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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«الفروانية» توافق على نقل تبعية مركز 
السيرة النبوية من «األوقاف» إلى «هيئة القرآن»

بداح العنزي

أوصت جلنة محافظــة الفروانية 
خــالل اجتماعها امس برئاســة خالد 
املطيري باملوافقــة على طلب الهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 
الكرمي والسنة النبوية وعلومها نقل 
تبعية مركز السيرة النبوية واحلديث 
الشــريف بجنوب مبــارك العبداهللا 
اجلابر لصاحلها، حيث تضمن الرأي 
الفني املوافقة على تعديل قرار املجلس 
البلدي (م ب/ ت ر/٥٠/٢/٢٠٠٢) املتخذ 
فــي ١٠/٨/٢٠٠٢ اخلاص مبوقع مركز 
الســيرة النبوية واحلديث الشريفة 

مبنطقــة مبــارك العبــداهللا اجلابــر 
مبســاحة ٢٥٠٠٠م٢، وذلــك بنقــل 
تبعيتــه من األمانــة العامة لألوقاف 
ليصبح لصالح الهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة 
النبوية وعلومها، شريطة: أن تكون 
مواقف السيارات ضمن حدود املوقع، 
والتنسيق مع وزارات اخلدمات قبل 

البدء بالتنفيذ.
وقــال املطيــري إن اللجنة وافقت 
علي طلب وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية تخصيص موقع مســجد 
ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 

١٦ مبنطقة الرقعي.

خالد املطيري مترئساً اجتماع جلنة الفروانية

صورة ارشيفية لرفع سيارة مهملة

«الفنية»: ال تراخيص بناء للمواقع احمليطة باملباني التاريخية
بداح العنزي

أحالــت اللجنــة الفنية 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا أمس برئاســة 
د.حسن كمال كتاب املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
املبانــي  بشــأن  واآلداب 
إلــى اجلهــاز  التاريخيــة 
البلديــة  فــي  التنفيــذي 
ملخاطبة املجلس قبل إصدار 
تراخيص الهدم للمباني التي 
مضى عليها أكثر من ٣٠ عاما 
مع عدم إصــدار تراخيص 
بناء جديدة للمباني احمليطة 
باملباني التاريخية املسجلة 
لدى املجلس والتنسيق بني 
البلديــة واملجلس بتعديل 
قانون اآلثــار الصادر عام 
١٩٦٠ باإلضافة إلى تكثيف 
األنشــطة والفعاليــات في 
جميــع املبانــي التاريخية 
والتراثية مع التشديد على 
تطبيــق اشــتراطات األمن 

والسالمة واإلطفاء.
وقال د.حســن كمال إن 
اللجنة أحالت طلب الهيئة 
العامة للصناعة بتخصيص 
موقع إلقامة محطة ملعاجلة 

الفعلية للمساحة املخصصة 
مع تقدمي دراســة مرورية 

شاملة.
وأضاف كمال أن اللجنة 
حفظت االقتراح املقدم من 
السابقني م.مها  العضوين 
البغلي، ومشعل احلمضان 

طلب موافقة املجلس البلدي 
وتثبيــت حــرم الطريــق. 
وأحالــت كتــاب صاحــب 
العالقة بشأن زيادة نسبة 
البنــاء إلــى ١٨٠٪ للمركز 
التجــاري الكائــن مبنطقة 

الفحيحيل قطعة ٢٣/١.

بشــأن اعتمــاد املخطــط 
الهيكلــي الرابــع للكويت، 
كما مت حفظ كتاب بشــأن 
االستشــارية  االتفاقيــة 
لدراسة وتصميم واإلشراف 
على حتســني أداء الطريق 
الرابع بخصوص  الدائري 

طالبت «البلدية» مبخاطبة املجلس الوطني للثقافة قبل إصدار تراخيص هدم للمباني التراثية

د.حسن كمال مترئساً اجتماع اللجنة الفنية

املخلفات الصناعية السائلة 
صبحــان  منطقــة  فــي 
الصناعيــة ق ١ إلى اجلهاز 
الرأي  التنفيــذي لتحديث 
الفنــي ليتضمــن دراســة 
عــن كيفية االســتفادة من 
املخلفــات وبيــان احلاجة 

١٦٦٥ شكوى تلقتها «البلدية» خالل شهر أغسطس
كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ 
اخلط املباشر ١٣٩ مبراقبة النقليات بإدارة 
اخلدمات العامة وخدمة ٢٤٧٢٧٧٣٢ نحو 
١٦٦٥ شكوى من جميع احملافظات، وذلك 
خالل إحصائية صادرة من إدارة اخلدمات 
العامة عن شهر أغسطس تتعلق بوجود 
مخلفات قمامة وأثاث مهمل في الساحات 
وأمام املنازل ورمي أنقاض تعوق الطريق 
وسيارات مهملة وقوارب وسكن عزاب.

وأشارت البلدية إلى تلقي ٩٢٥ شكوى 
من جميــع احملافظات تتعلــق بوجود 
مخلفات وقمامة ونقل حاويات تضمنت 
١٤٠ شــكوى مبحافظــة العاصمة، ١٤٧

شكوى في اجلهراء، ١٥٥ شكوى في مبارك 
الكبير إلى جانب ١٢٢ شــكوى حملافظة 
حولي، ٧٠ شــكوى في الفروانية و١٩٦

شكوى في األحمدي، باإلضافة إلى تلقي 
٩٥ شكوى من جميع احملافظات تتعلق 

بطلب نقل حاويات نظافة وتبديلها.
وأوضحت أن عدد الشكاوى التي مت 
تلقيها والتعامل معها من جميع احملافظات 
وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل 
بلغت ٧٦ شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى 
اخلاصة بوجود سيارات وقوارب مهملة 
١٠٣ شــكاوى، ٣١ شكوى لباعة جائلني، 
إلى جانب تلقي ١٢ شكوى تتعلق بوجود 

حيوانات نافقة.
وأضافت أن عدد الشــكاوى التي مت 
تلقيها والتعامل معها وتتعلق بوجود 
رمــي دفان وأنقاض وســقوط أشــجار 
على الطرقات السريعة تعوق الطريق 
بجميــع احملافظات قد بلغ ٧٧ شــكوى 

رمي دفان وأنــــقاض، ٤١ شــــكوى رفع 
وإزالة أشــجار متساقــــــطة ومركبات 
مقلوبة، فضــــــال عن تلقي ٨٥ شكوى 
تتعلق بوجود ســكن عزاب إلى جانب 
تلقي ٣٧٥ شــكوى واستفســار تتعلق 
بتزويد املواطنني بأرقام وهواتف البلدية 

املختلفة.
ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى 
التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب 
واخلط املباشــر ١٣٩ من قسم الطوارئ 
إلدارة اخلدمات تتــم متابعتها من قبل 
املوظفــني بعــد حتويلهــا إلــى جهــات 
االختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، 
فضــال عن التأكد من اإلجراءات التي مت 
اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطالعه 

على تلك اإلجراءات.

الساير: شخص من كل ٥ يصاب بتشتت االنتباه
بشرى شعبان

أعلنــت رئيســة اجلمعية 
التعلم  الكويتية الختالفــات 
«كالد» آمال الساير، عن إطالق 
حملة «أنت لست وحدك» في 
مجمع األڤنيوز والتي تستمر 
حتــى ٧ اجلاري بهدف نشــر 
الوعــي بأعــراض اضطــراب 
تشتت االنتباه وفرط احلركة 
وآثاره الســلبية علــى حياة 
الطلبة األكادميية والنفســية 

واالجتماعية.
وقالت الساير في تصريح 
لها: نستهدف من خالل احلملة 
مخاطبة ولــي األمر والطالب 
الذي يعاني من تشتت االنتباه 
وفرط احلركة لتوعيته بطبيعة 
هذا االختالل الســلوكي الذي 
يؤثــر ســلبا علــى التعلــم، 
وتســليط الضوء على كيفية 
التعايــش معــه وأســاليب 
السيطرة على أعراضه، مشيرة 
الى عدم وجود إحصاء دقيق 
في الكويت عن نسبة اإلصابة 
باملرض، إال أن اإلحصاء العاملي 
أكد أن اإلصابة به تقدر بـ ١ الى 
٥، فبني كل ٥ يصاب شــخص 
واحد بتشتت االنتباه وفرط 
احلركة وهي نســبة مرتفعة 
تستدعي دعم تلك الفئة املصابة 

بهذا اخللل السلوكي.
ولفت الى أن «كالد» تركز 
فــي خطابها مــع أولياء أمور 
من يعانون من تشتت االنتباه 

وفلورينــس  وآينشــتاين 
ونيوتني وجــني أول ممرضة 
فــي التاريخ، ومايك فيليبس 
السباح االوملبي املشهور، الذي 
وألول مرة في التاريخ يحصل 
على ١٨ ميدالية ذهبية وغيرهم 
من الشخصيات، مشيرة الى أن 
احلملة تخاطب كل املؤسسات 
األهلية واحلكومية ومدارس 
التعليم العام، مثمنة دور وزارة 
الشــؤون في إشهار منظمات 
املجتمــع املدنــي التــي تعنى 
بهذا النــوع من االضطرابات، 
مناشــدة املســؤولني بتعميم 
اخلدمات التعليمية والتربوية 
املتكاملة التــي تقدم للطالب 
وعدم االكتفاء بالدعم األكادميي.

بــدوره، أكد مديــر مكتب 
املنظمة العاملية حلماية الطفل 
في الكويت عادل الراشد حرص 
املنظمة على مشاركة اجلمعية 

في جميع األنشــطة، مشــيدا 
بدور «كالد» واهتمامها بالطفل 
وإيجاد حلول للمشكالت التي 
تواجه األطفال من ذوي اإلعاقة 
وأولئــك الذيــن يعانــون من 
مشاكل في الســلوك والذكاء 
الزائــد حتت إشــراف األطباء 
واملختصني. وعــن توصيات 
األمم املتحدة التــي أصدرتها 
حول حقوق الطفل في الكويت، 
قال الراشد إن الكويت ملتزمة 
بقانــون حمايــة الطفل وهذا 
مطلب عاملي، كما أنها سّباقة 
فــي مجــال حمايــة حقــوق 
الطفل، حيث توجد هيئة ذوي 
اإلعاقة ونطالب بأكثر من ذلك 
حيث توجد مشــكالت كثيرة 
بخصوص الطلبة في املدارس 
احلكوميــة واخلاصة واملعلم 
ليس جهة اختصاص الكتشاف 

احلاالت املصابة باملرض.

خالل إطالق «كالد» حلملة «أنت لست وحدك» والتي تستمر حتى ٧ اجلاري في «األڤنيوز»

آمال الساير متوسطة املشاركني واحلضور خالل الفعالية                  (محمد هاشم)

بضرورة النظر الى اجلوانب 
اإليجابيــة ونقــاط القوة في 
أبنائهم وفي االضطراب ذاته 
الذي يعانون منه واستغالله 
وتوظيفــه ليســاعدهم علــى 
اإلبــداع ألن خيالهــم خصب 
ولديهم طاقة زائدة وبتوجيهها 
ميكن أن نحولهم الى مخترعني 
ومبتكريــن ألن مــن يعانون 
تلــك احلالة يفكــرون خارج 

الصندوق.
وأضافت: نركز على توعية 
اجلميع بأهمية االستفادة من 
اجلوانب اإليجابية الضطراب 
فــرط احلركة في شــخصية 
من يعانون منه، مستشــهدة 
الشــخصيات  بالعديــد مــن 
الشــهيرة التي عانت من هذا 
االضطراب السلوكي وساهمت 
إجنازاتهم في تغيير التاريخ 
أديســون  مثــل  اإلنســاني 

«السكنية»: نسارع لتوفير املساكن ملواكبة الطلبات
عاطف رمضان

أكد املدير العام للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية أحمد 
الهداب أن املؤسسة بكوادرها 
الفنية واإلدارية والقانونية 
تســارع بخطى ثابتة ورؤى 
واضحة إلى مواكبة احتياجات 
املواطنــني بتوفير املســاكن 
الكافية التي تتوافق مع زيادة 

الطلبات عاما بعد آخر.
وقــال الهــداب مبناســبة 
لإلســكان  العربــي  اليــوم 
إن اســتراتيجية املؤسســة 
تتطابــق مــع طبيعــة رؤية 
كويــت جديــدة ٢٠٣٥ والتي 
تنتهجها احلكومة في تطوير 

املؤسسة ومشــروع جنوب 
العبــداهللا وجنــوب  ســعد 
مدينــة صبــاح األحمــد، كما 
نفــذت املؤسســة مشــروع 
الســكن العمودي في مدينة 
جابر األحمد، وشــمال غرب 
الصليبخات، حيث يأتي دور 
املؤسســة التزاما مبا حرص 
الكويتــي  الدســتور  عليــه 
وقوانني الرعاية السكنية من 
مسؤولية تبني قضايا األسرة 
واحتياجاتها وفــي مقدمتها 

الرعاية السكنية.
وأوضح أن خطة املؤسسة 
ال تقــف عند توفير املســكن 
املدرجــة  املواطنــني  ألعــداد 
طلباتهــم حاليا علــى قوائم 

االنتظــار بــل والنظــر فــي 
احتياجــات األجيال القادمة، 
لذا كان من الضروري تسريع 
خطــوات تنفيــذ املشــاريع 
اإلســكانية مبــا فيهــا املدن 

اجلديدة متكاملة اخلدمات.
إلــى أن  الهــداب  وأشــار 
املؤسسة أحدثت نقلة نوعية 
وحضارية في مجال الرعاية 
الســكنية من خــالل تفعيل 
اخلدمــات اإللكترونيــة عبر 
تطبيــق «ســهل» بتوفير ٢٠

خدمــة إلكترونية وتخليص 
معامالت دون احلاجة ملراجعة 
املؤسسة والتي تقوم بدورها 
في تسهيل ومرونة اإلجراءات 

وتوفير الوقت واجلهد.

أحمد الهداب

مشاريعها اإلسكانية الضخمة 
متكاملة اخلدمات كمشــروع 
مدينــة املطالع الذي يعد من 
أضخم املشاريع التي نفذتها 

ملشاهدة الڤيديو


