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«السكنية» وّزعت ٩٠١٢ وحدة 
في ٣ مناطق خالل ٢٠٢٢

عاطف رمضان

أظهرت احصائية اعدتها املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عن ابرز اعمالها التي متت 
خالل العام ٢٠٢٢ وحصلــت «األنباء» على 
نسخة منها، ان عدد الوحدات السكنية التي 
قامــت بتوزيعها في مناطــق جنوب مدينة 
صباح األحمد السكنية وجنوب مدينة سعد 
العبــداهللا ومدينة جابر األحمد بلغت ٩٠١٢

وحدة.
ووفق االحصائية فقد بلغ عدد املتقدمني 
لفتح طلب اسكاني ٧٤٠٨ متقدمني، واجمالي 
املخصصــني في املشــاريع االســكانية قيد 
التوزيع ١٢٥٧٧، واجراء ٤١ قرعة خالل هذه 
الســنة، وتســليم اكثر من ٢٢٠٠٣ شهادات 
ملن يهمه االمــر ألوامر البناء ملدينة املطالع 
وجنوب عبداهللا املبارك وخيطان اجلنوبي.

وبلغ عدد املعامالت التي متت عبر مراكز 

اخلدمة ٦٦٦٥٠ معاملة بنسبة ٢٥٫٧٪. ومن 
خالل موقع املؤسســة ٤٩٠٥ معاملة بنسبة 
٢٪ وعبر تطبيق سهل ١٨٧٢٤٩ معاملة بنسبة 
٧٢٫٣٪، كما بلغ عدد معامالت التوثيق خالل 
هذه السنة ٦٠٤٧، ومت رفع ١١ خدمة الكترونية 

جديدة عبر «سهل». 
أما عن اجلهات التي مت االنتهاء من الربط 
اآللــي معها خــالل ٢٠٢٢ فهــي وزارة العدل 
والهيئة العامة لشؤون االعاقة والهيئة العامة 
لشــؤون القصــر ووزارة التربيــة والهيئة 
العامة للمعلومــات املدنية وديوان اخلدمة 
املدنيــة وبنــك االئتمان واملؤسســة العامة 
للتأمينات، ومت نشــر اكثر من ٤٨٣ بوســتا 
ارشاديا وتخصيص جناح تعريفي لتطبيق 
سهل احلكومي باملبنى الرئيسي للمؤسسة، 
باإلضافة إلى حملة توعوية للمواطنني عن 
مراحل ٩ خطوات للبناء وحملة «من مكانك» 
التوجيهية للخدمات االلكترونية للمؤسسة.

أجنزت ١٨٧٢٤٩ معاملة عبر «سهل» و٦٦٦٥٠ في مراكز اخلدمة

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

املنفوحي: عدم السماح بالبناء في منطقة املعارض جنوب خيطان
بداح العنزي

أكــد مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي عدم السماح 
بالبنــاء حاليــا فــي منطقة 
املعــارض جنــوب خيطان 
لعدم تنفيذ البنية التحتية 

للمنطقة.
وقــال م. املنفوحــي في 
رده علــى اقتــراح العضوة 
الفارســي بشأن نقل  علياء 
وتخصيــص موقــع جديــد 
لالســتعماالت واالنشــطة 
املتواجــدة مبنطقــة شــرق 
الضجيــج وجنوب ضاحية 
خيطان اجلنوبي - شــمال 

القاعة األميرية في املطار.
إليها  إن املنطقة املشــار 
هي منطقة املعارض جنوب 
خيطان - جنــوب الدائري 
الســادس ضمــن منطقــة 
ضجيج الطائرات وهي منطقة 
منظمة مبوجب قراري جلنة 
شــؤون البلدية رقم (ل ش 
ب/ ف ٨٩/١/٨٣/٢٠٣) املتخذ 
بتاريــخ ١٩٨٩/١/٣، ورقم (ل 
ش ب/ ٨٨/١/٧) املتخذ بتاريخ 

.١٩٨٨/١/١٢
علمــا  نحيطكــم  كمــا 
بــأن املنطقة أمــالك خاصة 

الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب.

وقال املنفوحي في تقرير 
سيرفع للمجلس البلدي ان 
موقع «مبنى مدرسة عائشة 
االبتدائية (بنات)» والكائن 
بشــارع فهد السالم مبنطقة 
القبلــة قطعــة رقــم (١٤) 
مبدينة الكويت مقابل مبنى 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
- ســابقا تبلــغ مســاحته 
(٣٢٨٠م٢) مســجل بالسجل 
الوطنــي للمبانــي التراثية 
لدولة الكويت بسجل تراثي 
بدرجة تصنيف (الثانية) من 
التاريخية احملافظ  املبانــي 
عليها استنادا للمرسوم رقم 

عائشــة االبتدائيــة بنــات) 
الرخــص  حســب برنامــج 
االلكترونية، بناء على قرار 
مجلس الوزراء ومع استغالله 
كمتاحف ومعارض فنية مع 
تفويــض املكتب الهندســي 
الستكمال االجراءات وبدراسة 
املخططــات املقدمة تبني ان 
االنشطة املطلوبة عبارة عن 
(مكاتب إدارية، ورش عمل، 
استديوهات، غرف لاللعاب، 
غرفة اجتماعات) وجميعها 
حتت اطار اســتغالل املوقع 

كمتاحف ومعارض فنية.
لذلك فــإن الــرأي الفني 
يتضمــن املوافقة على طلب 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون واآلداب على نقل 
تبعية مبنى مدرسة عائشة 
االبتدائيــة (بنــات) ســابقا 
احملافــظ عليــه تاريخيــا 
والكائن مبنطقة القبلة قطعة 
رقم (١٤) والبالغة مساحته 
(٣٢٨٠م٢) من وزارة التربية 
إلى املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب بناء على 
قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
٢٠١٤/٥/٥ مع تغيير استعمال 
املوقــع ليكــون كمتاحــف 

ومعارض فنية.

(١ لسنة ١٩٦٠ بقانون اآلثار).
التربيــة  وزارة  تقــدم 
ملجلس الوزراء بالطلب املقدم 
من املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب لتسلم مبنى 
مدرســة عائشــة االبتدائية 
(بنــات) ســابقا، والكائــن 
بشــارع فهد السالم مبنطقة 
القبلة قطعة رقم (١٤) مبدينة 
الكويت الستغاللها كمتاحف 
ومعارض فنية توافقا مع ما 
جاء باملرسوم االميري رقم 
اآلثــار،  (١٩٦٠/١١) بقانــون 
وعليــه فقد اصــدر مجلس 
الــوزراء قراره رقــم (٥٩٢) 
املؤرخ في ٢٠١٤/٥/٥ «املوافقة 
على نقل تبعية مبنى مدرسة 
عائشــة االبتدائيــة (بنات) 
ســابقا والواقعة في منطقة 
التربية  القبلــة مــن وزارة 
الى املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب» وذلــك 
حسب كتاب مجلس الوزراء 
املوجه  إلى وزير اإلعالم رقم 

(٤١٦٢) بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٤.
تقــدم املجلــس الوطني 
للثقافــة والفنــون بكتــاب 
٢٠٢١/١/٢٤ فــي  واملــؤرخ 

بطلب رخص ترميم واعتماد 
للمخططات (مبنى مدرســة 

نقل تبعية مدرسة عائشة للبنات بـ«القبلة» إلى املجلس الوطني للثقافة

علياء الفارسيم.أحمد املنفوحي

وصادر بها وثائق شــرعية 
ملالك القسائم وذات استعمال 
معــارض جتارية على غرار 
منطقــة املعــارض جنــوب 
الفروانية حيث يسمح فيها 
بجميع االستعماالت التجارية 
ما عدا الســكني والصناعي 
واحلرفــي ومســموح فيها 
بالتسجيل فقط وغير مسموح 
البنــاء حاليــا لعــدم تنفيذ 
البنيــة التحتيــة باملنطقة، 
وعليه يتعــذر املوافقة على 

االقتراح املذكور.
من جهة أخــرى، وافقت 
البلدية على نقل تبعية مبنى 
مدرســة عائشــة االبتدائية 
بنــات بالقبلة إلــى املجلس 

نشاط املبرات غير مدرج في املباني االستثمارية
أكــد مديــر عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي أن نشاط املبرات غير مدرج 

ضمن أنشطة املباني االستثمارية.
وقــال م.املنفوحي فــي رده على 
اقتــراح العضــو د.حســن كمــال 
بشــأن ترخيص املبــرات في املباني 

االستثمارية:
باالشــارة الى كتــاب األمني العام 

للمجلــس البلــدي بشــأن ترخيص 
املبــرات فــي املبانــي االســتثمارية: 
حددت الفقرة الثانية من البند الثامن 
عشر الوارد في اجلدول رقم ٢ املرفق 
مــع القرار الوزاري رقم ٢٠٦ لســنة 
٢٠٠٩ بشــأن تنظيــم أعمــال البناء، 
االنشــطة املســموح  باســتغاللها 
مبباني السكن االستثماري، حيث إن 

النشــاط موضوع البحث غير مدرج 
ضمن هذه االنشطة وعليه وليتسنى 
لنا ترخيص املبرات باملباني السكنية، 
يجــب تعديل الئحــة البناء اخلاصة 
باالستعماالت املسموح بها بهذه املباني 
(جدول رقم ٢ من القرار الوزاري رقم 
٢٠٦ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم أعمال 

د.حسن كمالالبناء).

الشلفان تقترح استحداث اشتراطات 
ومواصفات خاصة ملواقف احلافالت

قدمت عضو املجلس 
البلدي م.شريفة الشلفان 
اقتراحا الستحداث جدول 
اشــتراطات ومواصفات 
خاصة مبواقــف انتظار 
احلافالت بالئحة البناء.

وقالت الشلفان في 
النقل  اقتراحها: يعتبر 
العــام مــن أهــم أركان 
التـطــــور احلضـــري 
وخدمة مجتمعية مهمة 
للســكان، كمــا يلعــب 
دورا جوهريا في احلد 

من االزدحام في الدولة، ومبا أن رؤية 
املخطط الهيكلي العام للدولة تتضمن 
املساهمة في رفع مستوى جودة احلياة 
لســكانها من خالل أهداف عديدة منها 
توفير وسائل نقل متعددة السيما حتسني 
منظومة النقل اجلماعي وكون مواقف 
انتظــار احلافــالت جــزءا ال يتجزأ من 
هذه املنظومة، وحيث إن البالد شهدت 
في اآلونــة األخيرة مبــادرات متعددة 
إلقامة هــذه املواقــف والتحديات التي 
واجهت بعضها لعدم وجود اشتراطات 
ومواصفات خاصة تنظمها من الناحية 
التصميميــة والتنفيذيــة ومبا أن هذه 
منشآت تقام على أراضي الدولة املختلفة 
وتشكل جزءا من طابعها املعماري نقترح 

اآلتي:
استحداث جدول اشتراطات ومواصفات 

خاصة مبواقــف انتظار 
احلافالت بالئحة تنظيم 
أعمال البناء يشتمل على 

سبيل املثال ال احلصر:
٭ تصنيف أنواع مواقف 
احلافــالت على حســب 
احلاجـــــة والكثافـــات 

السكانية.
٭ طرق حتديــد املواقع 

واملسافات بني املواقف.
٭ احلد األقصى الرتفاع 

موقف االنتظار.
٭ معايير اإلضاءة.

٭ احلد األدنى لعدد املقاعد.
٭ احلد األدنى حلمولة املقاعد.

٭ معايير لوحات اإلعالنات اإلرشــادية 
مبا يتوافق مع الالئحة املتبعة.

٭ معايير لوحات اإلعالنات التجارية مبا 
يتوافق مع الالئحة املتبعة.

٭ معايير سلة املهمالت.
٭ معايير احتياجات ذوي اإلعاقة والتقيد 
بتطبيق الكــود الكويتي للتصميم العام 
املعتمــد من الهيئة العامة لشــؤون ذوي 

اإلعاقة.
٭ معايير تواكب مفاهيم االستدامة واملباني 

اخلضراء.
مع ضرورة التنسيق مع هيئة الطرق 
والنقل البري وشركات النقل العام ووزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة وأي جهات 

معنية أخرى للوصول ألفضل احللول.

م.شريفة الشلفان

حترير ١٤ مخالفة إعالن في حولي
أسفرت عن حترير ١٤ مخالفة إعالن حملالت 
لم تلتزم بالئحــة احملالت العامة متثلت 
في إقامة إعالن خاص بالنشاط من دون 
ترخيص وفتح محل قبل احلصول على 
ترخيــص. وأكد الســبعان على تواصل 
اجلوالت امليدانية من قبل الفريق الرقابي 
على احملالت التجارية والعقارات بجميع 
مناطق احملافظة لرصد ومتابعة مخالفي 
الئحــة احملــالت وأنظمة البنــاء واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالهم.

في إطار اجلهود املبذولة من األجهزة 
الرقابيــة، كشــفت إدارة العالقات العامة 
في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع 
بلدية حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على 
احملالت التجارية باملنطقة للتأكد من التزام 
أصحابها باالشتراطات والضوابط املعمول 

بها في البلدية.
وفي هذا الســياق، قــال رئيس فريق 
الطــوارئ بفــرع بلديــة حولــي إبراهيم 
الســبعان إن اجلولــة التــي مت تنفيذها 

انطالق معرض «الغذاء واألواني» الرمضاني خالل مارس املقبل
دعت شركة معرض الكويت الدولي 
الشــركات احمللية واألجنبية ووكاالت 
املاركات العاملية إلى املشاركة في معرض 
«الغذاء واالواني الرمضاني» واإلسراع 
في التسجيل وحجز املساحات في أجنحة 
املعرض املقام خالل الفترة من ٩ إلى ٢٢

مارس املقبل على أرض املعارض الدولية 
في مشرف في صالة ٥ و٦.

وفي هذا الصدد، قالت املدير التنفيذي 
لقطاع التســويق واملبيعات في شركة 
معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في 
تصريح صحافي إن مشــاركة الشركات 
في هذا املعرض تعد فرصة سانحة لها 
مــن خالل طرحها آخر املنتجات املميزة 
للجمهــور والعروض خاصــة مع قرب 
حلول شهر رمضان املبارك وايجاد أفضل 
العــروض الغذائية واملنتجات الغذائية 

املتنوعة بأسعار تالئم اجلميع.

وأضافــت الدهيم ان الشــركة بدأت 
باســتقبال طلبــات الشــركات الراغبة 
للمشاركة في (الغذاء واألواني الرمضاني) 
والذي يعد من أهم املعارض املتخصصة 
في مجال األغذية واملستلزمات األساسية 
حيث مت تأكيد مشاركة عدة شركات من 
مختلف الدول للمشاركة ما يخلق فرص 
جديدة للتفاعل والنمو حتت سقف واحد، 
الفتــة إلى أن إقامة املعرض يضم أيضا 
مفاجآت للشــركات املشاركة وسيخرج 
بشكل مميز من حيث التنظيم ومبشاركة 
الشــركات الصغيرة واملتوســطة التي 
توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا، 
مؤكدة أن رؤية شــركة معرض الكويت 
الدولي تكمن في مساعدة الشركات في 
رفع مســتوى مبيعاتها ومتكينها نحو 
الســعي للتحول الكامل ومساعدتها في 

حتقيق أهدافها.

الدهيم دعت الشركات احمللية واألجنبية إلى املشاركة في املعرض

جمعية أبواب اخلير للعمل اإلنساني 
ل مجلس إدارتها ُتشكِّ

ليلى الشافعي

أعلن أمني سر جمعية 
أبواب اخلير للعمل اخليري 
العتيبي  واإلنســاني فهد 
عن تشــكيل مجلس إدارة 
اجلمعيــة األول، الفتا الى 
أن هذه اخلطوة تأتي بعد 
إشهار اجلمعية بقرار من 
وزارة الشؤون االجتماعية 

بقرار ١٤٣/أ لسنة ٢٠٢٢.
وقال العتيبي إن اجلمعية 
ستخصص مشــاريعها في 

السنة األولى لها للعمل داخل الكويت، وتأتي 
جهودها اســتكماال ملســيرة عمل اجلمعيات 
اخليرية في الكويت، مستمدين الغطاء القانوني 
مــن حكومة الكويت ممثلة بوزارة الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية، مقدرين قيمة 

هذا الدعم احلكومي في بلد 
اإلنسانية.

وجــاء التشــكيل على 
النحو التالي:

٭ عبداهللا مهدي العجمي 
- رئيس مجلس اإلدارة

٭ عبدالرحمــن عثمــان 
اخلميس - نائب الرئيس
٭ فهــد محيل العتيبي - 

أمني السر
٭ زيد جاسم العيناتي - 

أمني الصندوق
٭ أحمد سليمان املطوع - 

عضو مجلس اإلدارة
٭ شــاهر صالح العتيبي - عضو مجلس 

اإلدارة
٭ يوســف ثابــت املاجــد - عضو مجلس 

اإلدارة.

فهد العتيبي

«املهندسني» إلطالق حملة ملعاجلة الوضع املتدهور للطرق
دعــت جمعية املهندســني 
التعامل بحزم  الــى  احلكومة 
مع احلالــة املتدهورة للطرق 
والتي تتفاقم بشــكل مستمر، 
وأن تســارع وزارة األشــغال 
بإطالق حملة وطنية بأســس 
فنية هندسية إلصالح الطرق، 
مؤكــدة أن الكــوادر الوطنية 
قادرة على أن ترســم خارطة 
طريق محددة املعالم وتتضمن 
احللول الفنية الهندسية واحلد 
من استنزاف األموال واملمتلكات 

واألرواح.

وحذر أمــني الســر م.فهد 
العتيبي من حتول حالة الطرق 
بالكويــت إلى مشــكلة مزمنة 
يحتاج حلها املزيد من العالجات 
املكلفــة من مختلف النواحي، 
داعيا إلــى مواجهة علنية من 
قبل املسؤولني ووضع الواقع 
بكل شفافية، الفتا إلى استمرار 
غياب الشــفافية فــي التعامل 
مــع هــذه املشــكلة، فمن غير 
املقبول عدم وضع الرأي العام 
واطالعه على حقيقة األمور مع 
تدهور حالة الطرق وحتولها 

السطحية بالطرق، مشددا على 
ضرورة ضبط جودة الصيانة 
وااللتزام مبواصفات اخللطة 
االسفلتية التي تتوافق والبيئة 
الكويتيــة والعمــل على ردم 
احلفــر ببطانــات غيــر قابلة 
للتآكل أو االنهيار كما شهدنا في 
بعض املواقع مبوجة األمطار 
األخيــرة، الفتا إلــى أن اتباع 
سياســة حتميل املقاولني أي 
أضرار على املركبات ناجتة عن 
حالة الطريــق أثبتت جدواها 

وميكن تطبيقها في الكويت.

الى مشــكلة تشــمل كل طرق 
الكويت، مضيفا اننا بحاجة إلى 
إعالن رسمي متواصل وبيانات 
واضحة مستمرة عن تطورات 

احلالة العامة للطرق.
وقــال انه مــن الضروري 
وضع جــداول زمنية محددة 
للصيانة من خالل رؤية فنية - 
هندسية لتحسني حالة الطرق 
واطالع املواطــن على جداول 
الصيانة واملسارعة إلى كشط 
املناطق املتضررة ووقف تطاير 
احلصى من خالل كشط الطبقة  م.فهد العتيبي


