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كورونا خطر داهم ..االربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

أهالي املناطق اجلنوبية عن قرار إنشاء املدينة الطبية لـ «األنباء»: خطوة إيجابية ومطمئنة
عادل الشنان

توالت اآلراء من املواطنني 
فــي املناطق اجلنوبية للبالد 
علــى «األنبــاء» بعــد إعالن 
مجلــس الوزراء في اجتماعه 
األخيــر يوم امــس األول عن 
إنشــاء مدينة طبية متكاملة 
فــي مدينــة صبــاح االحمــد 
الســكنية، حيث عبــر أهالي 
املناطق اجلنوبية عن تثمينهم 
لهذا القرار الذي طاملا انتظروه 
والــذي اعتبروه بــادرة خير 
إلقرار كل املشــاريع األخرى 
املتعطلة في املنطقة اجلنوبية 
مثل اجلامعات ومحطة الصرف 

الصحي على سبيل املثال.
وقال رئيــس جلنة أهالي 
مدينة صباح األحمد السكنية 
تركــي العصيمي: لقــد أعلنا 
مسبقا عن هذه املدينة الطبية 
التي صدر قرار مجلس الوزراء 
للبدء بإجراءات إنشائها، حيث 
كانت لنا لقاءات واجتماعات 
عديدة مع وزارة الصحة وجلان 
مجلس الوزراء وحرصنا على 
املتابعة احلثيثة معهم حتى 
الثمانيــة املاضيــة  األشــهر 
حتديدا وقمنــا باالعالن على 
حساباتنا الرســمية لألهالي 
الطبيــة  املدينــة  عــن هــذه 
وخطوات العمل على صدور 
قرار بإنشــائها. ومؤخرا بعد 
ان اجتاح العالم بأسره وباء 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
اقترحنــا على وزارة الصحة 
ومجلــس الــوزراء التعجيل 
بهــذا األمر وبحتميــة إجناز 
إجراءاته على وجه الســرعة 
وتضمن اقتراحنا عدم االنتظار 
لوقت طويــل لعمل تصاميم 
للمستشفى في مدينة صباح 
االحمد السكنية واالستعانة 
بتصميم مستشــفى الشــيخ 
جابــر األحمــد وتطبيقه في 
املدينة جنوب البالد اختصارا 
للوقت في ظل هذه الظروف، 
متقدما بالشكر ملجلس الوزراء 
على موافقتــه لتنفيذ املدينة 
التــي ســتخدم كل  الطبيــة 

وعدم وجود مجــرور أمطار 
للبحــر، وأعطــال احملطــات 
املؤقتــة وعــدم اســتيعابها 
كثرة صرف منازل الســكان، 
مما جعل املجاريــر واملباني 
العامة تطفح واحلشرات تزداد 
والروائح تفوح واملستنقعات 
تكبر، وهناك ممارســة تعمل 
على طرحها وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 

أهالي الوفرة التطوعية خالد 
املــري: نشــكر ســمو رئيس 
مجلس الوزراء على قرار تنفيذ 
مدينة طبية في مدينة صباح 
األحمد وهذه خطوة محمودة 
تعطــي دافعا إيجابيا وتقدما 
لألمام خلدمــة أهالي املناطق 
اجلنوبيــة (منطقــة الوفــرة 
الســكنية وجنــوب صبــاح 
األحمــد واخليران)، حيث ان 

التطوعيــة  الوفــرة  أهالــي 
محمد الســبيعي: ال شك انها 
خطوة جيــدة محمــودة من 
احلكومــة، خاصة انها تخدم 
املنطقة اجلنوبية وضواحيها 
وتوفر فــرص عمل لقاطنيها 
وتبث الطمأنينة، كما نتمنى 
ان تستمر مثل هذه اخلطوات 
لتوفير وإقرار جامعات ومعاهد 
حتــى تكتمل خدمــات أهالي 

اإلسكان د.رنا الفارس، وطبعا 
املتبعــة  حســب اإلجــراءات 
ستأخذ وقتا طويال جدا، لذلك 
بادرنا بالتنســيق مع جهات 
حكوميــة وشــركات جتارية 
لنبدأ بعــد يومني العمل على 
مكافحة احلشرات وبيوضها 
معــا باإلضافة إلــى الروائح 

الكريهة.
من جهته، قال رئيس جلنة 

اهالي املــدن اجلنوبية بأمس 
احلاجــة ملثل هــذه اخلدمات 
املستحقة لهم بسبب معاناتهم 
الســابقة لبعد املستشــفيات 
وقلة التخصصات، مؤكدا ان 
املدينــة الطبية ســتكون هي 
االنطالقــة اجلادة من مجلس 
الوزراء إلقرار جميع اخلدمات 

املتبقية لهذه املدن.
بدوره، قــال عضو جلنة 

املنطقة بشــكل عــام والذين 
أصبحت أعدادهم كبيرة جدا 
ومبثل هذه اخلطوة سيخف 
االزدحام والضغط عن املراكز 
الصحية ومستشفى العدان.

مــن جانبــه، قــال عضو 
جلنة أهالي الوفرة التطوعية 
ســليمان الرشــيدي: ان هذا 
اخلبر اخلاص بإنشاء مدينة 
طبية تخدم املناطق الواقعة 
في جنوب البالد لطاملا انتظره 
سكان املدن اجلنوبية على أحر 
من اجلمر، فقد عانينا األمرين 
العدان  لعدم قدرة مستشفى 
على حتمل األعداد الهائلة وبعد 
املســافة الكبير جدا بالنسبة 
لقاطني املدن اجلنوبية، ونثمن 
توجه مجلس الوزراء ونتمنى 

االستعجال بتنفيذها.
من جهته، قال عضو جلنة 
الوفرة محمد العجمي: خطوة 
مباركة من مجلس الوزراء وان 
كانت متأخرة بعض الشــيء 
ولكن ان تصــل متأخرا خير 
مــن أال تصل، وهــذا الصرح 
الطبــي مهــم جــدا وخاصــة 
للمنطقــة اجلنوبيــة هــذه 
املنطقة املنسية من اخلدمات 
العامة والرئيسية، وكذلك هذه 
اخلطوة ســتخفف الضغوط 
على مستشــفيات احملافظات 
الكبيرة التي تستقطب عددا 
كبيرا من املواطنني القاطنني 

في جنوب البالد.
بدوره، قــال رئيس جلنة 
أنــور  التطوعيــة  اخليــران 
الزامــل: كل الشــكر ملجلــس 
الوزراء وعلى رأســه ســمو 
رئيس الوزراء إلقراره البدء 
في إنشــاء املدينة الطبية في 
مدينة صباح األحمد السكنية، 
والتي ستنقل صورة إيجابية 
وعمرانيــة خاصــة للمناطق 
اجلنوبية بأكملها املتمثلة بـ 
«مدينة صباح األحمد السكنية 
ومدينة جنوب صباح األحمد 
السكنية ومدينة صباح األحمد 
الوفــرة  البحريــة ومدينــة 
الســكنية ومدينــة اخليران 

السكنية».

محمد العجميمحمد السبيعيتركي العصيمي أنور الزاملسليمان الرشيديخالد املري

املناطق الواقعة جنوب البالد.
وحــول ما يعانيــه أهالي 
مدينة صباح األحمد السكنية 
من حشرات بشكل كبير جدا 
والروائــح الكريهــة بســبب 
نظام الصرف الصحي املؤقت، 
قــال العصيمــي: ان اســباب 
مشــاكل الصــرف الصحــي 
فــي املدينــة تتلخــص بعدم 
وجود محطة صرف صحي، 

ناشطون لـ «األنباء»: معاجلة التركيبة السكانية بشكل مدروس وعقاب جتار اإلقامات
دارين العلي

أصدر مجلس الوزراء في 
اجتماعه األخير االثنني قرارا 
بتكليف اللجنة العليا ملعاجلة 
اختــالل التركيبة الســكانية 
باســتكمال اإلجراءات لتنفيذ 
التوصيــات الالزمــة في هذا 
الشــأن مع اجلهات املختصة 
ملعاجلة الوضع القائم وصوال 
إلى حتقيق األهداف املنشودة.
ويترتب على هــذا القرار 
عدة خطوات يجب على اللجنة 
اتخاذها ملعاجلة هذا اخللل في 
ظل ارتفاع أعداد العمالة الوافدة 
الهامشية التي ولدتها وفق رأي 
عدد من املتخصصني بالشأن 
السياسي واالجتماعي جتارة 
اإلقامات والفساد في التركيبة 
االدارية وتســهيل اســتقدام 

العمالة غير الضرورية.
وبالرغم من تأكيد عدد كبير 
على ضرورة أال تكون معاجلة 
التركيبة السكانية عقابية بحق 
الوافدين، يشددون على وجوب 
ان تكون هذه القرارات مدروسة 
وال تؤدي إلى االستغناء عمن 
حتتاج اليهم البالد في مسيرة 
بنــاء الوطــن، مؤكديــن دعم 
سياسة التكويت ولكن بشرط 
وضع الرجل املناسب في املكان 
املناسب وليس إحالال وحسب 
دون مراعــاة حاجــة البــالد 
مــن التخصصــات. «األنباء» 
اســتطلعت آراء مجموعة من 
العاملني بالشــأن السياســي 
واالجتماعي حول األمر، وكانت 

بالتالي:
منو مرتفع

قال الناشط السياسي ناصر 
العيدان انه منذ ٢٠١٤ واللجنة 
التركيبــة  العليــا ملعاجلــة 
السكانية مشــكلة ولكن ماذا 
فعلــت ملواجهــة االختالل في 
التركيبــة، املعــززة بتجــارة 
اإلقامــات، التي تفتــح الباب 
على استقدام الكثير من العمالة 
الوافــدة، وتضــم الكثير من 
العمالة الهامشية، وتؤدي الى 
اختالل التركيبة السكانية، عدا 
عن املشاكل األمنية، والضغط 

على املرافق اخلدمية.
ولفت الى انه في دراســة 
أعدتها إدارة البحوث التابعة 
ملجلــس األمة، فإن معدل منو 
عدد الوافدين سنويا ٧٫٢٪ هو 
ضعف منو املواطنني تقريبا، 
وهــذا االختالل فــي التركيبة 

القانون، ولكن من ســهل لهم 
وأعطــى االســتثناءات ورفع 
سقف الواسطات هو املسؤول 

األول.
خطة منطقية

ومن جهته، قال الناشــط 
السياسي واحلقوقي احملامي 
دعيج الكندري ان خلل التركيبة 
السكانية ووجود عمالة فائضة 
وغيــر متعلمة، ألقت بظاللها 
علــى حتديات محاربــة وباء 
ڤيروس كورونا، مشددا على 
ان القرار في هذا الشأن يجب 
ان يكون مدروسا وغير متعلق 
مبشاعر ومجرد من العواطف، 
وبالتالي اخلطة يجب ان تكون 
منطقية وليست عقابية. وشدد 
انــه البد من ذكــر حقيقة من 
قــدم الكثير مــن العطــاءات 
واإلجنــازات واخلبــرات لهذا 

القطاعــات  وافتقــار بعــض 
للخبــرات غير املتاحه وســد 
الوظائف مــن غير املختصني 
بها وغيرها من املشاكل التي 
سوف تظهر فور تطبيق القرار.

تكويت مدروس

وأضــاف أنــه علــى بلــد 
اإلنســانية ان يعــي متاما ان 
وافدي هــذه الــدول كان لهم 
دور مشرف إبان الغزو العراقي 
الــذي  الطــرح  الغاشــم وأن 
نسمعه في اآلونة األخيرة من 
أصوات النشاز ال يستقيم مع 
مبادئ حقوق اإلنسان والتمييز 
العنصــري الــذي ال يرتقــي 
مبجتمــع مثل الكويــت التي 
خيرها ومساعداتها وصلت من 
شرق العالم إلى غربه. وأكد انه 
مع تكويت قطاعات الدولة وفق 
خطة مدروسة وممنهجة وأن 

البلــد مــن الوافديــن الذيــن 
يستحقون الشكر والثناء.

وأضــاف ان احلكومة وإن 
كانت جادة فــي ايجاد حلول 
جذرية ومتأصلة بشأن خلق 
نــوع من التــوازن بالتركيبة 
الســكانية فإن من باب أولى 
تشــديد العقوبــات املتعلقــة 
بتجار اإلقامات وتطبيق هذه 
النصوص املجمدة ومحاربتها 
بشكل مباشر دون استثناءات 
وإن فتح هذه امللفات هو أولى 
اخلطــوات اإليجابيــة نحــو 
اإلصــالح وأمــا صــدور قرار 
عشــوائي كرد فعــل فإن من 
املمكن ان تكون هناك سلبيات 
كثيــرة في ســوق العمل من 
استغالل فرصة منع استقدام 
عمالة خارجية واالكتفاء مبن 
هو موجود وأبســطها زيادة 
رواتــب مــن هم موجــودون 

أكدوا أهمية عدم اخلضوع لالبتزاز السياسي أو املجامالت الدولية في حل املشكلة

عبداهللا خسروه علي العرياندعيج الكندريناصر العيدان

السكانية يؤثر على املجتمع 
أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، 
فــي عدة وجــوه أهمها زيادة 
معدل البطالة بني الكويتيني، 
وزيادة تكلفة الدعم املالي على 
ميزانية الدولة على الكهرباء 
واملاء مما يزيد من فجوة العجز 
املالي، وقصر العمر االستهالكي 
للمرافق العامة للدولة بسبب 
زيادة الضغط عليها، السيما 
ونحن نواجه جائحة كورونا 
والضغط على املرافق الصحية 
يتزايد. وأشــار العيــدان الى 
ظهور بعض اجلرائم الدخيلة 
على املجتمع الكويتي بسبب 

اختالل التركيبة السكانية.
وشــدد علــى ان التعميم 
ال ميكــن ان يكون عادال، لكن 
ماتقوم به العمالة الهامشــية 
املخالفة من اســتيطان للمدن 
الــى  الســكنية وحتويلهــا 
عشوائيات ومساكن للعزاب 
تفتقــد أقــل مقــدرات العيش 
الكــرمي وحقوق االنســان بل 
وتفتقــد األمن واالســتقرار، 
وهو اخلطر الذي انكشف مع 

أزمة كورونا.
العيــدان عمــا  وتســاءل 
ستقدمه احلكومة ولم تقدمه 
منذ ٦ سنوات وهو عمر هذه 
اللجنــة، مؤكــدا أن الوافد لم 
يدخل عنوة ولم يدخل تهريبا 
او مخالفــة للقوانني، وتاجر 
االقامات املجرم لم يكسر أيضا 

أبرز قرارات مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
أمس األول في قصر السيف برئاسة سمو 

الشيخ صباح اخلالد.
وتدارس املجلــس التوصية الواردة من 
جلنة الشؤون االقتصادية بشأن تقرير متابعة 
أعمال اللجنة العليا ملعاجلة اختالل التركيبة 
السكانية وباإلجراءات واخلطوات التنفيذية 
املتخذة والتوصيــات املقترحة ملعاجلة هذه 
القضية، وقرر تكليف اللجنة العليا باستكمال 
اإلجراءات واخلطوات لتنفيذ التوصيات الالزمة 

مع اجلهات املختصة.
ثم اطلــع املجلس علــى توصية اللجنة 
بشأن تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز 
االقتصادي، وأثنى على اجلهود التي تبذلها 
اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة ملعاجلة 
االختالالت في ســوق العمل أثناء الظروف 
االســتثنائية التي ســببتها جائحة كورونا 
واحلرص علــى تكريس التوازن في العالقة 

التعاقدية بني أصحاب العمل والعمال واحملافظة 
على مصاحلهم من خالل ضمان األمان الوظيفي 
للعمالة الوطنية، وقرر تكليف الهيئة العامة 
للقــوى العاملة باتخاذ مــا يلزم نحو إعادة 
النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية وفق ما يلي:
١ - مضاعفة الدعم املقدم للعمالة الوطنية 
املسجلة على الباب اخلامس ملدة ٦ أشهر من 

تاريخ صدور هذا القرار.
٢ - في حــال مت تخفيض رواتب العمالة 
الوطنية املســجلة على الباب الثالث تتحمل 
الدولة مقدار ما مت تخفيضه من خالل تقدمي 
الدعم املباشر ألصحاب األعمال مبا ال يزيد 
على قيمة الدعم املالي املقرر للعمالة الوطنية 
في اجلهات غير احلكومية، وذلك ملدة ٦ أشهر 
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك شريطة 
عدم تسريح املوظفني الكويتيني من وظائفهم 

وعدم املساس برواتبهم.
٣ - تضع الهيئة الضوابط الالزمة ملا ورد 

في البندين (١ - ٢) مبا يضمن وصول الدعم 
ملستحقيه بالسرعة والكفاءة املطلوبني.

ثم تدارس املجلس توصية جلنة اخلدمات 
العامة بشأن توفير الدعم اللوجستي والبيئة 
اآلمنة للمواطنني حائزي القسائم السكنية في 
مدينة املطالع السكنية أثناء فترة بناء قسائمهم. 
وقرر تكليف اجلهات املعنية بسرعة موافاة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية باخلطوات 
العملية لتوفير الدعم اللوجستي والبيئة اآلمنة 
للمواطنني حائزي القسائم السكنية في املدينة 

أثناء فترة بناء قسائمهم.
وفقد وافق املجلس على قيام وزارة الصحة 
بإنشاء وجتهيز وصيانة املدينة الطبية مبدينة 
صباح األحمد السكنية خلدمة سكان املدينة 

وتقدمي الرعاية الصحية لها.
وناقــش املجلس أيضــا توصية اللجنة 
التعليمية والصحية والشــباب بشــأن آلية 

تشغيل مدينة اجلهراء الطبية.

تقدم الدولة آلية إعداد كوادر 
وطنيــة مبختلــف القطاعات 
والتخصصات وزيادة فرص 
التعليم وإعادة النظر بالدارسة 
في القطــاع العام ســواء من 
الناحيــة اإلداريــة أو املناهج 
الدراســية وتطورهــا وفتــح 
االبتعاث إلى أفضل اجلامعات 
العاملية سواء للدراسة األولية 

والدراسات العليا. 
ومــن جهته، أكد الناشــط 
السياســي املستشار عبداهللا 
خســروه أن ملــف معاجلــة 
التركيبة السكانية سيتصدر 
واجهة العمل السياسي حكوميا 
وبرملانيا في الفتــرة املقبلة، 
حيث كشفت (جائحة كورونا) 
عن أمور من شــأنها ان تهدد 
أمننــا الوطنــي بســبب خلل 

التركيبة السكانية.
وأشــار الى ان عدم توازن 

التركيبة الســكانية مشــكلة 
قدمية تعيشها الكويت والسبب 
غياب الرؤيــة احلكومية منذ 
سنوات جتاه العمالة الالزمة 
لسد النقص في البلد بإالضافة 
الى جتذر حالة الفساد اإلداري 
في اجلهات املسؤولة عن منح 
تراخيص جلب العمالة، فتحول 
قضيــة االســتعانة بالعمالة 
الالزمة ملشاركة الكويتني ببناء 
بلدهم وتنميتها الى وســيلة 
للتكسب الالمشروع.. من خالل 

االجتار باإلقامة.
العمالة السائبة واملنزلية

ولفــت الى ان هنــاك عدة 
مداخل رئيسية تشكل االختالل 
بالتركيبــة الســكانية وهــي 
العقود احلكومية والتي تسمح 
لشــركات معينة جلب مئات 
األشخاص وأحيانا اآلالف، من 
خارج الســوق احمللي بهدف 
إجناز مشاريع البنية التحتية 
والضخمة في ظل عدم مراقبة 
إعادة هــؤالء العمالة الوافدة 
الى موطنها األصلي والسماح 
لها بنقل أقامتها من جهة الى 

جهة أخرى.
ولفــت ايضا الى االختالل 
في العمالة املنزلية، من خادم 
وطباخ وسائق فاإلحصائيات 
األخيرة تشير الى وجود اكثر 
من ٧٠٠ ألف عامل منزلي وهذا 

رقم كبير جدا.

وطالــب خســروه بحــل 
مشكلة خلل التركيبة السكانية 
بإعادة تنظيم وجود العمالة 
الوافدة، واســتثمار الكفاءات 
البشرية بشكل علمي وممنهج 
مبا يعود بالفائدة على الكويت، 
مشددا على انه البد من انشاء 
شــركة حكوميــة مســاهمة 
للعمالة الوافدة، بحيث متد هذه 
الشركة كل القطاعات اخلاصة 
واحلكوميــة بالعمالة الالزمة 
وفق معايير فنية. ولفت الى 
ضرورة إقرار مبدأ الكوتا بني 

مختلف دول العالم.
التزاحم على فرص العمل

من ناحيته، قال الناشــط 
السياسي واحلقوقي احملامي 
العريــان: ان اختــالل  علــي 
التركيبة الســكانية مشــكلة 
مزمنة تفرعت منها العديد من 
املعضالت واملآزق، كالتحديات 
األمنية، والضغط على املنظومة 
اخلدمية، مبــا فيها املنظومة 
الصحية واملواصالت والنقل، 
والتزاحم علــى فرص العمل 
في القطاعني العام واخلاص، 
الســائبة  العمالــة  وظاهــرة 
واالجتار باإلقامات وما تؤدي 
إليه من ارتفاع معدل اجلرمية 
والبطالة ومؤخرا الوباء، كما 
أدى ذلــك كله إلــى مثالب في 
ملفــات حقوق اإلنســان مثل 
ملف حقوق العمال، والتمييز 
العنصري ضد األجانب، سواء 
علــى مســتوى مؤسســي أو 

شعبي.
وأكــد العريان اننا لســنا 
بحاجة إلى تشريعات جديدة 
مبقــدار ما نحــن بحاجة إلى 
تفعيل ما هو موجود من مواد 
قانونية، مثل نص املادة (٢٤ 
مكررا) من قانون إقامة األجانب 
الذي ينص على جترمي االجتار 
باإلقامــات ويعاقــب كال مــن 
التاجر واألجنبي الذي حصل 
على اإلقامة مقابل مبلغ مالي 
أو منفعة. وشدد على ضرورة 
االلتفات إلــى إصالح الوضع 
املعيشــي واحلقوقي للعمالة 
قليلــة الدخــل، بزيــادة احلد 
األدنى لألجور، وتفعيل قانون 
املدن العمالية، ورفع مستوى 
املؤهــالت املطلوبــة، وإجراء 
الفحوصات الصحية الدورية 
لهــم، وحتقيــق الضمانــات 
الكافية لتوفير احلياة الكرمية 
التي حتقق لهم احلد األدنى من 

متطلبات الصحة والسالمة.

«القوى العاملة» تشّكل فريق عمل متكامًال 
لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بدعم العمالة

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى 
العاملة في تصريح خــاص لـ «األنباء» ان الهيئة 
منذ صدور قرارات مجلس الوزراء، السيما فيما 
يتعلق بدعم العمالة حتولت الى خلية نحل تعمل 
بطاقة بشرية عالية لتطبيق القرار عبر قطاع العمالة 
الوطنية والشؤون القانونية واملوارد البشرية واملالية 
حلصر امللفات املستحقة ملضاعفة الدعم تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء. وأضاف املصدر انه مت تشــكيل 
فريق عمل متكامل مــن مختلف قطاعات الهيئة 
كل فــي مجاله لوضع الضوابط اخلاصة باحلفاظ 
على التعاقد بني أصحاب األعمال والعمال في ظل 
الظروف االستثنائية وعدم حدوث اختالالت. وتوقع 
املصدر ان تكون كل الكشــوفات اخلاصة بدعم 
العمالة وآليات وضوابط الصرف جاهزة في مدة 

تتراوح بني أسبوعني وشهر بأقصى حد.

الهاجري والعتيبي: ُنثمن قرار توفير الدعم حلائزي قسائم مدينة املطالع
عادل الشنان

الــوزراء  أصــدر مجلس 
قــرارا أول من أمس بشــأن 
تكليف اجلهات املعنية بتوفير 
الدعم اللوجستي والبيئة اآلمنة 
للمواطنــني حائزي القســائم 
السكنية في مدينة املطالع أثناء 
فترة بناء قسائمهم، وللوقوف 
على هذا القرار وآثاره اإليجابية، 
التقت «األنباء» رئيس جلان أهالي 
مدينة املطالع السكنية مشعل 
الهاجري والناطق الرسمي ملدينة 
املطالع م.خالد العتيبي ملعرفة 

انطباعهما حول هذا القرار.
في البداية، قال رئيس جلان 
أهالي مدينة املطالع السكنية 
مشــعل الهاجري إن مثل هذه 
القرارات في ظل هذه الظروف 
التي تعيشها البالد يجدد األمل 

من قبل املواطنني، السيما أن 
مدينة املطالع الســكنية تضم 
اكثر من ٢٨ ألف وحدة سكنية، 
ومتوقــع أن يقطنها اكثر من 
٤٠٠ ألف نسمة منهم أصحاب 
طلبات إسكانية جتاوزت مدتها 
العشرين عاما ويواجهون اليوم 

إخالال من الشــركات املنفذة 
لعقود املطالع مبواعيد تسليم 
االعمال، األمر الذي يترتب عليه 
تأخير تســلمهم ألوامر البناء 
وأذوناتها، ولكن قرار مجلس 
الوزراء بتكليف اجلهات املعنية 
بتوفير الدعم اللوجستي والبيئة 

اآلمنة للمواطنني حائزي القسائم 
السكنية في مدينة املطالع أثناء 
فترة بناء قسائمهم يستحق منا 
الثناء فنحن ننتقد ونثني للصالح 
العام، وإذا كانت القرارات تخدم 
املواطنني نثني عليها كما انتقدنا 
سياسة املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتعامل مع املقاولني 
املخلني بالشروط املتفق عليها 
في العقود املبرمة وخاصة في 
العقد الثاني الذي عطل أعمال ٨ 
ضواح سكنية منذ العام املاضي. 
وطالب الهاجري اجلهات املعنية 
بتنفيذ وتطبيق القرار واإلفصاح 
عن خططها واســتراتيجياتها 
وجداولها الزمنية بهذا الشأن 
بشكل شفاف للمواطنني بعد 
تقدميها بشكل رسمي أمام سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد حتى يتســنى 

للجميــع مراقبة مدى االلتزام 
القرارات الصادرة عن  بتنفيذ 
الــوزراء من قبل كل  مجلس 
اجلهات وفــق برامج معلومة 

محددة.
بدوره، قال الناطق الرسمي 
ملدينة املطالع م.خالد العتيبي: 
إن القرار ليس األول من نوعه، 
حيث مت ذلك في البيان األسبوعي 
ملجلس الوزراء رقم ٥ والصادر 
في ٣ فبراير املاضي والذي قرر 
فيه املجلس تكليف املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بالتنسيق 
مع اجلهات ذات الصلة لسرعة 
اتخاذ اخلطوات العملية الكفيلة 
بتوفير الدعم اللوجستي والبيئة 
اآلمنة للمواطنني حائزي القسائم 
الســكنية في مدينــة املطالع 
السكنية أثناء فترة بناء القسائم.
وعلمنا أن هناك ١٠ جهات 

قدمت تلك املرئيات للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية

كمــا ناشــد م.العتيبــي 
املســؤولني بضرورة تشكيل 
فريق عمل مركزي من جميع 
تلك اجلهات احلكومية وبرئاسة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
للتواصل بشكل دوري ومنتظم 
والوقوف على مدى جناح تلك 
االستعدادات وحتقيقها لألهداف 
املرجوة وحتديد جوانب النقص 
إن وجدت وسرعة اتخاذ القرار 
لتداركها في املستقبل واألخذ 
مبقترحــات املواطنني وتلبية 
احتياجاتهم، وذلك مبا يتناسب 
مع توجيهــات مجلس الوزراء 
املوقر من توفير الدعم اللوجستي 
والبيئة اآلمنة للسادة املواطنني 
حائزي القســائم السكنية في 

مدينة املطالع السكنية.

م.خالد العتيبيمشعل الهاجري


