
الثالثاء 6 اكتوبر 2009   5محليات
أكد خالل كلمة له بمناسبة يوم اإلسكان العربي أن الدولة تتحمل مسئولية توفير المسكن للمواطن انطالقًا من اهتمامها باألسرة

مش�اركة القطاع الخاص س�تحدث نقلة بس�بب مرونة اإلجراءات وتوافر الخبرات مما يسهل تنفيذ المش�اريع برؤى حديثة وجريئة ومتقنة
الدول�ة تقدم�ت بزيادة رأس�مال بن�ك التس�ليف واالدخار بمق�دار 2 ملي�ار دين�ار لمواجهة الزي�ادة في التوزيعات للقس�ائم الس�كنية

الفهد: خطة طموح ل� »السكنية« إلنجاز أكثر من 70 ألف وحدة بحلول 2015 
وعدد الطلبات المدرجة على قوائم االنتظار وصلت إلى 87 ألف طلب

حمد العنزي
أعلن نائ���ب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ان اعداد 
الطلبات االسكانية املدرجة على قوائم االنتظار بلغت 
87 الف طلب بزيادة تراكمية 8 آالف طلب سنويا، 
مشيرا الى ان اخلطة الطموح للمؤسسة حاليا هي 
اجناز اكث���ر من 70 الف وحدة س���كنية حتى عام 
2015 في املدن االس���كانية مثل مدينة جابر األحمد 
وس���عد العبداهلل وصباح األحمد ومدينة اخليران 

ومدينة املطالع.
وقال الفهد اثناء إلقائه امس كلمة مبناسبة يوم 
االسكان العربي ان مشاركة القطاع اخلاص اجلادة 
س���تحدث نقلة نوعية وحضارية بس���بب مرونة 
االجراءات وتوافر اخلبرات املتنوعة للقطاع اخلاص 
مما يس���هل تنفيذ املشاريع برؤى حديثة وجريئة 
وسريعة ومتقنة حتما ستؤدي الى انعاش القطاع 

اخلاص ايضا.
واوضح ان الدولة تقدمت بطلب لزيادة رأسمال 
بنك التسليف واالدخار مبقدار 2 مليار دينار ملواجهة 
الزيادة في التوزيعات للقسائم السكنية في املدن 
اجلديدة وتوفير القروض الالزمة لكل مواطن لبنائها 
وملواجهة الزيادة املضطردة في التوزيع، وفيما يلي 
نص الكلمة التي ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد: نلتقي مبناسبة االحتفال 
بيوم االس���كان العربي حتت مظل���ة جامعة الدول 
العربية والذي يشرف عليه مجلس وزراء االسكان 
والتعمير العرب حتت شعار »السكن املالئم للبيئة 
حق للمواطن« وجاء تبني الشعار توافقا مع االجتاه 
العاملي للمحافظة على البيئة ومكافحة سبل التلوث 
البيئي من بينها توفير املسكن الصديق للبيئة من 
حيث املكونات واالستخدام للمواد صديقة البيئة.

ان العمل بهذا الش���عار ينبثق من اهتمام أولي 
بتطوير منط البناء والتصميم الذي سيتحقق من 
خالل التزام املؤسسة بتنفيذ املشاريع االسكانية باملدن 
متكاملة اخلدمات واملرافق مع استخدام التكنولوجيا 
املتقدمة س���واء في التصميم او التنفيذ ومراعاتها 

في املواد املستخدمة في البناء.

العبء املالي والفني واالداري عن كاهل الدولة ممثلة 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية ويدعم االسراع 
في اجناز املشاريع االسكانية وبالتالي التخفيف من 
تراكم الطلبات االسكانية ويساعد على ايجاد متيز 
في تخطيط وتصميم وتنفيذ املشاريع االسكانية ملا 
ميلكه القطاع اخلاص من إمكانيات متميزة مع تنوع 
في املناطق االستثمارية داخل املشاريع االسكانية 
نتيجة مشاركة القطاع اخلاص مع خلق فرص عمل 
جديدة داخل املدن واملش���اريع االس���كانية نتيجة 
مساهمة القطاع وحصره في اجناز عناصر املشروع 
ويتحقق بهذه املش���اركة ايضا اضفاء نقلة نوعية 
في مجال توفير الرعاية السكنية من خالل توظيف 
طاقات القطاع اخلاص احمللي والعاملي في التخطيط 
والتصميم والتنفيذ للوصول الى قطاعات سكنية 
ذات طابع جديد ومتميز في حدود تكلفة الوحدات 

احلالية ودون تكلفة اضافية على املواطن.
وتفعيال ملشاركة القطاع في هذا الدور فإن املؤسسة 
تقوم بالتنسيق مع جلنة شؤون اإلسكان »في مجلس 
األمة املوقر إلصدار التشريعات الالزمة« لتأسيس 
شركة مس���اهمة عامة لتنفيذ املشاريع اإلسكانية 
يساهم فيها القطاع اخلاص واملواطنون الكويتيون 
بنسب متساوية مما يعود بالنفع العام على اجلميع 

ويحقق مصلحة الوطن واملواطن.
ودعم���ا لتحقيق توفير املس���كن املالئم للبيئة 
تقوم املؤسسة بدراسة تبني نظام تبريد الضواحي 
للمساهمة في التغلب على مشكلة توفير الكهرباء 
في س���بيل تطوير نظم اس���تخدام الطاقة وايجاد 
افضل السبل الستخدامها وهذا املنهاج اجلديد يوفر 
الكثير من الطاقة املستخدمة في التبريد عن طريق 
استخدام تبريد مركزية وشبكات لنقل املياه املبردة، 
وربطها بأنظمة تبري���د وتوزيع الهواء داخل هذه 
املباني عن طريق مراكز حتكم مركزية وهذا األسلوب 
يوفر 45% من اجمالي الطاقة املستخدمة للتكييف 
كما يوفر مصاريف شراء األجهزة وصيانتها على 
نحو كبير، األمر الذي ميثل نقلة نوعية في ترشيد 
استخدام الطاقة وتوفيرها من خالل االساليب احلديثة 
واملتط���ورة ويقلل إلى حد كبير من االعتماد الكلي 
على انشاء محطات توليد الطاقة الالزمة للمشاريع 
االسكانية اجلديدة ويساهم ايجابيا في حل املشكلة 

وال شك ان مشاركة القطاع اخلاص اجلادة ستحدث 
نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة االجراءات وتوفر 
اخلبرات املتنوعة للقطاع اخلاص مما يسهل تنفيذ 
املشاريع برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة 
كما إن تنفيذ مثل هذه املشاريع من خالل مساهمة 
القطاع اخلاص س���يؤدي حتما الى إنعاش القطاع 
اخلاص بكل قطاعاته وخاصة قطاع صناعة البناء 
ويتيح فرصة لإلبداع واالبتكار ويعود بالنفع على 
كل املشاركني في العمل من مستثمرين واستشاريني 
ومقاولني وموردين ومصنعني كما يؤدي الى زيادة 
مشاريع الرعاية السكنية وتفعيل دور القطاع اخلاص 
وإعطائه احلافز للمش���اركة بص���ورة ايجابية في 
مشاريع الرعاية السكنية وسيساعد على تخفيف 

ايها االخوة واالخوات، لقد وضعت اخلطط الطموح 
للمشاريع االسكانية من خالل رؤية استراتيجية تؤكد 
احلرص على ان تكون مقيدة ببرنامج زمني مدروس 
مبا يكفل ايجاد الوس���ائل الالزمة لتجس���يده على 
ارض الواقع متسما باجلدية متوافقا مع طموحاتنا 
التنموية اس���تهدافا لتوفير املسكن للمواطن وفقا 
للمواصفات والتقني���ات العاملية لذلك كان الهدف 
من اخلطة اجلديدة للمؤسسة البعد عن األساليب 
التقليدية ف���ي املعاجلة واتباع مناهج وآليات غير 

مسبوقة في تنفيذ املشاريع االسكانية.
ان االميان الكامل بأن توفير املسكن املالئم يتعلق 
بحياة الكثير من األس���ر بعد ان بلغ عدد الطلبات 
املدرجة على قوائم االنتظ���ار 87000 طلب بزيادة 
تراكمية 8000 طلب س���نويا ليحثنا على مزيد من 

العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية.
وجتدر االشارة الى ان الدولة تتحمل مسؤولية 
توفير املسكن للمواطن انطالقا من االهتمام باألسرة 
واملجتمع مب���ا تفرضه هذه املس���ؤولية من تبني 
قضايا الرعاية السكنية.وتقيدا بهذا االلتزام أولت 
الكويت توفير الرعاية السكنية جل اهتمامها بدءا 
من اوائل اخلمسينيات وتوالت التشريعات املنظمة 
لهذه الرعاية مس���تهدفة اقامة املشاريع العمرانية 
واملدن اجلديدة كما وفرت من خالل بنك التسليف 
واالدخار القروض العقارية طويلة االجل للبناء او 
الهدم إلعادة البناء والتوس���عة وغيرها من امناط 
القروض العقارية املعفاة من اي ضرائب او فوائد، 
مع ان الدولة وفرت العديد من البدائل السكنية التي 
جتاوز عددها نحو 92.000 وحدة منذ عام 1954 فإن 
اخلطة الطموح للمؤسسة حاليا هي اجناز اكثر من 
70.000 الف وحدة سكنية حتى عام 2015 في املدن 
االسكانية مثل )مدينة جابر � سعد العبداهلل � صباح 

االحمد � مدينة اخليران � ومدينة املطالع(.
ولذا عندما اعلنا اننا سنقوم باجناز هذا العدد من 
الوحدات السكنية امنا استندنا الى الواقع على ضوء 

ما مت تسلمه من اراض لتنفيذ هذه املشاريع.
وقد ش���هدت الس���احة بالفعل تنفيذ العديد من 
املشاريع وتوقيع العديد من عقود االنشاء للضواحي 
السكنية والطرق الرئيس���ية واخلدمات في وقت 

يتزامن انشاؤها مع البدائل السكنية.

وهذا األسلوب احلضاري املتطور، اضافة إلى تقليل 
االنبعاثات احلرارية الناجتة عن وحدات التكييف 
التقليدية، على الرغم مما حتمله فلسفة البنك من 
هدف، اال انه رئي مالءمة اعادة النظر في هذه السياسة 
لتفعيل دور البنك وتنمية مدخراته بأفضل أساليب 
االستثمار وتفعيل توظيف رأسمال البنك لتمويل 

االحتياجات االسكانية.
وفي هذا الش���أن تقدمت الدول���ة بطلب لزيادة 
رأسمال البنك مبقدار 2 مليار دينار ملواجهة الزيادة 
في التوزيعات للقسائم السكنية في املدن اجلديدة 
وتوفير القروض الالزمة لكل مواطن لبنائها وملواجهة 
الزيادة املطردة في التوزيع واس���ناد تنفيذ البنية 
التحتية لعدة شركات حيث يزيد عدد القسائم خالل 
السنوات الثالث القادمة على 20 ألف قسيمة تزداد 
مع استمرار تنفيذ اخلطة وفق برنامج عمل احلكومة 
تطوير اداء البنك مبا يس���هم ف���ي زيادة اخلدمات 
للمواطن وجاء اقتراح زيادة رأسمال بنك التسليف 
مبقدار 2 مليار دينار ملواجهة زيادة التوزيع للبدائل 
السكنية وتوفير القروض بأنواعها للمواطنني سواء 

للبناء أو للشراء او للتوسعة أو الترميم.
ختاما فإن اخلطة الطموح املقترحة في أساسها 
هي عبارة عن خطة وبرنامج عمل تهدف إلى توفير 
سكن متميز للمواطن خالل أقصر فترة انتظار ممكنة 
واالس���تفادة املثلى من املوارد املتاحة وبأقل حجم 
انفاق مالي من الدولة، وجدير بالذكر ان املؤسسة 
تعتمد ف���ي تنفيذ خطتها على تعاون الس���لطتني 
التشريعية والتنفيذية وإلى تضافر جهود مؤسسات 
الدولة املختلفة وبدرجة عالية من التنس���يق فيما 
بينها وبني املؤسسة لتحقيق نقلة نوعية في تنفيذ 
نهضة اسكانية حديثة ومتطورة تضاهي النهضة 

االقليمية والعاملية في هذا املجال.
ومل���ا لنا من إميان وثقة كبي���رة في قدرة جهاز 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية الفني واإلداري 
من القيام بهذا االجناز وثقتنا بتعاون جميع االجهزة 
املعنية بالدولة الجناح هذه اخلطة وملا نلمسه من 
تعاون ومس���اندة من اجلميع، فإننا سنتمكن بإذن 
اهلل من توفير الرعاية السكنية الكرمية للمواطنني 
بأسرع وقت ممكن إن شاء اهلل في ظل صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد.

خالل افتتاح معرض »ديرتي«

فاطمة السعيد
افتتح النائب علي الراش����د 
معرض »ديرتي« بحضور عدد 
من رجال اإلعالم، وقام الراشد 
بجولة داخ����ل املعرض، معربا 
عن سعادته مبا رآه من إبداعات 
الشباب. ووجه الراشد الشكر الى 
الشباب املشاركني في املعرض 

على كفاءتهم التي تستحق كل 
الدعم من الدولة والشعب، متمنيا 
ان يكون لهم مكان مخصص لكي 
يعرضوا أعمالهم حتت رعاية 
الدولة. ودعا الراشد احلكومة الى 
دعم الشباب خاصة بعد ان اثبت 
جدارته، وقال ان شبابنا مبدع 
ويحتاج ال����ى الدعم واالهتمام 

اف����كارا وقدرة على  ألن لديهم 
العطاء ويحتاجون الى العون من 
احلكومة، وطالب الراشد بتكاتف 
األيدي على اعلى مستوى حتى 
يخصصوا مكانا يعرضون فيه 
ابداعاتهم واختراعاتهم ومند يد 
العون له����م لكي نصل بهم الى 

بر األمان.

وم����ن جانبه، ق����ال رئيس 
اللجنة املنظمة حمد الرومي ان 
فكرة معرض »ديرتي« وضعت 
للش����باب في مقتبل عمره لكي 
يتبنى الشباب من ذوي املواهب 
ومن لديهم اختراعات ولم يجد 
من يدعمه. وأوضح الرومي ان 
معرض »ديرتي« سيكون اول 

خطوة لتجمع الش����باب ودعم 
ابداعاتهم وان ش����اء اهلل تكون 
اخلطوة الثانية اكبر واوس����ع 

انتشارا لتشجيع الشباب.
بالذكر ان معرض  واجلدير 
»ديرتي« يعد من املعارض التي 
لها هدف وشأن كبير لكي ينهض 

بالشباب ويبرز دورهم.

الراشد: شبابنا مبدع ويستحق منا كل الدعم
المطر: وفود من 10 دول عربية ودولية 

ستشارك في المؤتمر العالمي للمرور األحد المقبل
الس����المة  اكد رئيس جمعية 
املرورية بدر املطر ان اكثر من 10 
وفود رسمية من دول مختلفة عربية 
ودولية ستشارك في املؤمتر العاملي 
للمرور بالكويت والذي سيفتتح 
االحد 11 اجلاري حتت رعاية كرمية 
من س����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واشار املطر الى انه سيشارك 
في املؤمتر وفد رفيع املستوى من 
جمهورية اوكرانيا برئاسة نائب 
العميد  الداخلية االوكراني  وزير 
الركن الكسندر شفشينكو كما يعد 
وفد دولة االمارات العربية املتحدة 
اكبر الوفود املشاركة حيث يضم 8 

مشاركني وهناك وفود من االردن 
ولبنان وسورية ومصر والواليات 
املتح����دة االميركية وتركيا وقطر 
وعدد من الوفود العربية االخرى. 
وشدد املطر على ان املؤمتر يأتي 
في وقت حرج تعاني منه معظم 
الدول العربية وفي مقدمتها الكويت 
من احلوادث املرورية التي اصبحت 
هاجسا يؤرق االسر واحلكومات 
ويجب تكاتف اجلميع من مؤسسات 
حكومية وجمعيات اهلية ومجتمع 
مدني في التصدي لتلك الظاهرة 
اخلطيرة. واك����د املطر ان املؤمتر 
س����يركز على قضيت����ي التوعية 
املرورية باعتبارها القضية االهم 

في حفظ ابنائنا وبناتنا من حوادث 
الطرق وثانيا وضع االستراتيجيات 
قصيرة وطويلة االجل للحد من 
حوادث املرور مشيرا الى ان نخبة 
من الباحثني سيستعرضون جتارب 
بلدانهم في املؤمتر وكيف حتولت 
بشكل فاعل الى اقل معدالت ممكنة 
في حوادث املرور. ومتنى املطر في 
ختام تصريحاته لضيوف املؤمتر 
االقامة الطيبة في بلدهم الشقيق 
الكويت التي ترحب دائما بزائريها 
مؤكدا ان املؤمتر فرصة لالستماع 
الى وجهات نظر اآلخرين وطرح 
الكويتية حول املش����كلة  الرؤى 

لوضع لبنات جيدة حللها.

علي الراشد يفتتح املعرض

الراشد يقوم بجولة داخل املعرضأحد أجنحة املعرض

)أنور الكندري(

الشيخ أحمد الفهد


