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

٤٥٠ ألف م٢ إلقامة ٣ مجمعات سكنية للعمالة الوافدة غرب اجلهراء
بداح العنزي

انتهــت البلدية من إعداد 
املتعلقة باملوافقة  الدراســة 
علــى تخصيــص ٣ مواقــع 
مبســافة ٤٥٠ الــف م٢ غرب 
مدينة احلجاج شمال مدينة 
اجلهــراء إلقامــة مجمعــات 
ســكنية خاصــة بالعمالــة 

الوافدة.
وقــال مدير عــام البلدية 
م. أحمــد املنفوحي انه ورد 
الينــا كتــاب األمــني العــام 
ملجلس الوزراء في ٢٠٢٠/٧/٢٨

متضمنا قرار مجلس الوزراء  
رقــم (٩١٣/ ثانيا، سادســا) 
املتخــذ فــي اجتماعــه رقــم 
(٢٠٢٠/٤٧) املنعقــد بتاريخ 
٢٠٢٠/٧/٢٠ «تكليــف بلدية 
الكويــت باتخــاذ االجراءات 
الالزمة لتوفير العدد الكافي 
من املواقع املناسبة إلسكان 

املعمـــــــول بهــــا فــي هــذا 
الشــأن.

ومت اقتــراح عــدد ثالثة 
مواقع إلقامة مجمعات سكنية 
الوافــدة  خاصــة بالعمالــة 
حيث تبلغ مساحة كل موقع 
(١٥٠٠٠٠م٢) وذلك غرب مدينة 
احلجاج الكائنة بغرب مدينة 
اجلهراء ضمن نطاق محافظة 

اجلهراء.
ســبق وأن صــدر قــرار 
البلــدي رقــم (م  املجلــس 
أ/ل ج ٢٠٢١/٠١/٣٧/٧)  ب/م 
املؤرخ في ٢٠٢١/٥/٢٧ (بعدم 
املوافقة) بناء على اعتراض 
وزير الدولة لشؤون البلدية، 
علما بأنه قد مضى أكثر من 
سنة على صدور قرار املجلس 

البلدي.
املواقــع الثالثة املقترحة 
إلقامة مجمعات سكنية خاصة 
بالعمالة غرب مدينة اجلهراء 

للمبانــي الســكنية، طابقان 
ملباني استعماالت اخلدمات 

والتجارية.
٭ النسب التجارية اخلاصة 
العماليــة: ٥٪  باملجمعــات 
جتاري، ٥٪ مباني اخلدمات.

٭ االســتعماالت التجاريــة 
اخلاصة باملجمعات العمالية: 
سوق مركزي ـ بنك ـ مقاهي 
ـ مطاعــم ـ صــاالت متعددة 

األغراض ـ محالت..الخ.
٭ نســب البنــاء اخلاصــة 
العمالية: تركيز  باملجمعات 
البناء ٢٠٪ للمباني السكنية 
١٠٪ ملبانــي االســتعماالت 
متعددة االغراض ـ محالت..

الخ.
علمــا بأنــه جــار العمل 
على دراسة املعايير اخلاصة 
العمالــة واملــدن  بإســكان 
العمالية وتوزيعها والكثافات 
املقترحــة بها ضمــن اعمال 

٢٠٢٠/٧/٢٠ شريطة:
١ـ  تسلم املواقع لوزارة املالية 
«إدارة أمالك الدولة» لبيعها 
فــي املــزاد العلنــي للقطاع 

اخلاص.
٢ـ  تقــدمي دراســة مروريــة 
شاملة يتم اعتمادها من قبل 

االدارة العامة للمرور.
٣ـ  تقدمي دراسة شاملة لتقييم 
البيئي واالجتماعي  املردود 
وفقا ملتطلبات قانون حماية 

البيئة.
٤ ـ االلتــزام والتقيد بردود 
اللجنــة الفرعيــة للمرافــق 

واخلدمات العامة.
٥ ـ تخويل االدارة بزحزحة 
وتعديل املواقع حال تعارضه 
مع أي شبكات طرق او خدمات 
بنية حتتية قائمة أو ألي دواع 

تنظيمية.
ثانيا: تخضع املواقع الثالثة 
اعاله للمعايير اخلاصة باملدن 

وغرب مدينة احلجاج تبعد 
عن املنطقة احلضرية مسافة 
كافــة تبلــغ (٥ كيلو مترات 
مربعة) مبا يحقــق االمانة، 
كما ان شبكة الطرق اجلارية 
دراستها تعزل املنطقتني عن 

بعضهما.
وأوضح املنفوحي انه مت 
عرض املواقع املقترحة على 
جلنة تخصيــص األراضي، 
وقد أوصــت: باملوافقة على 
أن يتــم اخــذ موافقــة ادارة 
املخطط الهيكلــي ـ الطرق ـ 
خدمــات ومن ثم رفع تقرير 

للمجلس البلدي.
أما إدارة املخطط الهيكلي 
فأفادت بأن املعايير اخلاصة 
العمالية  باملدن والتجمعات 
املعمول بها لديهم حاليا هي 

حسب التالي:
٭ ارتفاعات االدوار اخلاصة 
اربعــة طوابــق  باملنطقــة: 

املخطط الهيكلي الرابع لدولة 
الكويت ٢٠٤٠ وذلك في ضوء 
الوقــع احلالــي واملتغيرات 
املســتقبلية العــداد العمالة 
وتقدير مدى االحتياج إلسكان 
ـ حســب توصيــات األمانة 
العامة ملجلس الوزراء بكتابهم 
ـ وسوف نقوم بتزويدكم بها 

الحقا.
وقــال ان الــرأي الفنــي 

تضمن التالي:
أوال: املوافقــة على تخصيص 
ثالثــة مواقع إلقامة مجمعات 
سكنية خاصة بالعمالة الوافدة 
وتبلــغ مســاحة كل موقــع 
(١٥٠٠٠٠م٢) ضمــن نطــاق 
محافظة اجلهراء غرب مدينة 
احلجاج غرب مدينة اجلهراء، 
وذلــك تنفيذا لقــرار مجلس 
الوزراء رقم (٩١٣/ ثانيا، ثالثا، 
سادســا) املتخذ في اجتماعه 
رقم (٢٠٢٠/٤٧) املنعقد بتاريخ 

والتجمعات العمالية التالية:
١ ـ ارتفــاع االدوار اخلاصــة 

باملنطقة.
للمبانــي  طوابــق  اربعــة 
الســكنية، طابقــان ملبانــي 
اخلدمـــــــات  اســتعماالت 

والتجارية.
٢ـ  النسب التجارية اخلاصة 

باملجمعات العمالية:
٥٪ جتــاري، ٥٪ مبانــــي 

اخلدمات.
٣ ـ االســتعماالت التجاريــة 
اخلاصة باملجمعات العمالية:

سوق مركزيـ  بنك - مقاهي 
ـ مطاعــم ـ صــاالت متعددة 

األغراض ـ محالت..إلخ.
٤ ـ نســب البنــاء اخلاصــة 

باملجمعات العمالية:
 ٪٢٠ البنــاء  تركيــز 
للمباني السكنية ١٠٪ ملباني 
االســتعماالت اخلدمـــــــات 

والتجارية.

املنفوحي: بواقع ١٥٠ ألفاً لكل موقع وتُسلم لـ «املالية» لبيعها باملزاد للقطاع اخلاص

م.أحمد املنفوحي

املــدن  العمــال أو إلنشــاء 
العمالية والتي تخدم كال من 
املناطق (احلضرية، احلرفية، 
الصناعيــة) لصالــح وزارة 
املاليــة «إدارة أمالك الدولة» 
لبيعهــا فــي املــزاد العلني 
للقطاع اخلاص شريطة بنائها 
خالل فترة زمنية محددة وذلك 
وفقا للنصوص واالجراءات 

عبداهللا العنزي: تخصيص أرض
إلقامة صالة اجتماعية في «جابر األحمد»

العضــو عبداهللا  قدم 
العنــزي اقتراحا بشــأن 
فــي  أرض  تخصيــص 
مدينة جابر األحمد إلنشاء 
صالة اجتماعية متعددة 

األغراض.
العنــزي فــي  وقــال 
اقتراحه الــذي أحيل الى 
التنفيــذي فــي  اجلهــاز 
البلدية للدراسة: باإلشارة 
إلى قانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت 
واملادة رقم ٢١ بند رقم ١٠

باختصاصات املجلس البلدي والتي تنص 
على «تقرير مخططات املناطق وحتديد 
استعماالت األراضي، واستحداث وتنظيم 
املناطق السكنية واالستثمارية والتجارية 
والصناعية وغيرها، مبا يتفق مع املخطط 

الهيكلي العام للدولة».
وإلى أهمية وجــود صالة اجتماعية 
متعددة األغراض في مدينة جابر األحمد 
أسوة بأغلبية املناطق التي تتوافر فيها 

هذه اخلدمة االجتماعية.
لــذا فإنني أقتــرح التالي: تخصيص 
أرض فــي مدينــة جابر األحمد إلنشــاء 
صالة اجتماعية متعددة األغراض تضم 
وتشمل جميع اخلدمات من مواقف سيارات 

وخدمات مختلفة.

كما قدم االقتراح التالي: 
إلى قانون رقم  باإلشارة 
٣٣ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
بلدية الكويت وللمادة ٢١
من القانون التي تختص 
باملجلس البلدي في إطار 
املخطــط الهيكلــي العام 
للدولــة، وبالفقرة رقم ٦
التي تنــص علي (تقرير 
املــدن والقــرى  إنشــاء 
والضواحــي واملناطــق 
واجلزر والطرق والشوارع 
واألســواق  واملياديــن 
واملســالخ واملــــــقابر وغيرها) ونظرا 
ألهميــة هــذا الطريق احليــوي كمدخل 
ومخرج للمنطقة وتسهيل حركة املرور 

وتنظيمها. 
لذا أقترح:

١ - توســعة الــدوار الرابــط بني طريق 
(عبداهللا صبــاح الناصر الصباح) رقم 
٦٠٥ و(شــارع ضبيب عمش الصويحة 

الشمري) رقم ٢.
٢ - العــــــمل علــى إنشــاء طريــق ذي 
اجتاهني متفرع من (شارع عبداهللا صباح 
الناصــر الصباح) رقــم ٦٠٥ املتجه الى 
مدينة سعد العبداهللا باجتاه القطعتني 
١١ و١٠ (شــارع ضبيب عمش الصويحة 

الشمري).

عبداهللا العنزي

حتديد املواقع املخصصة للتخييم قبل نهاية الشهر اجلاري
بداح العنزي

كشــف رئيــس جلنــة 
دراســة وحتديــث املواقع 
املخصصــة بصفة مؤقتة 
الربيعي م.فهد  للتخييــم 
الشتيلي أنه سيتم اإلعالن 
عــن املواقــع املخصصــة 
للتخييم لهذا املوسم قبل 

نهاية الشهر اجلاري.
الشــتيلي فــي  وقــال 
«األنبــاء»  لـــ  تصريــح 
إنه ســيتم وضــع املواقع 
احملددة على موقع البلدية 
اإللكترونــي متهيــدا لبدء 

عملية احلجز.
جاء ذلك عقب ترؤسه 
اجتمــاع جلنــة دراســة 
وحتديث املواقع املخصصة 
بصفــة مؤقتــة للتخييم 
الربيعي ملوسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣
أمــس بحضــور ممثلــي 
اجلهات احلكومية والبلدية 
لوضع آليــة عمل لتحديد 
املهــام املنوطة بــكل جهة 

ومناقشة جدول األعمال.
وأضــاف أن االجتمــاع 

والتعديــالت التــي طرأت 
عليها، فضال عن استعراض 
الشروط واألحكام اخلاصة 

بترخيص املخيمات.
ولفت إلى أن االجتماع 
مــن  عــددا  اســتعرض 
املراسالت الواردة من الهيئة 

متت مناقشة تشكيل فرق 
ميدانيــة علــى مســتوى 
املواقع  احملافظات ملســح 
وتنظيفهــا  وجتهيزهــا 
فضال عن التنسيق إلزالة 
أي مخيــم يقــام خــارج 
التــي حتددهــا  املناطــق 
البلديــة ووضــع إنذارات 
ألصحــاب األغنام لتغيير 
مواقعهم خارج املواقع التي 
حتددها البلدية واالبتعاد 
عن خطوط الضغط العالي 
والتنســيق مــع اجلهــات 
املعنيــة للمحافظــة على 
البيئــة البريــة واحليــاة 

الفطرية.
وبني انه قد مت التسبيق 
نحو إقامــة مواقع خدمة: 
أسواق مركزية للجمعيات 
ومراكز إطفاء ومركز أمني 
ومركــز صحــي ومركــز 
إســعاف لضمان ســالمة 
رواد البر، داعيا املواطنني 
واملقيمــني الــى التعــاون 
وااللتزام بالتعليمات التي 
تصدر عن اللجنة للمحافظة 

على البيئة البرية.

العامــة للبيئــة وديــوان 
احملاســبة والهيئة العامة 
للطرق بشأن تنظيم أعمال 
ومواقع التخييم الربيعي 
ومتابعة توصيات تقييم 
كفاءة أداء اجلهات املعنية 
في مكافحة التصحر، كما 

الشتيلي لـ «األنباء»: حجز املواقع إلكترونياً عبر موقع البلدية

م.فهد الشتيلي مترئساً اجتماع جلنة املخيمات

تناول عددا من املوضوعات 
املواقــع  كاســتعراض 
املخصصــة بصفة مؤقتة 
لتخييم وعرض املخططات 
للمواقــع  التنظيميــة 
ومناقشة اقتراحات اجلهات 
املعنية على مواقع املخيمات 

العنزي: تنسيق بني «التجارة» و«القوى العاملة»
للحد من ارتفاع أجور عمالة التشييد والبناء

التجــارة  وزارة  تعمــل 
بالتنســيق  والصناعــة 
املشــترك مع الهيئــة العامة 
للقوى العاملة على احلد من 
ارتفاع أجور عمالة التشييد 
والبنــاء محليــا في ضوء ما 
يشــهده القطاع مــن ارتفاع 
األســعار عامليــا، ولتحقيق 
هذه الغاية اتخــذت الوزارة 
خطوات منها تسهيل إصدار 
تراخيص شركات قطاع البناء 
واإلنشــاءات مبا يســهم في 
زيادة نسبة تشغيل العمالة 
في السوق ثم احلد من ارتفاع 
األجــور عالوة علــى توفير 
الســلع واملــواد الضروريــة 
واخلدمات ذات الصلة وســد 
احتياجات البالد منها بأسعار 

مناسبة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
وكيــل وزارة التجارة محمد 
العنزي فــي لقاء مع «كونا» 
أمس إن الوزارة تبذل جهودا 
الهيئة العامة  بالتنسيق مع 
للقوى العاملة للحد من ارتفاع 
أجور عمالة قطاع التشــييد 
والبناء مبا يصب في مصلحة 
املســتهلك، الفتا الى أن دور 
الــوزارة ينحصر في جتديد 
وإصدار تراخيص شــركات 
البنــاء واملقــاوالت وضمان 
إيجــاد الرخص الالزمة التي 
تسمح باستقدام العمالة في 
ضوء شــح العمالــة املاهرة 
الذي خلفته تداعيات جائحة 
«كورونا»، إذ غادر اآلالف منهم 
أثناء اجلائحة وارتفاع الطلب 
العاملي على العمالة ما انعكس 

على السوق احمللي.
ولفــت العنــزي إلــى أن 

دينار للتسهيل على الراغبني 
وتوفير أقصى أشكال الدعم.
وأضــاف: اتخذت الوزارة 
كذلك خطوات فعلية لتخفيف 
تداعيات ارتفاع األسعار على 
املواطنــني بإصدار قرار فتح 

فــي الدولــة التي لهــا احلق 
في حتديد أسعار السلع هي 
وزارة التجــارة والصناعــة 
بحســب القانــون، إذ تقــوم 
مبتابعة األسعار والتكاليف 
أوال فأوال، حيث يوجد جهاز 
مختــص مبتابعة األســعار 
محليا ودوليا، مؤكدا ضرورة 
تعزيز ثقافة املستهلك ونشر 
الوعي بني األفراد والبحث عن 
البدائل للمواد االســتهالكية 
واإلنشائية وغيرها للحد من 
بعض االرتفاعات املصطنعة 
تزامنا ودور الوزارة في رصد 
األسعار وفرض الرقابة عليها 
وضبط املخالفات املصطنعة 
مع توفير السلع في السوق 
ســواء احمللية أو املستوردة 
منها مبــا يصب في مصلحة 

املستهلك.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ 
التابعة للــوزارة تعمل على 
مدار الســاعة وموجودة في 
األســواق واحملــال التجارية 
الســلع  علــى  لإلشــراف 
واخلدمات واألعمال ومراقبتها 
إلــى جانب إعداد الدراســات 
املقارنــات بــني  وإجــراءات 
األســعار لضمان استقرارها 
وتدفقهــا، مبينــا أن وجــود 
أعداد من املصانع والشركات 
احملليــة املعنيــة فــي قطاع 
املقاوالت واإلنشاءات بوفرة 
فــي الســوق احمللــي «يعزز 
املنظومة االقتصادية»، مضيفا 
أن «التجارة» عملت على فتح 
األسواق للقطاع اخلاص خللق 
روح املنافســة مبــا يســمح 
بالتنوع للمستهلك في إيحاد 

البدائل وفقا مليزانيته.

باب االستيراد ملواد البناء من 
خارج البالد بصفة شخصية 
مبــا يــؤدي إلى خلــق بيئة 
تنافسية تســاعد في خفض 

األسعار بالسوق احمللية.
وشدد على أن أسعار مواد 
البناء الرئيســة في الكويت 
تعتبر األقــل مقارنة بالدول 
املجاورة، السيما على مستوى 
مــواد احلديــد واألخشــاب 
واألســمنت، مســتدركا بأن 
ارتفاع األسعار العاملية بشكل 
عام يؤثر على السوق احمللية.

وحــول وجود دراســات 
جــدوى لتكاليف مواد البناء 
والشــحن لتمكــني اجلهــات 
الرقابية من حتديد األســعار 
بنــاء علــى املعطيــات أفــاد 
العنــزي بأن اجلهة الوحيدة 

الوزارة قررت فتح باب استيراد مواد البناء من خارج البالد للمواطن بصفة شخصية

جهود للحد من ارتفاع أجور عمالة البناء

الدولة اتخذت خطوات فعلية 
لتخفيف أثر هذه االرتفاعات 
علــى املســتهلك عبــر تقدمي 
الدعــم للمواطــن مــن خالل 
املواد اإلنشائية الالزمة لبناء 
القسائم السكنية املخصصة 
لهــم مبا ال يتجــاوز ٣٠ ألف 
دينار وتغطيــة احتياجاته، 
وبناء على املتابعة احلثيثة 
واملتغيرات لألسعار العاملية، 
فقد أصــدرت وزارة التجارة 
قرارا بإجازة اســتبدال قيمة 
املواد االختيارية ضمن دعم 
املواد اإلنشــائية ملواد البناء 
على املواطنني لصاحب القرض 
اإلســكاني اجلديد مع زيادة 
كميــة احلديد أو اخلرســانة 
والتكييف بقيمة ١٨٠٠ دينار 
ولصاحب قرض الترميم ١٥٠٠

محمد العنزي

الدولة تدعم املواطن باملواد اإلنشائية الالزمة لبناء القسائم السكنية مبا ال يتجاوز ٣٠ ألف دينار 

أسعار مواد البناء الرئيسية في الكويت تعتبر األقل مقارنة بالدول املجاورة

«الكهرباء»: االنتهاء من إجراءات صرف
مكافأة الصفوف األمامية لـ ١٠٣١٥ مستحقًا

دارين العلي

وزارة  وكيــل  أعلــن 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
بالتكليــف  املتجــددة 
الفريــج عــن  م.خليفــة 
انتهاء الوزارة من اجراءات 
صرف مكافــأة الصفوف 
األمامية لـــ ١٠٣١٥ موظفا 

من املستحقني للمكافأة.
وقال الفريج إن الوزارة 
انتهت أمس من اجراءات 
صرف مكافــأة الصفوف 

األمامية بعد أخذ موافقة اجلهات املعنية، 
متوقعا ان يتم صرفها ملستحقيها خالل 

يومني. وأشار الفريج إلى 
وجــود جلنة تظلمات مت 
تشــكيلها مــن قبل وزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة م.علي املوســى 
تظلمــات  فــي  للنظــر 
ادراج  املوظفــني حــول 
اســمائهم ضمن كشوف 
املستحقني لهذه املكافأة.

مــن جهة أخــرى، هنأ 
مجلس إدارة نقابة العاملني 
في وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة ملوظفي 
الوزارة، اعتماد كشوف مكافأة الصفوف 

األمامية، متهيدا لصرفها.

تشكيل جلنة للنظر في تظلمات املوظفني

م.خليفة الفريج

السبيعي يخاطب ديوان اخلدمة لتطبيق 
البصمة املرنة على موظفي «الشؤون»

بشرى شعبان

رفع وكيل وزارة الشؤون 
باإلنابة مســلم الســبيعي 
كتابــا الــى رئيــس ديوان 
اخلدمة املدنية بشأن تطبيق 
البصمة املرنة في الوزارة، 
وقد حصلت «األنباء» على 

نسخة من الكتاب.
وقــال الســبيعي: وفقا 
للمادة ٩ مــن قرار مجلس 
اخلدمــة املدنية ٤١ لســنة 
٢٠٠٦ وحرصا على حتسني 

بيئة العمل وتوفير البيئة اإلنتاجية املناسبة 
للموظفني متت مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
بأخذ املوافقــة على تطبيق البصمة املرنة 
ملوظفي وزارة الشؤون في جميع القطاعات 
مع التقيد بساعات العمل الرسمي ٧ ساعات 
يوميا، وذلك وفق األطر القانونية املقررة 

وعدم اإلخــالل بالضوابط 
الــواردة بقــرار مجلــس 
اخلدمة املدنية املشار إليه 

وتعديالته.
إلــى أن هــذه  وأشــار 
املطالبة تأتي نظرا لطبيعة 
عمل الوزارة بكل وحداتها 
التنظيمية اخلدمية املنتشرة 
على مستوى مناطق الكويت 
وتعمل على تقدمي خدمات 
لشــرائح متعددة من أفراد 
املجتمع على مدار الساعة 
ممثلة في قطاعات الرعاية 
والتعاون والتنميــة االجتماعية وغيرها، 
وملا يعانيه موظفو هذه القطاعات إلثبات 
حضورهم وانصرافهم يوميا وما يترتب عليه 
مــن تأخير نظرا لالزدحام املروري وما قد 
يترتب على ذلك من اخلصم من الراتب، األمر 
الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي.

نظراً لطبيعة عمل الوزارة ووحداتها التنظيمية اخلدمية املنتشرة مبختلف املناطق

مسلم السبيعي

٤ طوابق معدل ارتفاع املباني السكنية وطابقان لالستعماالت التجارية٥٪ النسب التجارية في املواقع وتشمل أسواقًا مركزية وبنوكًا ومقاهي ومطاعم


