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براك القحطاني: دائما ما 
تتعذر املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية بعوائق 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 

رغم ان الشريك الكوري 
قال انه قادر على التنفيذ 

في ظل وجود املعوقات 
فلماذا التأخير؟

٭ حجم العوائق في مشروع 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 
كبير وال يستهان به ومنتشر 
على جميع ارض املشروع 
مثل وجود عدد من حظائر 
الدواجــن وشــركة تقطيع 
الرمل  املعــادن وغســاالت 
التابعة للدراكيل والشريك 
الكوري لم يقل بشكل رسمي 
انه قادر على العمل في ظل 
العوائــق املوجودة ونحن 
في املؤسسة نقوم مبتابعة 
أعمــال ازالــة العوائق من 
املشروع بشكل يومي ونقوم 
بعمل تصوير جوي لألعمال 
كمــا يتم رفــع تقرير كل 3 
شــهور الى جلنة اخلدمات 
في مجلس الوزراء عن وضع 
األعمال واإلزاالت اخلاصة 
بالعوائق من قبل كل جهة 
على حدة حسب اختصاصها 
وحسب العوائق التابعة لها 

في ارض املشروع.
 

عبداهلل العازمي: هل صحيح 
ان املناقصات اخلاصة 

بالبنى التحتية في مدينة 
جنوب صباح األحمد 

السكنية سيتم توقيعها في 
شهر سبتمبر 2020؟

٭ الــى اآلن لم يتم طرحها 
اال ان املخطط لطرح عقود 
مدينة جنوب صباح األحمد 
السكنية في الربع األخير من 
العام احلالي وسيتم اإلعالن 
رســميا عنهــا في وســائل 
اإلعالم احملليــة حيث أنها 
في مرحلــة اإلعداد ووضع 
برنامــج مفصــل يتضمن 
جميع مراحل تنفيذ املدينة.

 
منى بن عيسى: هل هناك 

مشاريع رعاية سكنية 
للكويتية املتزوجة من غير 

كويتي؟
٭ بالنســبة حلاالت املرأة، 

لألسرة وليس للفرد.
 

عبدالرحمن السبيعي: هل 
هناك توجه إللغاء مشروع 

»جنوب سعد العبداهلل«؟
٭ لم يحدد تاريخ لتوزيع 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 
ولم حتدد الفئة التي تشملهم 
بعد، واملشــروع مســتمر، 
وجلنة اخلدمات في مجلس 
الوزراء تتابع إزالة اخلدمات 
لتنفيــذ املشــروع بشــكل 
رسمي واملؤسسة السكنية 
ايضا تتابع بشــكل مكثف 

األعمال اخلاصة باإلزالة؟
 

عبداهلل الشطي: قدمنا على 
قانون »من باع بيته« منذ 

عام 2015 والى اآلن لم يتم 
الرد علينا. وهل املؤسسة 
بإمكانها إعطاء هذه الفئة 

شققا مبنطقة كيفان؟
٭ البــد مــن املــرور علــى 
الطلب،  املؤسســة ملتابعة 
وهل متت املوافقة عليه ام 

سعد العبداهلل ال تتجاوز 
الـ5% من املساحة اإلجمالية 

للمشروع؟ وكم عدد 
الوحدات السكنية ومنطها؟

٭ هــذا الكالم غير صحيح 
والعوائــق كبيــرة وذات 
استعماالت مختلفة ومتعددة 
وهي عوائق منتشــرة في 
ارض املشــروع وليســت 
محصــورة في جــزء معني 
والعــدد املتــداول واحملدد 
بـ3٠ الف وحدة سكنية هو 
تقريبي وليس رسميا متاما، 
السكنية  الوحدات  وأمناط 
ستكون متنوعة حسبما هو 

مخطط لها. 
 

فهد الهاجري: كم عدد 
الوحدات السكنية في مدينة 
جنوب سعد العبداهلل خاصة 

بعد انتشار مخططاتها 
في وسائل التواصل 

االجتماعي؟ وهل سيتم 
تقليص مساحة الوحدات 

السكنية في هذا املشروع؟

املختصــة للنظر بأمره وال 
يتم ذلك على املخطط امنا 
بعد التسلم الفعلي ويكون 
التنازل ألصحــاب طلبات 

٢٠٠6 وما قبل.
 

رئيس جلنة أهالي الوفرة 
التطوعية خالد املري: الى 
اآلن لم يتم طرح احملور 

اخلدمي في الوفرة وال حتى 
سوق اخلضار واللحم فمتى 

سيتم الطرح؟ 
٭ ان العمــل علــى طــرح 
االســتثمارية  الفــرص 
يكون متدرجا وفق دراسة 
مستوفاة لألبعاد االقتصادية 
والتسويقية حيث مت طرح 
احملــور األكبر فــي مدينة 
صبــاح األحمــد الســكنية 
وسيتم طرح محور الوفرة 
وفــق اخلطــة املعتمدة من 
قطاع االستثمار ومشاريع 
القطاع اخلاص في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية علما 
بأن بعــض االســتعماالت 
ســيتم حتديثها لتتناسب 
مــع الوضع العام للمنطقة 
األخــرى  واالســتعماالت 
املتوافرة بها او بالقرب منها 
حتى تعم الفائدة للمنطقة 
واملناطق األخرى املجاورة 

لها.
 

نواف محمد: في عهد وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان 

األسبق الشيخ أحمد الفهد 
مت إلغاء القرار القاضي مبنع 
االبن بعد الزواج من التقدم 

بطلب رعاية سكنية اذا 
كان ميلك مع والدته سكنا، 

وبناء عليه تقدمت لطلب 
الرعاية السكنية ومت قبولي 

اال انه قبل عام ونصف 
العام تقريبا مت ايقاف بدل 

االيجار عني وبعد املراجعة 
قالوا لي باملؤسسة انني 
غير مستحق ألنني مع 

والدتي بالسكن فما احلل 
وأنا لم اقم اال مبا يتوافق 

مع القانون علما بأن نسبة 
التملك 25% ومساحة السكن 

800م2؟
٭ نسبة ٢٥% لـ 8٠٠م٢ تعني 
ان مساحة امللكية العقارية 

ال، وبالنسبة لشقق منطقة 
كيفــان فهي ليســت تابعة 
العامة للرعاية  للمؤسسة 
الســكنية، علما أنه قد بلغ 
عــدد مــن ينطبــق عليهم 
شروط القانون ٢٠١٥/٢ ألفني 
طلــب وما زالت املؤسســة 
تســتقبل طلبــات املعنيني 

بالقانون.
 

أم سعود: هل هي قسائم أم 
بيوت حكومة حسب مخطط 
مدينة جنوب سعد العبداهلل؟

٭ لم تتضح بعد الصورة 
لتحديــد منــط البنــاء في 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 
ســتكون منــاذج وامنــاط 
متنوعــة وليســت علــى 
منط واحد، وذلك ســيكون 
بالتعــاون مــع الشــريك 

الكوري اجلنوبي.
 

بوسعود العجمي: هل فعال 
ان نسبة العوائق في ارض 

مشروع مدينة جنوب 

٭ بداية، اود التنويه الى ان 
املخططات التي نشرت في 
مواقع التواصل االجتماعي 
ليست صحيحة وبالنسبة 
الفعلــي للوحدات  للعــدد 
الســكنية ســيتم حتديده 
بعد اخالء ارض املشــروع 
من العوائق واعتماد املخطط 
الرسمي لها، وقد قامت بلدية 
بإزالة  الكويــت مشــكورة 
العوائق التابعة لها ونتمنى 
من بقية اجلهات احلكومية 
ان حتذو حذو البلدية وإزالة 
مختلف عوائقهــا، وأخيرا 
املؤسســة  التــزام  أؤكــد 
بالقانــون الذي ينص على 
انه ال تقل مساحة الوحدة 

السكنية عن 4٠٠م٢.
 

عبداهلل الرشيدي: كم مرة 
يحق للمواطن عمل البدل أو 

التنازل؟
٭ مرة واحدة فقط، وتكون 
اما بدال او تنازال، ومازاد عن 
ذلك يتم احالته الى اللجنة 

٢٠٠م٢ لذلك عليك مراجعة 
اللجنة املهنية في املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
وتقوم بعمل كتاب موجه الى 
مدير عام املؤسسة العامة 
الســكنية وشرح  للرعاية 
احلالة بالتفصيل مع ارفاق 
بيان امللكية العقارية التي 
ال تتجاوز ٢٠٠م٢ وســيتم 
النظر باملوضــوع واتخاذ 
القرار املناسب تبعا للقانون 

واللوائح املعمول بها. 
 

 حسني دشتي: متى تتوقعون 
االنتهاء من بناء املطالع؟

٭ واقعــا، متعهــد العقــد 
الثانــي في مدينــة املطالع 
متأخر، وكان من املفترض 
فــي ابريل املاضي تســليم 
املرحلة االولى وفي اكتوبر 
اجلــاري تســليم املرحلــة 
الثانية وأمــر توقع املوعد 
مرتبط بإجناز اعمال املقاول 
ليتم حتديده. واملؤسســة 
حاليا تراقب األعمال بشكل 
يومي ويتم رفــع التقارير 
علما بأن في املؤسسة نقوم 
بإجراءات داخلية وإجراءات 
شــبه خارجيــة لعمل آلية 
وبرنامج وتنسيق لتسليم 
كتب اذونات البناء من خالل 
عمليــة سلســة وميســرة 

وبسيطة.
 

مبارك الهاجري: هل فعال 
سيتم سحب القسائم 

املتوقفة عن البناء دون 
مراعاة املتعثرين ماديا او 

من لديه ظرف فعليا؟
٭ الوحدات السكنية التي 
العامة  صرحت املؤسســة 
للرعاية السكنية بسحبها 
هي التي مت تســليمها ولم 
يباشــر أصحابها البناء أو 
حتــى مراجعــة املؤسســة 
أو بنك اإلئتمان الستكمال 
االجراءات منذ سنوات عديدة 
وتبني للمؤسسة من خالل 
املسح التي أجرته أن بعض 
القسائم لم يراجع أصحابها 
منــذ عشــر ســنوات، ولم 
يتخــدوا أي إجراء جتاهها 
وهذا مخالف للنظم واللوائح 

املعمول بها.

 م.ابراهيم الناشي متحدثا للزميل عادل شنان  )قاسم باشا(

املؤسســة الســكنية توفر 
ســكنا بصفــة ايجــار في 
منطقتي تيماء والصليبية 
العمــودي فــي  والســكن 
منطقــة صباح الســالم اال 
انها مكتملة العدد وليس بها 
شواغر حاليا وحتت التنفيذ 
حاليا عقد لعشرين عمارة 
وعقد لـ4٠ عمارة وســيتم 
طرح عقود لعدد 6٠ عمارة 
اخرى مبا يقارب ٢٠٥٠ شقة 
فــي مدينة صبــاح األحمد 

السكنية.
 

خلف احلماد: مدينة جنوب 
سعد العبداهلل أشبعت بحوثا 
ودراسات وقرارات وال تزال 

متأخرة وال يوجد تاريخ 
محدد لتوزيعها؟

٭ لم يتم وضع تاريخ محدد 
لتوزيع مدينة جنوب سعد 
العبداهلل وما يتم تداوله من 
مواعيد في بعض احلسابات 
التواصــل  مواقــع  علــى 
االجتماعــي غير صحيحة، 
وفي الواقع ال ميكن حتديد 
تاريخ محدد فعليا لالنتهاء 
من ازالة العوائق في ارض 
املشروع، ولكن بعد االنتهاء 
العوائــق ســتتضح  مــن 
الصــورة وإمكانية حتديد 
تواريــخ آلليــة توزيعهــا، 
وللعلــم املشــروع يحظى 
مبتابعــة حثيثة من جميع 

قيادات املؤسسة. 
 

عضو حملة »ناطر بيت« 
باتل املطيري: كان هناك 

قرار أنه في حال عدم عمل 
املشروع خالل 5 سنوات 

سيتم سحب األرض؟ 
وايضا أود االستفسار عن 
القرار اخلاص بإلغاء طلب 
من يتطلق وليس له أبناء؟

٭ بالنسبة ألرض املشروع 
لســنا كمؤسســة معنيني 
بالتأخيــر ألننــا ننتظــر 
اجلهات احلكومية األخرى 
التابعة  لتزيــل املعوقــات 
لها من ارض املشــروع. اما 
للقــرار اخلاص  بالنســبة 
باملطلق دون ابناء فالقاعدة 
األساســية فــي »الرعايــة 
الســكنية« ان حق السكن 

1.3 مليار دينار قيمة مشاريع »السكنية« وباقي عام واحد لالنتهاء من مشروع املطالع

نتائج الدراسة االقتصادية ستحدد أمناط البناء في »جنوب سعد العبداهلل« 

إعداد املستندات لطرح عقود جنوب صباح األحمد السكنية في الربع األخير 
٢٠٥3 شقة في مدينة صباح األحمد السكنية لشرائح املرأة بصفة إيجار 

سحب الوحدات السكنية  التي لم يباشر أصحابها اإلجراءات اخلاصة  بالبناء

تنفيذ البنى التحتية لـ »خيطان اجلنوبي«  من قبل وزارة األشغال العامة

ابراهيم الناشي  لـ »األنباء «: تسليم كتب البناء
 لـ»جنوب عبداهلل املبارك« بالربع الثاني من  2020

أجرى اللقاء: عادل الشنان 

أكد املتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي عن قطع شوط كبير في تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد 
العبداهلل من حيث الدراسات املختلفة التي حتدد نوع الوحدات السكنية ومنط تنفيذها. وقال الناشي خالل استقبالة اتصاالت القراء في »ألو 

األنباء«: ان تبعية مشروع خيطان اجلنوبي اصبحت بالكامل في عهدة وزارة األشغال العامة وهي املنوطة بها حسب قرار مجلس الوزراء فيما 
يخص البنى التحتية واخلدمات العامة، مؤكدا ان مشروع مدينة جنوب عبداهلل املبارك يحظى بنسب إجناز متقدمة. وأشار الى انه في ابريل 
2020 القادم تنتهي أعمال مشروع »جنوب عبداهلل املبارك« وخالل الربع الثاني من العام املقبل 2020 من املتوقع أن يتم تسليم املواطنني 

املخصصني عليها كتب أوامر البناء املوجهة الى بنك االئتمان وبلدية الكويت. وفيما يخص مشروع »من باع بيته« في شرق تيماء، فإنه من 
املتوقع ان يتم تسليمه في تاريخ 8 ديسمبر 2020 علما أن عدد املتقدمني على قانون من باع بيته قد بلغ قرابة 2000 طلب. كما اعلن الناشي 
عن ان احلزم اخلاصة باملباني العامة ومحطات حتويل الكهرباء وعقود الكيبالت ملدينة املطالع وفق برنامج مدير املشروع والذي تبقى على 
مدة عمله عام واحد تقريبا سيتوالى طرحها وفق برنامج زمني مدروس ومحدد. وبني ان قيمة مشاريع املؤسسة العامة للرعاية السكنية قد 
بلغت قرابة املليار و300 مليون دينار، كما بلغ عدد املخصصني على مشروع مدينة جنوب صباح االحمد السكنية 1٦00 متقدم في حني بلغ 

عدد املخصصني على السكن العمودي في مدينة جابر األحمد السكنية أكثر من 320 شقة. وفي التفاصيل:

املتحدث الرسمي لـ»الرعاية السكنية« أكد  أن معوقات جنوب سعد العبداهلل ليست بسيطة ومنتشرة على أرض املشروع

وقفة تضامنية ملفتشي هيئة الغذاء 
طلباً للكادر واالمتيازات

محمد راتب 

أكد مرشح نقابة الهيئة 
العامة للغــذاء والتغذية 
فيصل احمليلبــي أنه مت 
الوقوف وقفة تضامنية 
املفتشــني املظلومني  مع 
ملنحهــم الــكادر إضافــة 
إلــى الرجــوع عــن قرار 
تخصيــص ٥ أشــخاص 
فقــط لكل نوبــة، والذي 
كان من ١٠ الى ٥ أشخاص 
لــكل نوبــة واصفــا إياه 
بالتعسفي وغير املدروس، 
التنقــالت  الــى  اضافــة 
العفوية وغيــر امللتزمة 

بالقرارات. 
وكانت النقابة قد دعت إلى اعتصام في 
مقرها مبنطقة صباح الســالم مساء أمس 

للمطالبة بحقوق املوظفني.
وزاد احمليلبــي فــي تصريــح خــاص 
لـ»األنباء« باننا ال ننفذ اي اعتصام وإمنا 
نحن متواجدون فــي املقر املؤقت للنقابة 
في صباح الســالم التي لم تلتزم بقرارها 
كوقفة تضامنية فقط، حيث طلبت النقابة 
منا احلضور للتسجيل من 3 الى 4 عصرا، 
ولم يحضر اي منهم الستقبال مطالباتنا، 

متسائال من الذي سيحضر في هذا الوقت 
في ظل االزدحام املروري واحلرارة املرتفعة. 
وأضاف: إننــا ال نقف ضد الهيئة التي 
قدرتنا وأعطتنا، ولكن لدينا مطالبات تشمل 
امتيازات املفتشــني واشــتراكهم، وتلقينا 
وعدا من نائب املدير العام بتحديد اجتماع 
واستقبال املطالبات، داعيا النقابة باجللوس 
ملناقشة املطالب، أو الرحيل وتغيير األفراد، 
وإال فإننــا ســنصعد بتقدمي شــكوى في 
الشؤون بخصوص املخالفات وعدم االلتزام 

بالقوانني والقرارات.

طالبوا بإلغاء قرار تخصيص ٥ أشخاص فقط لكل نوبة

جانب من الوقفة التضامنية 

نقابة الطيران املدني تعلق اعتصامها 
وتهدد باإلضراب بعد ٢8 اجلاري

فرج ناصر

قــــال رئيــــس نقابـــة 
العامليــن بــاإلدارة العامة 
المدنــي جابــر  للطيــران 
العازمــي إن النقابة علقت 
اعتصامها مهددة باللجوء 
لإلضــراب بعد ٢8 الجاري 
بعد ان اوصلت رسالتها الي 
قيادة اإلدارة للتراجع عن 
قرارها واعتماد بدل النوبة 
والبدل الموحد للموظفين 
العامليــن بقطاعات مطار 

الكويت الدولي. 
العازمــي في  وأضــاف 
تصريح صحافي أن المرحلة 
المقبلــة ســتكون مرحلة 
اإلضــراب عــن العمــل في 
قطاعــات وإدارات الطيران 
المدنــي كافــة بمــا فيهــا 
قطاعــات مطــار الكويــت 
الدولــي وذلــك اعتراضــا 
قــرارات »الطيــران  علــى 
الموظفين  المدني« تجــاه 

يخضع لضوابــط الخدمة 
المدنيــة قال العازمي: اننا 
لم نخالف ضوابط ولوائح 

الرقابية، موكدا ان اإلضراب 
القادم سيكون وفقا لألطر 

القانونية. 
محضــر  لدينــا  وزاد: 
الجتماع ســابق ضم نقابة 
الطيران المدنــي والقيادة 
العليا إلدارة الطيران المدني 
والوزيــر الروضان واتفق 
من حضر هذا االجتماع على 
أن البدل الموحد مستحق 

لجميع موظفي اإلدارة. 
دور  العازمــي  وثمــن 
الموظفين الذين كان نجاح 
هذا االعتصام لحضورهم، 
مطالبــا إياهم بــان يكون 
حضورهم القادم خالل مدة 
اإلضراب المزمع تنفيذه بعد 
تاريخ ٢8 الجاري من اجل 
تحقيق مطالبهم، موضحا أن 
النقابة هي الجهة التي تدافع 
عن متطلبات ومكتســبات 
الموظفيــن الذيــن حرموا 
وظلموا نتيجــة حرمانهم 

من هذه البدالت.

ديــوان الخدمــة المدنيــة 
ونحن من يطبق ويحترم 
جميع القرارات من الجهات 

العازمي: أوصلنا رسالتنا إلى قيادة اإلدارة والبدل املوحد مستحق جلميع املوظفني

)احمد علي( جانب من اعتصام نقابة الطيران املدني قبل تعليقه  

والعامليــن باإلدارة.  وردا 
حول سؤال عن بيان إدارة 
الطيــران المدنــي أن األمر 

ملشاهدة الڤيديو


