى البند  البند 

توفير املبالغ املالية.
وتســاءل عــن مصيــر 
قسائم منطقة املطالع التي 
حتتــاج إلــى ١٫٣٥٠ مليــار 
دينــار لتغطية بناء ١٩٢٨٦ 

ألف قسيمة سكنية.
ودعا إلى منح املواطنني 
البنــاء وتأجيــل  أذونــات 
البند املالي إلى حني تشكيل 

احلكومة.
وأكــد على ضــرورة أن 
يكــون ملجلس األمــة دور 
فــي حســم هــذا املوضوع 
واعتماد املورد املالي لتغطية 
القسائم السكنية في مختلف 

املناطق.
وشــدد علــى ضــرورة 
صــرف مكافــآت الصفوف 
األمامية ملستحقيها بصفة 

عاجلة.
وبــني أن ســمو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
أمــر مؤسســة التأمينــات 
االجتماعية بإشراك املواطنني 
أربــاح  فــي  املتقاعديــن 
املؤسسة، موضحا أن الكثير 
مــن املواطنــني املتقاعدين 
يرفضــون إشــراكهم فــي 
شــركات ويريدون شــيئا 
فوريا يدخل في حساباتهم.
وطالب املؤسسة العامة 
باســتعجال  للتأمينــات 
التقرير الذي سترفعه إلى 
ســمو ولي العهد في شأن 
املواطنــني بأرباح  إشــراك 
التأمينات حسب أوامر سمو 

ولي العهد.

رئيس اللجنة أكد أن «البلدية» ستخاطب وزارتي األشغال والكهرباء وهيئة الطرق للتنسيق حول املوضوع

بدر الوقيان وقيادات مؤسسة الرعاية السكنيةد. عبدالعزيز الصقعبي وفايز اجلمهور وسعدون حماد سهى اشكناني وسعود املطيري خالل االجتماع

تناولــت موضــوع منطقة 
غرب عبداهللا املبارك، وكان 
هناك تشويش واضح على 
املواطنني وإحباطهم بكالم 
غيــر صحيح عن موضوع 
اخلدمــات، مؤكدا أن وزارة 
األشغال في ردها على اللجنة 
أوضحــت أن هناك وحدات 
تعمل بشكل جيد على مجال 
الصرف الصحي وال توجد 
أي مشاكل تواجه املواطنني 
في الصرف الصحي، ناهيك 
عن وجود مشــروع سيتم 
االنتهــاء منه في عام ٢٠٢٧ 
الوســطى ملدينة  للمنطقة 
الكويت ويخدم عدة مناطق.
وبني أن وزارة الكهرباء 
واملــاء أوضحــت أنه متت 
املوافقــة على عقد توصيل 
امليــاه للمنــازل بتاريخ ١١ 
ديسمبر املاضي، وبناء على 
هــذا العقد يتوقع أن تصل 
املياه في نهاية شهر يناير 
املقبل في حال كانت نتائج 

فحص املياه إيجابية.
وأكــد أنه مت كذلك طرح 
إنــارة املنطقــة  مناقصــة 
واملوافقــة عليهــا بتاريــخ 
٢٨ نوفمبر املاضي ومدتها 
عام ونصف، مبينا أن العمل 
قد بدأ فعليا وستبدأ إنارة 
الطرق الرئيسية ثم تنتقل 
تدريجيا إلى القطع السكنية.
وقال «إن اللجنة تعدكم 
والشــفافية  باملصداقيــة 
خطابــي  تشــويش  وأي 
جانب من االجتماعيوجــه للمواطنــني ســواء 

أحمد مطيع: مركز لطب األسنان في «األحمدي»

أسامة املناور: زيادة مداخل ومخارج خيطان 

وتأهيل احلدائق العامة والقضاء على العزاب

قدم النائب د.أحمد مطيع 
اقتراحا برغبة بإنشاء مركز 
تخصصــي جديــد لطــب 
األســنان تابــع حملافظــة 
األحمــدي ومــزود بأحدث 

األجهزة.
 ونص االقتراح على ما يلي:

بالرغــم من أن محافظة 
األحمــدي كبرى محافظات 
الكويت من حيــث الكثافة 
السكانية بالنسبة للمواطنني 
إال أن هناك مركزا تخصصيا 
وحيدا لطب األسنان يخدم 
ســكان هذه احملافظة وهو 
مركز العدان، ومع التوسع 
العمراني والتطور السكاني 
الســنوات املاضية  خــالل 

قدم النائب أسامة املناور 
اقتراحا برغبة بزيادة مداخل 
ومخــارج منطقــة خيطان، 
وتأهيــل احلدائــق العامــة، 
وإزالة املخلفات املتراكمة في 
الساحات والطرق والقضاء 
على سكن العزاب باملنطقة.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
منطقــة خيطان من أقدم 
املناطق السكنية التي كانت 
تعتبــر رئيســة ويقطنهــا 
الكويتيــون، إال أن املنطقــة 
لم تشهد تطويرا منذ عقود 
زمنيــة طويلة عــالوة على 
انتشــار العمالة الوافدة من 
العزاب ما أدى إلى مشــاكل 
عديــده وأبرزهــا املشــكلة 

األسنان.
كما قــدم النائب د.أحمد 
مطيع اقتراحا برغبة بتوفير 
صيدلية لبيع املستلزمات 
واألدوية اخلاصة باألسنان 

١ ـ زيــادة أعــداد املداخل 
واملخارج للطرق وتوســعة 
وتطويــر املداخل واملخارج 
القائمة حاليا وتوسعة الطرق 

الرئيسة.

املستلزمات الطبية واألدوية 
اخلاصة باألســنان في كل 
مركز من املراكز املتخصصة 
لطب األسنان التابعة لوزارة 
الصحة وبجميع محافظات 
الكويــت، حيث سيســاهم 
هــذا األمــر بتوفيــر اجلهد 
وتقليل العناء على املراجعني 
وتوفيــر عائد مالي للدولة 

عبر هذه الصيدليات.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
توفيــر صيدليــة لبيع 
واألدويــة  املســتلزمات 
اخلاصة باألسنان في املراكز 
التخصصية لطب األسنان 
التابعــة لــوزارة الصحــة 
بجميع محافظات الكويت.

مــن دون ترخيــص داخــل 
بعض املساكن والبنايات أو 
الســاحات، على أن تستمر 
اللجنــة في أعمالها من دون 

توقف.
٦ـ  تكثيف وزارة الداخلية 
حمالتها األمنية والدوريات 

ليال.
٧ـ  القيام بأعمال التنظيف 
وإزالة املخلفات املتراكمة في 
الســاحات والطــرق وإعادة 
صبــغ األرصفــة ووضــع 

اللوحات اإلرشادية.
٨ ـ إعــادة تأهيــل وبناء 
املــدارس بتصاميــم حديثة 
مختلفــة عن البنــاء القدمي 
الــذي يعاني منه  املتهالــك 

الطلبة واملعلمون.

في املراكز التخصصية لطب 
لــوزارة  التابعة  األســنان 
الصحة بجميع احملافظات.

ونص االقتراح الذي قدمه 
النائب د. احمد مطيع على 

ما يلي:
املراكــــــز  كانــت  ملــا 
التخصصية لطب األسنان 
والتابعــة لــوزارة الصحة 
تخلو من وجود صيدليات 
مختصة ببيع مســتلزمات 
خاصــة  وأدويــة  طبيــة 
باألسنان ما يضطر املراجعني 
للذهاب إلى صيدليات خاصة 
ودفــع مبالغ كبيــرة لهذه 

الصيدليات.
بــات مــن الضــروري 
توفير صيدلية خاصة ببيع 

٢ ـ تكليف الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الســمكية 
بإعادة تأهيل احلدائق العامة 

باملنطقة وتشجير الطرق.
٣ ـ تكليف الهيئة العامة 
للرياضــة بإنشــاء مالعــب 
رياضية وممرات ملمارســة 
رياضة املشي وهواة ركوب 

الدراجات الهوائية.
٤ـ  تطوير شبكة الصرف 

الصحي ومناهيل األمطار.
٥ـ  تشكيل جلنة مشتركة 
بني بلديــة الكويت ووزارة 
القــوى  الداخليــة وهيئــة 
التجــارة  العاملــة ووزارة 
للقضاء على ســكن العزاب 
في منطقة خيطان والتفتيش 
على احملالت التي يتم إقامتها 

اقترح توفير صيدلية لبيع مستلزمات وأدوية األسنان في املراكز التخصصية باحملافظات

اقترح إزالة املخلفات املتراكمة في الساحات والطرق

د.احمد مطيع

أسامة املناور

ازدادت معانــاة مراجعــي 
هــذا املركز مــن املواطنني 
واملقيمــني حيــث يعانــي 
املركــز من ازدحــام يومي 
باملراجعني وكذلك صعوبة 
احلصول علــى املواعيد ما 
يدعو إلى ضرورة إنشــاء 
مركز تخصصي جديد يخدم 
سكان احملافظة ويقلل من 
مشــكلة االزدحــام وتأخر 

املواعيد.
 لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
إنشــاء مركز تخصصي 
جديد لطب األســنان تابع 
حملافظة األحمــدي ومزود 
بأحدث األجهزة واخلدمات 
الطبيــة اخلاصــة بطــب 

القلــق  األمنيــة وهاجــس 
لدى املواطنــني، عالوة على 
أن الكثافــة الســكانية فيها 
بلغت ارتفاعا عدديا بسبب 
كثــرة ســكنها مــن العزاب 
وهــو مــا أدى إلــى ضغــط 
على اخلدمات ومنها مرافق 
اجلمعية التعاونية واخلدمات 

الصحية.
 ولــم تبــد احلكومة أي 
اهتمام نحو معاجلة الوضع 
املتردي، ما يتطلب أن تبادر 
احلكومة من خالل اختصاص 
كل وزارة وجهــة فيهــا إلى 
العمــل مبضمــون االقتراح 

بصفة مستعجلة.
 لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:

هشام الصالح حلظر منح رخص 
بناء للعمارات بدون مواقف

قدم النائب د. هشــام 
اقتراحــا برغبة  الصالح 
بحظر منــح رخص بناء 
التجاريــة  للعمــارات 
التــي ال  واالســتثمارية 
تتضمن مخططاتها مواقف 

للسيارات.
وجاء في االقتراح: إن 
تشييد املباني والعمارات 
لألنشــطة  املخصصــة 
التجارية واالســتثمارية 
زاد بشــكل ملحوظ، غير 
أن أصحاب هذه املشاريع 

ال يدمجون ضمن تصاميمها إجناز مواقف 
للســيارات، ما ينعكس سلبا على حالة 
الشــوارع احملاذيــة لهــا بحيــث يكتظ 

جنب األرصفة باملركبات 
املوقوفة ما يتســبب في 
أزمات مرورية وتشــويه 
العمراني  جمالية املظهر 
في مختلــف احملافظات، 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
حظــر منــح رخــص 
بناء العمارات املخصصة 
التجاريــة  لألنشــطة 
التــي ال  واالســتثمارية 
تتضمن مخططاتها سردابا 
ســفليا أو دورا خاصا أو 
أكثر مخصصا ملواقف الســيارات وذلك 
بالتناسب مع حجم ومساحات العمارات 

املعنية.

د.هشام الصالح

أسامة الشاهني يستقبل «قيم التطوعي»

استقبل مراقب مجلس األمة النائب أسامة 
الشاهني في مكتبه مبجلس األمة امس رئيس 
احلملة القيمة للتســامح والتي شــعارها 
(السمح زين) صالح العويشير، ومسؤول 
التواصل في فريق (قيم) التطوعي التابع 

للحملة محمد بن صعنون.
وذكــر بيان صــادر من مكتــب النائب 
الشــاهني أنه أشــاد خالل اللقــاء باجلهود 

املبذولة مــن قبل الفريق التطوعي، مؤكدا 
دعمه وتبنيه اجلهود كافة التربوية والدعوية 
املتميــزة في املدارس والدواوين ومختلف 
ســاحات املجتمع، متمنيا لهم التوفيق في 

حملتهم القيمية والتوعوية املقبلة.
وأوضح البيان أن فريق قيم التطوعي 
مشــهر مــن قبــل (بــادر) - إدارة الفرق 
التطوعية في وزارة الشؤون االجتماعية.

أسامة الشاهني متوسطا صالح العويشير ومحمد بن صعنون


