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»البلدية« تعتمد تخصيص موقع للسكراب  في الشقايا بداًل من أمغرة بمساحة 1.623 كلم2
ج – وزارة الداخلية )سكراب(.

د – وزارة االشغال العامة.
قامت جلنة ازال���ة التعديات على امالك الدول���ة بعمل مخططات 
مبدئية ملوقع تخزين الس���كراب املكشوف املؤقت املقترح في منطقة 
املقالع الرملية )الدراكيل( والتي مت تأهيلها سابقا، والذي يبتعد عشرة 
كيلو مترات عن املوقع احلالي ويقع بالقرب من احد الطرق التخدمية 

الصحراوية القائمة حاليا جنوب اجلهراء.
الهمية نقل السكراب احلالي والذي يقع ضمن حدود منطقة ضاحية 
سعد العبداهلل ويش���كل عائقا أمام خطط واستراتيجيات املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية في استحداث مواقع سكانية جديدة خالية 
من العوائق، فان اللجنة تقترح في حالة اعتماد مقترحها اخلاص بنقل 
السكراب تكليف شركة املرافق العمومية باالشراف على املوقع املقترح 
في كل ما يخص امور نقل قس���ائم الس���كراب من وإلى املكان اجلديد 
للسكراب بالتعاون مع جلنة متابعة القرارات االمنية والهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة وما يتبع هذه العملية من حترير العقود 
واالشراف واملتابعة على االستحداث االمثل لهذه املنطقة املؤقتة، مع 
امكانية مس���اهمة جلنة متابعة القرارات االمنية في تسوية وتهذيب 
وشق بعض الطرق املؤقتة لتلك املنطقة مع عمل االسوار التشغيلية 
حول املنطقة، وعمل بعض املنشآت اخلفيفة )الشاليهات( الستخدامها 
كمراكز امنية ورقابية للجهات احلكومية املعنية في االش���راف على 
هذه املنطقة على ان تتولى جلن���ة متابعة القرارات االمنية مبجلس 

الوزراء قيادة وتنفيذ هذا املقترح.
كما سيتم نقل موقع س���كراب امغرة الى املوقع اجلديد وتأجيره 
على اصحاب الس���كراب وفقا للعقود املوقعة والرسوم املتفق عليها 
مع الهيئة العامة للصناعة وستخصص لهم قسائم تتراوح مساحتها 

من 1000 إلى 1200م2. 
كما مت اس���تعراض وجهة نظر الهيئة العامة للصناعة املتمثل في 
ان موقع سكراب االهالي كان من املواقع التابعة لبلدية الكويت سابقا، 
ثم تس���لمته الهيئة العامة للصناعة منذ فترة قريبة، كما ان الهيئة 
تعمل بالتنسيق مع جامعة الكويت باجراء بعض البحوث والدراسات 
لتطوير منطقة س���كراب االهالي، وان الهيئة تؤيد املقترح املقدم من 
جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة في نقل سكراب امغرة احلالي 
واملتمثل في س���كراب السيارات )األهالي( وس���كراب البلدية )موقع 
حجز السيارات( الى مواقع بلدية مؤقتة جنوب غرب املوقع احلالي، 
وذلك حلني انتهاء الهيئة العام���ة للصناعة من تطوير املوقع الدائم 

في غرب اجلهراء.
واص���در املجلس قراره رقم 406 التال���ي: املوافقة من حيث املبدأ 
على نقل موقع سكراب أمغرة )س���كراب األهالي( من منطقة امغرة، 
وفق���ا لقرار اللجنة املكلفة بالقيام باختصاصات املجلس البلدي رقم 
)م ب/ف2002/7/152/8( املتخ���ذ بتاريخ 2002/3/25 وذلك الى املوقع 
املقترح بصفة مؤقتة من بلدية الكويت في منطقة الشقايا موقع رقم 
5 والصادر به قرار مجلس الوزراء رقم 2/91 املتخذ في اجتماعه رقم 

2010/4 املنعقد بتاريخ 2010/1/17.

جتميع سكراب البلدية )حجز السيارات(، 3 – موقع جتميع سكراب 
مواد البناء )شركة املخازن العمومية(.

ولوح���ظ وجود كثير من التجاوزات مع س���وء االس���تغالل على 
أراضي أمالك الدولة في تلك املنطقة بسبب تعاقب السنوات الطويلة 
عليها وقربها من املناطق الس���كنية اجلديدة، علما بأن اس���تمرارية 
وجود منطقة الس���كراب احلالية سيترتب عليها عدة سلبيات والتي 

تتمثل فيما يلي:
1 – قرب موقع سكراب السيارات )األهالي( من ضاحية سعد العبداهلل 
حيث ال يفصلها عن قطعة السكراب إال شارع بعرض 15م تقريبا ويسبب 
عزوف املواطنني عن قبول تخصيص الوحدات الس���كنية التي قامت 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها في تلك القطعة.
2 – اإلخ���الل األمن���ي في منطقة الس���كراب لكث���رة العمالة غير 

القانونية.
3 – الفوضى العارمة في هذه املنطقة مبا يخص الدخول واخلروج 
إليه���ا دون رقابة محكم���ة مما أدى الى كثرة تداول قطع الس���يارات 

املسروقة.
4 – استغالل قسائم السكراب لسكن العمال الذين يعملون في تلك 
القسائم يشكل خطورة قصوى على سكان ضاحية سعد العبداهلل.

5 – س���وء التخزين، وع���دم متكن األجه���زة الرقابية في اجلهات 
احلكومي���ة املختلفة ومنها االدارة العامة لالطف���اء، وزارة الداخلية، 
بلدية الكويت، وزارة التج���ارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة 
من أداء مهامها بسبب تنوع األنشطة وسوء التوزيع واالستغالل لتلك 
القسائم ما أدى الى كثرة نشوب احلرائق واجلرائم املتعلقة بالسرقة 

ومخالفات اإلقامة وغيرها.
6 – تأخير تنفيذ مشاريع اإلسكان اخلاصة بضاحية سعد العبداهلل 
حيث مت تخصيص منطقة الس���كراب احلالية عل���ى منطقة خدمات 

لضاحية سعد العبداهلل بناء على قرارات املجلس البلدي.
وتضمن الكتاب لهذه األس���باب املذكورة أعاله تقترح جلنة إزالة 

التعديات على أمالك الدولة واملظاهر غير املرخصة ما يلي:
البدء في نقل سكراب أمغرة احلالي املتمثل في سكراب السيارات 
)األهالي( احلالي مبسافة 10 كيلومترات ضمن منطقة املقالع )الدراكيل( 
والتي س���بق ان قامت جلنة متابعة القرارات األمنية بإعادة تأهيلها 
عن طريق ردمها وتسويتها الى حني إنشاء املدينة الصناعية احلرفية 
اجلديدة على طريق الس���املي غرب البالد، حيث ان قسائم السكراب 
املقترح نقلها تعتبر لألهالي من أنواع التخزين املكشوف على سطح 
األراضي وليس به صفة الدميومة ويسهل نقله الحقا الى املوقع اجلديد 
بعد عمل البنية التحتية اخلاصة باملنطقة الصناعية واحلرفية اجلديدة 
والذي سيستغرق بعض السنوات إلجنازه علما بأن عدد العقود املبرمة 

مع املستفيدين في منطقة السكراب )األهالي( كما يلي:
1 – إجمالي العقود املبرمة مع الدولة هو 161 عقدا.

2 – عدد القسائم املسحوبة هو 20 قسيمة.
3 – عدد القسائم غير املخصصة )فضاء( هو 35 قسيمة.

4 – عدد 4 مواقع غير مستغلة جزئيا أو مؤجرة سكراب بالباطن 
تخص جهات حكومية ومبساحات كبيرة وهي:

أ- شركة النقل العام.
ب- بلدية الكويت )مخازن(.

بداح العنزي
اقترحت البلدية تخصيص موقع للسكراب مبساحة 1.623 كيلومتر 

مربع مبنطقة الشقايا بدال من املوقع احلالي في امغرة.
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه:

أ - باالش���ارة الى قرار مجلس الوزراء رق���م 409 املتخذ بتاريخ 
2010/3/21 املتضمن املوافقة من حيث املبدأ على نقل موقع سكراب أمغرة 
»سكراب االهالي« من منطقة امغرة وفقا لقرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي رقم »ل.ق.م.ب/ ف 8/ 2002/7/152« املتخذ 
بتاري���خ 2002/3/25 وذلك الى املوقع املقترح بصفة مؤقتة من بلدية 
الكويت في منطقة الشقايا، موقع رقم 5 والصادر به قرار مجلس الوزراء 
رق���م 2/91 املتخذ في اجتماعه رقم 2010/4 املنعقد بتاريخ 2010/1/17، 
تفيد تأشيرة الوزير بتاريخ 2010/4/6 على الصفحة رقم 4 من القرار 

409 بطلب »الدراسة ولرفع التقرير للمجلس البلدي«.
ب - تفيد تأشيرة الوزير بتاريخ 2010/2/21 املذيلة على الصفحة 
رقم 3 من كتابنا رقم 1672 املؤرخ في 2010/2/18 بشأن املوضوع رقم 
2 اعاله »موقع الس���كراب املؤقت لرفع تقرير للمجلس البلدي« وقد 
تضمن كتابنا ما يلي: الرأي التنظيمي: اقتراحنا باملوافقة على تخصيص 
املوقع رقم 5A مبساحة 1.623 كم2 مبنطقة الشقايا على ان ينقل اليه 
سكراب االهالي وملدة ثالث سنوات بصفة مؤقتة حلني انتهاء الهيئة 

من جتهيز املوقع رقم 4 واملقرر لسكراب االهالي بصفة دائمة.
تخصيص املواقع ارقام: »B/1 5 لوزارة العدل مبساحة 200000م2«، 
»2/5B لوزارة الداخلية مبساحة 200000م3/5B« ،»2 مبساحة 471540م2 

للبلدية« مواقع احملجوزات للجهات آنفة الذكر.
برج���اء التكرم بالنظر على ضوء ق���رار مجلس الوزراء رقم 409 
املتخ���ذ بتاري���خ 2010/3/21 وعرض املوضوع عل���ى املجلس البلدي 
القرار ما يلزم. يذكر ان مجلس الوزراء احال الى وزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر الكتاب التالي بشأن ازالة التجاوزات في مواقع 

سكراب امغرة.
واوضح االمني العام ملجلس الوزراء في كتابه الى الوزير د.صفر 
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2010/13 املنعقد بتاريخ 2010/3/21 
على التوصي���ة الواردة ضمن محضر االجتماع رق���م 2010/1 للجنة 
اخلدمات العامة بتاريخ 2010/2/16 بشأن املوضوع املشار إليه أعاله، 
وبه���ذا الصدد اطل���ع املجلس على كتاب جلنة إزال���ة التعديات على 
أمالك الدولة واملظاهر غير املرخصة املؤرخ في 2009/3/10 واملرقم 28 
واملتضمن املقترح املقدم من اللجنة بش���أن إزالة التجاوزات مبواقع 
السكراب في منطقة أمغرة اتساقا مع قرارات املجلس البلدي اخلاصة 
بنقل جميع الس���كراب من منطقة أمغرة الصناعية الى مناطق أخرى 
بعيدا عن املناطق الس���كنية لتحقيق اخلطة االسكانية املعتمدة من 
قبل املؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية، وقد قامت اللجنة بحصر 
أنواع التعديات واملخالفات الواقعة في املناطق احلرفية والصناعية، 
علما بأن منطقة أمغرة الصناعية حتتوي على 4 جتمعات للقس���ائم 

احلرفية والصناعية وهي:
1- موقع قسائم س���كراب السيارات )سكراب األهالي(. 2 – موقع 

بعد تأجيره على أصحاب السكراب بعقود ورسوم بمساحات من 1000 ـ 1200م2 لكل قسيمة

تخصيص موقع بديل لسكراب أمغرة في منطقة الشقايا

المطوع: استمرار تسجيل الطلبة في البرنامج الصيفي 
لـ »المشروعات السياحية« حتى الخميس المقبل

التدري���ب والتطوير  اعلنت رئي���س مكت����ب 
الس���ياحية حنان املطوع  بشرك������ة املشروعات 
عن اس���تم�����رار فترة تسجيل الطلبة والطالبات 
املتدربني ضم�����ن برنامج تدريب وتشغيل وتأهيل 
الطلبة خ�����الل فترة الصيف حتى اخلميس املقبل 
3 يوني������و، وقالت يأتي هذا ضمن اهتمام االدارة 
العليا باتاحة الفرصة لتسجيل عدد اكبر من الطلبة 
والطالبات ونظرا لالقبال املتزايد على التس���جيل 
وذلك اميانا من ش���ركة املش���روعات الس���ياحية 
بأهمية دور الشباب ف�����ي بناء املجتمع ومتاشيا 
مع توجيهات الدول���ة الرامية الى االستف�����ادة من 
طاقات الشب�����اب وشغل اوقات فراغهم في كل ما 
هو مفي�����د ويعود عليهم وعلى وطنهم باخلي����ر: 
واك����دت املطوع اهمية دور الش���ب����اب في بناء 

مجتم����ع ق�����وي يسوده التماسك والتطلع الى مستقب���ل مش�����رق، 
واش��������ارت املط������وع ال����ى ان م����ن اهداف البرنامج ش�������رح 
طبيعة العمل في الشركة وكيفية تعامل ك�����ل طالب م�����ع االدارة 

املرشح لها وزمالؤه من املوظفني في الشركة وايضا 
كيفية التعامل مع زوار ورواد الشركة في املرافق 
اخلارجية، ولفتت الى ضرورة تدريب الطلبة على 
كيفية االلتزام بالدوام الرسمي واالنضباط في العمل 
والذي يعد اولى درجات النجاح وحتمل املسؤولية 
وحثهم على بذل قصارى اجلهد واالس���تفادة من 
اخلبرات والكوادر البش���رية وكذلك االستفادة من 

اخلبرات العملية.
اجلدي���ر بالذكر ان التس���جيل يكون في الفترة 
الصباحية خالل اوقات العمل الرسمية مبقر الشركة 
الرئيسي الكائن بالشويخ االدارية مصطحبني معهم 
عدد 3 صور شخصية وصورة البطاقة املدنية وآخر 
شهادة مت احلصول عليها او شهادة ملن يهمه االمر 
لطلبة اجلامعة او املعاهد العليا وان يكون املتقدم 

من اجلنسية الكويتية من سن 17 سنة وما فوق.
هذا ويبدأ برنامج التدريب والتش���غيل خالل الصيف ملدة شهر 

واحد تبدأ من 4 يوليو وحتى 4  اغسطس.

توجيه »األسرة والمستهلك« في الجهراء البرنامج يستمر لمدة شهر من 4 يوليو حتى 4 أغسطس
يقيم ملتقى »مبدعون« الثاني 3 يونيو

يعت���زم التوجيه الفني لعلوم األس���رة 
واملس���تهلك في منطقة اجلهراء التعليمية 
إقامة ملتقى مبدعون الثاني 3 يونيو املقبل 
في ثانوية اجلهراء للبنات حتت رعاية وزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
وصرحت املوجه���ة الفنية األولى لعلوم 
األس���رة واملس���تهلك في منطق���ة اجلهراء 
ورئيسة اللجنة العليا املنظمة للملتق���������ى 
نشمي�������ة الشريعان بأن ملتقى مبدع�����ون 
الثاني 2010 يأتي في إطار منهجية التطوير 
التي بدأه������ا توجيه اجلهراء منذ ع������ام 
2007 وفي أهمي������ة تطبيق مفاهيم اجلودة 
التي جعلها هدفا اس���تراتيجيا لتعزي������ز 
اخلطط التنموي�����ة التربوية، وفي السعي 

اجلاد لتبني وتنظيم العديد م�����ن األنشطة التي من شأنها 
ان تساهم في إثارة روح احلم�����اس بني املعلمات وتشجيعهن 
على تطوير تطبيقات اجلودة في أساليب العمل، وال����ى طرح 
املبتك������رة  التربوية والتعليمي�����ة  األفك�������ار والتجارب 

واملتميزة.

وأضافت الشريعان ان كلمات وتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في املجال الترب���وي والتعليم����ي وضعت 
كأساس في جميع اهداف ومضامي���ن ومحاور 
امللتقى التي س���تتناول مج���االت التغيير 
والتطوير واالبداع في املعلم واملنهج واملتعلم 
ومبا يتوافق مع متطلبات اجلودة الشاملة 
وأهدافها لتوجيه علوم األس���رة واملستهلك 

في اجلهراء.
وحول أنشطة امللتقى أشارت الشريعان 
الى ان امللتقى الذي ستقام أنشطته في ثانوية 
اجلهراء للبن�����ات ستشتمل أنشطته على 
افتتاح مميز سيت�����م من خالله تقدمي فقرات 
ومقاطع معبرة ع�����ن أهدافه ومحاوره وورش 
عمل���ه ودروس��������ه الريادي����ة الى جانب 
املسابقات، كما سيشتمل عل�����ى مس���ابقات ذات أه�����داف 
وطنية وتربوية محددة في مجال حماية البيئ�����ة واأللعاب 
التعليمية املبتكرة، باإلضافة الى عرض شام������ل لتوصيات������ه 
في مجال اجل���ودة التنموية املهنية للمعل���م وتوصي�����ات 

مسابقاته.

الشرهان: يوسف الحجي 
نموذج فريد للنهج الوسطي

ليلى الشافعي
إدارة  أكد رئي����س مجل����س 
إعانة املرضى  جمعية صندوق 
الكويت  ان  الش����رهان  د.محمد 
كانت وس����تظل مركزا للريادة 
في العم����ل اخليري بفضل اهلل 
تعالى، ثم بفضل رجاالتها األوفياء 
الذين نذروا حياتهم خلدمة هذا 
العمل وجابوا الدنيا شرقا وغربا 
لتقدمي هذا اخلير الى مستحقيه 

في أقاصي الدنيا.
وقال مبناسبة انتهاء رئاسة 
الع����م الفاضل يوس����ف احلجي 
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 

ان من واجبنا ان نستذكر بكل معاني احلب والوفاء والعرفان جهود 
هذا الرجل الذي كان مضرب املثل بني الكويتيني منذ أكثر من خمسة 
وعشرين عاما قضاها في خدمة املسلمني في كل مكان وما قام به من 
جهود جبارة في خدمة اإلسالم واملسلمني، حيث استطاع خالل أكثر 
من ربع قرن من الزمان ان يقود سفينة العمل اخليري في ظل ظروف 
قاسية الى بر األمان، كما استطاع بحنكة ان يتفادى بالعمل اخليري 
أمواجا عاتية من الهجمات الشرس����ة على العمل اخليري خاصة بعد 
احداث احلادي عشر من سبتمبر. وتابع: لقد انتهج العم يوسف احلجي 
نهجا وسطيا فكان منوذجا فريدا من الدعاة العاملني الذين آثروا العمل 
على الكالم وبذل اجلهد في إيصال املساعدات الى مستحقيها بدال من 
اخلطب الرنانة التي ال تطعم جائعا وال تسد حاجة محتاج من فقراء 

املسلمني في مشارق األرض ومغاربها.
وأكد الشرهان ان العم يوسف احلجي استطاع ان يقدم املساعدات 
لعش����رات األلوف من الش����عوب الفقيرة وإقامة اآلالف من املشاريع 
التنموي����ة والثقافية في كثير من البلدان الفقيرة مما كان له اثر بالغ 

في هذه البقاع النائية.
وتابع د.الشرهان: وكما شكرنا العم الفاضل على جهوده املخلصة 
ومتنياتنا له بالعمر املديد، فإننا نتقدم بخالص التهنئة الى د.عبداهلل 
املعتوق على توليه منصب رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 

وهو ليس بغريب عليه قيادة سفينة اخلير الكويتية.

هنأ المعتوق بتولي رئاسة »الهيئة الخيرية«

نشمية الشريعان

محمد الشرهان

حنان املطوع


