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األربعاء ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

(زين عالم) لقطة تذكارية خالل تسليم قسائم املطالع 

«السكنية» تتسلم ١٢١٧٧ قسيمة في «املطالع»

عادل الشنان

تســلمت املؤسسة العامة 
الســكنية مبدئيــا  للرعايــة 
وبشكل جزئي اعمال املرحلة 
االولى ملشــروع العقد الثاني 
فــي مدينة املطالع الســكنية 
صباح امس عبر جلنة االستالم 
املبدئــي املكونة مــن عدد من 
اجلهــات احلكومية برئاســة 
الرعاية السكنية، وبعد االنتهاء 
من تقريرها الستالم االعمال 
يأتــي دور جلنــة االســتالم 

التفصيلي الفعلي.
٨ ضواٍح

في هذا السياق، قال املهندس 
املقيم ملشروع املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية في مدينة 
املطالع السكنية فاضل حسني: 
مت االستالم اجلزئي بحضور 
ممثلي جلنة االستالم املبدئي 
للمرحلة االولى من مشــروع 
انشاء واجناز وصيانة اعمال 
الطرق وشبكات البنية التحتية 
ومحطات الكهرباء الفرعية في 
٨ ضواح من مشــروع مدينة 
املطالع السكنية، حيث تشمل 
 Nاملرحلة االولى الضواحي ٦
-N٨ -N٩-N١٠-N١١ كاملــة 
واجلزء الشمالي من الضاحية 
N٧ بعدد ١٢ الفا و١٧٧ قسيمة، 
مؤكــدا ان املشــروع يعتبــر 
املؤسســة  مشــاريع  اكبــر 
العامة للرعاية السكنية وقد 
واجهته عدة صعوبات، اال اننا 

طويــال، متمنيــا ان تكتمــل 
الفرحة باستكمال اجناز بقية 
االعمال والوصول لالســتالم 
الكلي في شهر ديسمبر القادم، 
حيث ان املتبقي ٦ آالف و٤٠٠ 
قسيمة تقريبا. وقال الهاجري: 
نتمنــى ان تقــوم املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية بعد 
١٤ يوما من تاريخ االســتالم 
املبدئــي باســتدعاء االهالــي 
لتســليمهم الشهادات الالزمة 
الصدار اذونات البناء، مشيرا 
الى الضواحي االربعة املتبقية 
في املشروع والتي تعمل بها 
شــركات اخــرى، معربــا عن 
أمله ان يشهد الربع االول من 
العــام املقبل اســتالم اعمالها 
وايضا استدعاء االهالي الجناز 

شهادات اذن البناء.
شهادات إذن البناء

بدوره، بارك عضو جلنة 
اهالي مدينة املطالع التطوعية 
مشــعل البادي لالهالي البدء 
املبدئــي اجلزئي  باالســتالم 
العمــال العقــد الثاني والذي 
يضــم ٨ ضــواح ســكنية، 
مشددا على اهمية تسريع آلية 
االستالم املبدئي والتفصيلي 
والشروع مبنح شهادات اصدار 
اذن البنــاء لرفع املعاناة عن 
كاهل اكثر من ٢٨ الف اســرة 
كويتيــة تدفع شــهريا مبالغ 
كبيرة لاليجار من جهة وتعاني 
من عدم االستقرار االسري من 

جهة اخرى.

طوليــا، وعبــارات كهربــاء 
٣٨ كيلومتــرا طوليــا، كما مت 
استخدام كمية من املتفجرات 
لتفتيت صالبــة التربة تقدر 
بـ ٩ آالف و٤٠٠ طن، حيث مت 
تفجيــر ١٧ مليون متر مكعب 
من التربة الصلبة بعدد ١١٨٨ 
مرة للتفجيــر، وبلغت كمية 
احلفــر ٣٧ مليون متر مكعب 
تقريبا، علما بأن املشروع يقع 
على مســاحة ١٠٫٢٧٢ هكتارا 
وقيمة العقد ٢١٥ مليونا و٨١٤ 

الف دينار.
تسلم جزئي

من جانبه، هنأ رئيس جلان 
مدينة املطالع التطوعية مشعل 
الهاجري اهالــي املدينة ببدء 
مراحل االستالم اجلزئي للعقد 
الثاني املعني بعدد ١٨ الف و٥١٩ 
قســيمة في ٨ ضــواح، ولهذا 
االجناز فرحة خاصة، حيث ان 
هذا العقد قد عانى من التأخير 

املهندس املقيم للمشروع فاضل حسني أكد خالل التسلم املبدئي اجلزئي التغلب على الكثير من املشكالت التي واجهت األعمال

الى ان املشروع يحتوي على 
شــبكة امطــار بقيــاس ٣٨٢ 
كيلومتــرا طوليــا، وشــبكة 
الصرف الصحي ٤١٩ كيلومترا 
طوليا، وشبكة مياه عذبة ٦٦٣ 
كيلومترا طوليا، وشبكة ري 
١٢٨ كيلومترا طوليا، وشبكة 
هاتــف ٨٣١ كيلومترا طوليا، 
وشــبكة انارة ٦٣٣ كيلومترا 

اســتطعنا التغلب عليها وما 
شاب املشروع من تأخير هو 
مبرر للظروف التي اعترضته، 
وايضا اجتياح وباء ڤيروس 
كورونا املستجد العاملي الذي 
ادى الى التأخيــر، اال أن تلك 
العقبات لم تثنينا عن اجناز 
املشــروع والبــدء مبراحــل 
التســليم. وأشــار م.حســني 

«النجاة»: الهيئة اخليرية كفلت ٥٥٠ طالب علم
قام وفد من جمعية النجاة 
اخليرية، ضم كال من مدير جلنة 
«طالب العلــم» إبراهيم البدر 
ورئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم باجلمعية عمر 
الثويني، بزيارة للهيئة اخليرية 
اإلســالمية العاملية، وكان في 
اســتقبالهم مدير عــام الهيئة 
د.بدر الصميــط ونائب املدير 
عبدالرحمن املطوع، حيث أشادا 
بالدور التعليمي الرائد واحلثيث 
الذي تقــوم بــه اللجنة جتاه 
الطالب املعسرين داخل الكويت. 
وقال البدر: تعد الهيئة اخليرية 
اإلســالمية العاملية إحدى أهم 
اجلهات الداعمة لعملنا، حيث 
كفلــت الهيئــة اخليرية خالل 
العامني املاضيــني ٥٥٠ طالب 
علــم داخل الكويت، وحرصنا 
بدورنا على زيارتهم وشكرهم 
على هذا الدعم والتعاون املميز، 
وكذلك تقدمي التقارير اخلاصة 
باإلجنازات التي حققها الطالب 
في كل املستويات العلمية، الفتا 
إلى أنــه مت تقدمي مســاعدات 
ألــف طالــب  ألكثــر مــن ٥٠ 
علــم داخل الكويت في شــتى 

حاجة الطالب للمساعدة، وتقوم 
اللجنة بدورها بإيصال الرسوم 
املستحقة للمدارس مباشرة عن 

طريق «شيكات بنكية».
من جهته، أشــاد الصميط 
باإلجنازات واملخرجات املميزة 
للجنــة طالــب العلــم والتي 
تستحق جزيل الشكر والعرفان، 
مؤكدا أن اللجنة ســاهمت في 
تعبيــد طريق العلم أمام آالف 
الطالب املعسرين داخل الكويت 
والذي بدوره ساهم بشكل فعال 
في مواجهة شبح اجلهل واألمية 
وحتقيــق مســتقبلهم املهني 

والعلمي والثقافي.

البدر: صندوق طالب العلم قدم مساعدات ألكثر من ٥٠ ألف طالب داخل الكويت

صورة جماعية لوفد «النجاة» خالل زيارة الهيئة اخليرية

املراحل الدراسية منذ تأسيس 
الصنــدوق ١٩٩٣ بدعــم أهــل 
اخلير وكل املؤسســات. وذكر 
البدر أن شــريحة اللجنة هم 
ضعاف الدخل واأليتام وأبناء 
املرضــى واملطلقــات واألرامل 
وأبناء املسجونني وغيرها من 
الشرائح املستفيدة من ضيوف 
الكويت من شــتى اجلنسيات 
واجلاليات، واللجنة تتعاون مع 
٧٠ مدرسة ومؤسسة تعليمية 
داخل الكويت من خاللها تقوم 
بسداد الرســوم املدرسية عن 
املستحقني، وذلك بعد التأكد من 
كل األوراق الرسمية التي تثبت 

البادي: احلرص على ضبط اجلودة باألعمال املنجزة وفق العقد املبرمالهاجري: نهنئ األهالي ونتمنى تسليم بقية األعمال في ديسمبر املقبل

التأكد من تطبيق املواصفات قبل تسلم األعمال

جتربة تصريف املياه في أحد املناهيل في املطالع

جولة تفقدية على األعمال خالل تسليم قسائم مشروع املطالعممثل الشركة الصينية خالل العرض املرئي

الرويح: جلنة من «السكنية» واجلهات احلكومية مشعل الباديمشعل الهاجريم.فاضل حسني
(Nإلى ١٢ N٥) لتسلم املرحلة األولى للضواحي من

عادل الشنان

الرســمي  املتحدث  أعلن 
للرعاية  العامــة  للمؤسســة 
السكنية عمر الرويح عن بدء 
التسلم االبتدائي للمرحلة األولى 
لـ (١٢٫١٧٧) قسيمة بالضواحي 
 ،Part٧-١ N ،٨ N ،٩ N ١٠ N ،N١١)
N ٦) ومحطات الكهرباء الفرعية 
من (N ٥، N١٢) مبشروع مدينة 

املطالع السكنية.
أنه مت  الرويــح  وأوضح 
تشــكيل جلنة تضم ممثلي 

املؤسسة واجلهات احلكومية ذات الصلة لتسلم 
أعمال املرحلة األولى من ضمن العقد رقم (١٣٠٠) 
واخلاص مبشروع إنشــاء وإجناز وصيانة 
أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات 
 Nالكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من (٥

إلى N١٢) مبشروع مدينة 
املطالع السكنية. وأشار إلى 
إنشاء  أن املشروع يضم 
وإجناز وصيانــة أعمال 
البنية  الطرق وشــبكات 
التحتية ومحطات الكهرباء 
الفرعية للضواحي الثماني 
من (N٥ إلى N١٢) باملشروع، 
وتبلغ قيمة العقد قرابة ٢١٥ 

مليون دينار.
أن  الرويــح  وذكــر 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية حريصة على 
إجناز املشاريع اإلسكانية لتوفير السكن املالئم 
للمواطنني املستحقني لها. ويعد مشروع مدينة 
املطالع السكنية األضخم في تاريخ املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، حيث تبلغ عدد الوحدات 

السكنية ٢٨٫٢٨٨ قسيمة مبساحة ٤٠٠ م٢.

عمر الرويح

ممثل الشركة املتعهدة: األعمال متأخرة
خالل العرض املرئي للمشروع، قال ممثل 
الشركة املتعهدة ان االعالم احمللي قال ان 
اعمالنا متأخرة ولكننا اليوم نســلم قبل 
املوعد، وعليه وجب التنويه الى ان االستالم 
اخلاص باملرحلة االولى كان من املفترض ان 
يكون في شهر مارس املاضي بعد متديد مدة 

املشروع، واليوم كان من املفترض ان يكون 
للمشروع وليس اجلزئي،  الكلي  االستالم 
وما نقله االعــالم احمللي هو الواقع، حيث 
ان املشــروع متأخر فعليا عن موعده في 
العقد املبرم ويعتبر مازال متأخرا في تسليم 

املرحلة الثانية.

«زكاة العثمان»: ١٦١ أسرة 
استفادت من مشروع

«اهللا يبرد عليك»
قال مدير زكاة العثمان 
التابعــة جلمعية النجاة 
اخليريــة أحمد الكندري 
ان مشــروع «اهللا يبــرد 
عليك» اخلــاص بتوفير 
الكهربائيــة  األجهــزة 
الضرورية لألسر احملتاجة 
مثل التكييــف والثالجة 
وغيرهما من االحتياجات 
األخرى داخل الكويت هذا 
العام اســتفادت منه ١٦١ 
أســرة منذ بدايــة ٢٠٢٠. 

وأضاف الكندري: حرصنا بدورنا على زيارة األســر 
املســتفيدة والتأكــد من حاجتهــا والتثبت من خالل 
األوراق الرسمية، فتلك أمانة أهل اخلير ونحن نسعى 
إليصالها للمســتحقني، كما قمنا بتوثيق املساعدات 
ونشرها عبر حسابات اجلمعية بشبكات التواصل مع 
املراعاة الكاملة خلصوصية األسر املستفيدة، مبينا ان 
«زكاة العثمان» مستمرة في تنفيذ املشروع ومازالت 
تستقبل طلبات املستفيدين من األسر املتعففة وأسر 
األيتام واألرامل واملرضى وضعاف الدخل، شاكرا أهل 
اخلير داعمي مشــاريع «زكاة العثمان»، سائال احلق 
سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء 

وسائر بالد املسلمني أنه ولي ذلك ومواله.

أحمد الكندري

إعالن الفائزين مبسابقة الكويت الدولية الرابعة 
لقصص األطفال في الوقف والعمل اخليري

ليلى الشافعي

العامــة  األمانــة  أعلنــت 
لألوقاف أســماء الفائزين في 
مسابقة الكويت الدولية لتأليف 
قصص األطفال في مجال الوقف 
والعمل اخليري والتطوعي في 
دورتها الرابعة، والتي نظمتها 
حتت رعاية وزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
املستشار د.فهد العفاسي ضمن 
مشــاريع الدولة املنسقة مللف 
األوقاف في العالم اإلســالمي، 

والذي أنيط بالكويت مبوجب قرار مؤمتر مجلس 
وزراء األوقــاف والشــؤون اإلســالمية املنعقد 
بالعاصمة األندونيسية عام ١٩٩٧، حيث فتحت 
هذه املســابقة مجاال غير مســبوق في الكتابة 
واإلبداع األدبي والقصصي في هذا املجال. وأكد 
األمــني العام لألمانة العامــة لألوقاف منصور 
الصقعبي أن األمانة أولت اهتماما بالغا بالطفل 
وتنشــئته فكريا وصحيا واجتماعيا من خالل 
مشــروعات عدة نظمتها املسابقة حيث تنشر 
القصص الفائزة باللغتني العربية واالجنليزية. 
ولفت الصقعبي إلى أن جلنة التحكيم املشكلة 
من خارج الكويت حرصا على الدقة والشفافية، 
وقد اختارت الفائزين والفائزات بناء على قواعد 
ومعايير علميــة محددة بعد تصفية القصص 

املشــاركة وقراءتهــا مــن قبل 
اللجنــة العليا املشــرفة على 
اجلائــزة والتي تضــم نخبة 
مــن األكادمييــني واخلبــراء 
املتخصصني في أدب الطفل من 
داخل األمانة وخارجها ومنهم 
د.كافية رمضان، وبزة الباطني 
وعــالء اجلابر للنظر في مدى 
مطابقتها لشروط املسابقة من 
حيث اللغة والهدف واألسلوب 
واملضمون وغيرها من املعايير. 
وأعلــن عــن أســماء الفائزين 

والفائزات في املسابقة وهم: 
املركز األول: هبه اهللا محمد حسن السيد عن 
قصتها «وحــش االمتالك» حيث فازت بجائزة 

مالية قدرها ١٥٠٠٠ دوالر أميركي. 
املركز الثاني: ألفت جمال الزهر عن قصتها 
«خيط اخلير والســعادة» حيث فازت بجائزة 

مالية ١٠٠٠٠ دوالر. 
املركز الثالث: ندى محمد جهاد كامل درغام 
عن قصتها «حفيد الوقف» حيث فازت بجائزة 

مالية ٥٠٠٠ دوالر.
أما عن فئة القصص املميزة، فجاءت كما يلي:

سمر يونس محمد مبارك الوكيل عن قصتها 
«فرح وبيت املــرح»، محمد علي اخلريبط عن 
قصته «النوخذه هالل»، وليد سيد أحمد عشري 

عن قصته «الدينار والشجرة املثمرة».
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