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محمد احلويلة يدعو إلى معاجلة مشاكل اختبارات 
املتقدمني للتوظيف بالقطاع النفطي وقبولهم جميعًا

حمد املطر: ما سبب تأخير إنشاء مستشفى الصباح اجلديد؟

دعــا رئيس جلنــة تنمية 
البشــرية د.محمــد  املــوارد 
احلويلة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر النفط د.بدر 
املال إلى الدفع نحو قبول جميع 
املتقدمــني للعمل فــي القطاع 
النفطــي او أكبــر عــدد ممكن 
لدعم القطاع بالعمالة الوطنية.

وطالب احلويلة في تصريح 
صحافــي مبعاجلــة مشــاكل 
اختبارات املتقدمني للتوظيف 
بالقطــاع النفطي من خريجي 

وجه النائب د.حمد املطر 
ســؤالني إلى وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي، عن سبب 
إنشــاء مستشــفيي  تأخير 
الصباح اجلديد، واألمراض 
الســارية اجلديــد، ونــص 

السؤاالن على ما يلي:
الســؤال األول: أنشــئ 
مستشــفى الصبــاح فــي 
القــرن املاضي،  ســتينيات 
وافتتح املستشــفى املغفور 
له الشــيخ عبداهللا الســالم 
- طيــب اهللا ثــراه - عــام 
١٩٦٢، وميثــل مستشــفى 
الصباح رمزا لنهضة الكويت 
احلديثة، حيث سبق جميع 
دول املنطقة في حينها بتقدمي 
هذا املستوى الطبي املرتفع.
وبــدأ املستشــفى عنــد 
افتتاحــه بعــدد محدود من 
األطباء والهيئة التمريضية 
واألسرة العالجية، تضاعف 
عددها مع الوقت ليلبي حاجة 
املواطنني على مدار السنوات 

السابقة.
وقد أبرمت وزارة الصحة 
في أبريل ٢٠١٤ عقدا إلنشاء 
مستشــفى الصباح اجلديد 
الذي يقع بالقرب من املبنى 
القدمي، بإجمالي تكلفة تقارب 

التمديد، ومن قام مبنحه.
٧- ما اإلجراءات التي اتخذت 
جتاه املقاول بسبب التأخير 
فــي التنفيــذ واالنتهاء من 
األعمال كافة املتعاقد عليها؟
٨- مــا األســباب الفعليــة 
للتأخير فــي التنفيذ طوال 

هذه املدة؟
٩- ما تاريخ التسلم املتوقع 
ملستشفى الصباح اجلديد؟

١٠- قيمــة الغرامــات التي 
وقعــت علــى املقــاول منذ 
التعاقــد حتــى تاريخه مع 
حتديد أسباب هذه الغرامات 

(إن وجدت).
الســؤال الثانــي: أبرمت 
وزارة الصحــة فــي مايــو 

عقــد دورات تدريبية للطلبة 
والتنسيق بني اجلامعة والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب ومؤسسة البترول 
الكويتية لتطوير آلية القبول 
وترتيــب تواريخ اإلعالن عن 
الوظائــف. وقــال احلويلة إن 
أساس جناح أي قطاع حيوي 
يعتمد على وجود أبناء الوطن، 
مطالبا بترجمة ذلك من خالل 
العمــل علــى الوصــول إلــى 
التكويت الكامل للقطاع النفطي.

اجلديد؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية من العقد.

٢- بيــان تفصيلي بجميع 
األعمال املتفق على إجنازها 

مبوجب هذا التعاقد.
٣- ما امليعاد احملدد في العقد 
املبرم مع املقاول لالنتهاء من 

جميع األعمال؟
٤- ما قيمة األعمال اإلجمالية 
املتفق عليها في العقد املبرم 

مع املقاول؟
٥- بيان باألعمال التكميلية 
أو التعديليــة التي أضيفت 

للعقد (إن وجدت).
٦- بيــان فتــرات التمديــد 
الزمنية التي منحت للمقاول، 
مع حتديد أسباب ومبررات 

التمديد، ومن قام مبنحه.
٧- ما اإلجراءات التي اتخذت 
جتاه املقاول بسبب التأخير 
فــي التنفيــذ واالنتهاء من 
جميع األعمال املتعاقد عليها؟

٨- ما تاريخ التسلم املتوقع 
ملستشفى األمراض السارية 

اجلديد؟
٩- قيمــة الغرامــات التــي 
وقعــت علــى املقــاول منذ 
التعاقــد حتــى تاريخه، مع 
حتديد أسباب هذه الغرامات 

(إن وجدت).

فــي القطاع لــم يدخروا جهدا 
في ســبيل التحصيل العلمي 
والتخرج وفــق التخصصات 
املطلوبة في املؤسسة، مضيفا 
إن «التجــارب أثبتــت كفــاءة 
وقدرة الشــباب الكويتي على 
العمل في هذا القطاع». وشدد 
علــى ضــرورة دعم سياســة 
الوظائــف  الدولــة بتكويــت 
النفطيــة وإلغــاء التعاقد مع 
العمالة الوافدة في ظل توافر 
العمالة الوطنية، والعمل على 

٢٠١٤ عقدا إلنشاء مستشفى 
األمراض السارية اجلديد الذي 
يقع بالقرب من املبنى القدمي، 
بإجمالي تكلفة تتجاوز ٥٠

مليون دينــار كويتي، على 
أن يتم االنتهاء من تنفيذي 

العقد خالل ٣ سنوات.
وقد سبق لوزارة الصحة 
أن أعلنــت عن نقل وتوزيع 
يقدمهــا  التــي  اخلدمــات 
مستشفى األمراض السارية 
إلى عدد من املرافق الصحية 
واملستشفيات التابعة للوزارة 
ابتداء من يناير ٢٠١٦ حلني 
االنتهاء من مشــروع إنشاء 
مستشفى األمراض السارية 
اجلديــد، إال أن االنتهاء من 
املستشــفى اجلديد تأخر ملا 
يزيد على ٦ سنوات - وهي 
ضعف املدة التعاقدية املتفق 
عليها - على الرغم من أهمية 
مستشفى األمراض السارية 
وخصوصيتــه ملــا فيه من 
تواصل وتعامل مع أمراض 
معدية متفرقة، وأهمية ذلك 
ملنــع العدوى وانتشــارها، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء 
مستشفى األمراض السارية 

د.محمد احلويلة

د.حمد املطر

النفطية وعدم  التخصصــات 
وضــع اختبــارات وشــروط 
تعجيزيــة. وأوضح احلويلة 
أن من الشــروط التعجيزية، 
أال يكون اخلريج مســجال في 
التأمينات، وأال يكون قد مضى 
على سنة التخرج ٣ سنوات، 
وشــرط العمر ونسب القبول 
وغيرها من الشروط، معتبرا أن 
تلك الشروط تهدف إلى اإلقصاء 

وتقليل عدد املجتازين.
وأكــد أن املتقدمــني للعمل 

مائــة وثمانني مليون دينار 
كويتي، على أن يتم االنتهاء 
مــن تنفيــذ العقــد خالل ٤
ســنوات، إال أن االنتهاء من 
املستشفى اجلديد تأخر طوال 
هذه السنوات، على الرغم من 
احلاجة املاسة للتوسع في 
اخلدمات الطبية والصحية، 
مبا يلبي طموحات املواطن 
الكويتــي، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء 
مستشفى الصباح اجلديد؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 

من العقد.
٢- بيــان تفصيلي بجميع 
األعمال املتفق على إجنازها 

مبوجب هذا التعاقد.
٣- ما امليعاد احملدد في العقد 
املبرم مع املقاول لالنتهاء من 

جميع األعمال؟
٤- ما قيمة األعمال اإلجمالي 
املتفق عليها في العقد املبرم 

مع املقاول؟
٥- بيان باألعمال التكميلية 
أو التعديليــة التي أضيفت 

للعقد (إن وجد).
٦- بيــان فتــرات التمديــد 
الزمنية التي منحت للمقاول، 
مع حتديد أسباب ومبررات 

أسامة الشاهني: خرائط استثمارية 
توضح فرص االستثمار االقتصادية بالكويت

فالح الهاجري لوزير التعليم العالي: ما موعد 
بدء قبول الطلبة في جامعة عبداهللا السالم؟

خالد الطمار: تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
لتوفير فرص عمل لهم في القطاع اخلاص

ماجد املطيري يستفسر عن معايير 
تعيني رئيس مجلس األقسام بـ«األميري»

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا برغبة بشــأن إعداد 
خرائط اســتثمارية توضح 
فرص االستثمار االقتصادية 
املتاحة في الكويت بالتعاون 
مع املعهد العربي للتخطيط، 

جاء في مقدمته ما يلي:
تعتبــر زيــادة معدالت 
التنويــع  النمــو وتعزيــز 
االقتصادي وحتســني بيئة 
األعمال وزيادة االســتثمار 
احمللــي وجذب االســتثمار 
األجنبي وتشجيع الصادرات 

ورفع مستويات التشــغيل وتقليل معدالت 
الفقــر من أبرز أهــداف اخلطط اإلمنائية في 

الدول النامية.
وحترص الــدول على تقدمي كل أشــكال 
الدعم الفني واملؤسسي الالزم لرجال األعمال 
واملســتثمرين مــن خالل إعداد مــا اصطلح 

علــى تســميته «خرائــط 
Investment االستـثـمــــار 

Map» أو «خرائــط الفرص 
Investment االســتثمارية 
التــي   «Opportunities Map
تعرض الفرص االستثمارية 
الكامنة موزعة حسب حجم 
والقطاعــات  املشــروعات 
أو  والفرعيــة  الرئيســية 
املنطقــة اجلغرافية. ونظرا 
ألهميــة خرائط االســتثمار 
كأداة تنمويــة وتخطيطية 
ودورهــا في متكــني الدول 
من حتقيق العديد من أهدافها االستراتيجية 
والتنموية املستدامة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبــة التالي: «قيام الدولــة بإعداد خرائط 
استثمارية تفصيلية لفرص االستثمار املتاحة 
في جميع القطاعات االقتصادية بالتعاون مع 

املعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت».

وجــه النائــب د.فــالح 
الهاجري ســؤاال إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
د.حمــد العدوانــي، بشــأن 
موعد بدء قبول الطلبة في 
جامعة عبداهللا السالم، نص 

على ما يلي:
نظرا ملا ميثله تأسيس 
جامعة عبداهللا السالم من 
نقلــه نوعية فــي التعليم 
اجلامعــي علــى الصعيــد 
احمللــي، ونظرا ملــا لوحظ 

مــن الكثير من املهتمني بالشــأن األكادميي 
من افتقار أعمال مجلس اإلدارة التأسيسي 
للجامعة ألبسط مبادئ الشفافية واالفصاح، 
وحرصا على أن تكون أعمال إنشاء اجلامعة 
الوليدة على أســس علمية رصينة، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هــل حــدد موعد لبدء قبــول الطلبة في 

جامعة عبداهللا السالم؟
٢- صــورة ضوئيــة عن محاضــر اجتماع 
مجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة عبداهللا 
السالم وكذلك محاضر اجتماع جميع اللجان 
وفرق العمل الفرعية املشــكلة من املجلس 
التأسيســي، وصورة ضوئية مــن قرارات 

تشكيلها.
٣- جميع املكافــآت وأي مخصصات مالية 
أخــرى صرفــت ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
التأسيسي في جامعة عبداهللا السالم حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٤- هل جميــع أعضاء املجلــس متفرغون 
ملهــم ومســؤوليات عضويتهم؟ مــع بيان 
الوظائف األخرى املســندة إليهم باإلضافة 

إلى عضويتهم.
٥- هل شكلت جلان أو فرق عمل في جامعة 
عبداهللا السالم وضمن عضويتها أشخاص 
من خارج أعضاء مجلس اإلدارة التأسيسي؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجــاب، فيرجى إفادتي 
عمــا إذا كان اختيارهــم بناء على ترشــيح 
مــن جهــات عملهــم أم بناء علــى االنتقاء؟ 
وما األســس أو املعايير التي اختير هؤالء 
األعضاء اخلارجيون بناء عليها؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لألعضاء 

اخلارجيني.
٦- مــا خطــط مجلــس اإلدارة جلامعــة 
عبداهللا الســالم في تســكني املناصب فيها 

وفــي التعيينــات اخلاصة 
التدريس؟  بأعضاء هيئــة 
وهل توجد نية لفتح الباب 
لتعيني حملة الدكتوراه من 
الكويتيني من غير املعينني 
في جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي 

والتدريب؟
٧- ملــاذا لــم يعلن مجلس 
التأسيسي جلامعة  اإلدارة 
عبداهللا السالم عن الكليات 
التــي  والتخصصــات 
ستحتويها اجلامعة؟ وملاذا 
لــم تتح الفرصة للمهتمني من املتخصصني 
األكادمييني واجلهات املمثلة لســوق العمل 

إلبداء آرائهم حول هذه التخصصات؟
٨- ملا كان مجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة 
عبداهللا السالم قد اختار عدم تسكني املناصب 
األكادميية في اجلامعة لتحديد التخصصات 
العلمية التي ستطرحها اجلامعة اجلديدة، 
وآثــر أن تنــاط به هــذه املهمة، لــذا يرجى 
تزويدي بكشف بالتخصصات العلمية الدقيقة 
ألعضائها، كما يرجى إفادتي حول مدى توافر 
متخصصني من بينهم في جميع التخصصات 

العلمية اجلديدة املزمع طرحها من عدمه.
٩- مــا ســبب عدم إعــالن مجلــس اإلدارة 
التأسيســي جلامعــة عبداهللا الســالم عن 
الترشيح ملنصب مدير اجلامعة أو املناصب 
القيادية األخرى فيها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ وما آلية اختيار للجامعة اجلديدة؟

١٠- نظــرا لوجود حالة تضــارب مصالح، 
يرجى إفادتي حول ما إذا كان سيحظر على 
أعضــاء املجلس التأسيســي ملنصب مدير 
جامعة عبداهللا الســالم أو أي من املناصب 

األخرى فيها.
١١- كشف بجميع املبالغ التي صرفت جلامعة 
عبداهللا الســالم منذ تشكيل مجلس اإلدارة 
التأسيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

١٢- صــورة ضوئيــة مــن جميــع عقــود 
املشتريات، وعقود العمال اإلنشائية وعقود 
التأثيث، وعقود الصيانة، وعقود العمل منذ 
تشكيل مجلس اإلدارة التأسيسي حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
١٣- صــورة ضوئيــة من قــرارات التعيني 
والتكليف واالنتداب واالســتعانة بخدمات 
التي أصدرها مجلس اإلدارة التأسيسي منذ 

تشكيله حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

النائــب خالــد  تقــدم 
الطمار باقتراح برغبة بعقد 
دورات تدريبية وتأهيلية 
لـــــذوي االحتياجـــــات 
اخلاصـــة ومنحهم فرص 
االندماج بالقطاع اخلاص 
من خالل توفير فرص عمل 
لهم تتناسب معهم. ونص 

االقتراح على ما يلي:
ذوي  فئــة  تعانــي 
االحتياجات اخلاصة من 
العديد من الصعوبات في 
إيجاد فرص عمل لهم داخل 

القطاع احلكومي فضال عن القطاع اخلاص 
وتدعو احلاجة لدمجهم في املجتمع دون 
تفرقة، األمــر الذي سيســاهم في قبول 
املجتمع لهم وعالج العديد من املشكالت 
النفسية التي يتعرضون لها من كونهم 

مختلفني عن اآلخرين.
أتقــدم  فإننــي  لــذا 

باالقتراح برغبة التالي:
عقــد دورات تدريبية 
لـــــــذوي  وتأهيـلـيـــــة 
االحتياجـــات اخلـــاصة 
ومنحهم فــرص االندماج 
بالقطاع اخلاص من خالل 
توفيــر فرص عمــل لهم 
تتناسب معهم والتنسيق 
لذلــك من خالل تشــكيل 
جلنــة مــن هيئــة القوى 
العاملــة والهيئــة العامة 
لــذوي اإلعاقــة وتقــدمي الدعــم املــادي 
واللوجستي للجهات التي تقوم بتعيني 
عدد كبير منهم فــي قطاعاتها املختلفة، 
مما يســاهم في تشجيع القطاع اخلاص 

على ذلك.

النائــب ماجــد  وجــه 
املطيري ســؤاال إلى وزير 
العوضي،  الصحة د.أحمد 
بشأن معايير تعيني رئيس 
مجلس األقسام باملستشفى 
األميري، ونص السؤال على 

ما يلي:
نظرا لشــكاوى العديد 
من املواطنني على رئيسة 
قســم األطفال باملستشفى 
األميري بسبب تعنتها مع 
عدد من أولياء أمور املرضى 
املراجعني للمستشفى، األمر 

الذي يستدعي منا أيضا الوقوف حول هذه 
الشكاوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- السيرة الذاتية لرئيسة 
قســم األطفال باملستشفى 
األميري ومؤهالتها العلمية.

٢- ما الوظائف اإلشرافية 
التــي شــغلتها املذكــورة 
أعاله؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئيــة من قرار تعيينها 
رئيســة لقسم األطفال في 

املستشفى األميري.
٣- صــورة ضوئيــة مــن 
قرار تعيني رئيس مجلس 
األقســـــام باملستشفــــى 

األميري.
٤- ما أسس ومعايير تعيني رئيس مجلس 

األقسام باملستشفى األميري؟

أسامة الشاهني

د.فالح الهاجري

خالد الطمار

ماجد املطيري

جلنة اإلسكان: االنتهاء من «قانون املدن اإلسكانية» ورفعه 
للمداولة الثانية.. وإصدار تقرير حول آخر مستجدات القضية

أعلنــت جلنــة اإلســكان 
والعقار عن االنتهاء من إعداد 
التقرير النهائي لقانون املدن 
اإلسكانية، ورفعه للمداولة 
الثانية في أقرب جلسة عادية 
مقبلــة، وإصــدار تقريرهــا 
الدوري حول آخر مستجدات 
القضية اإلسكانية فيما يخص 
املدن والضواحي  مشــاريع 

اإلسكانية القائمة.
وقالت اللجنــة في بيان 
صــادر عنهــا إنهــا عقــدت 
اجتماعهــا الســادس عشــر 
بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٢م، استكماال 
لســتة اجتماعــات متتالية 
في األســبوع الذي يسبقه، 
بحثت خاللها مختلف اآلراء 
واملالحظات والتعديالت من 
النــواب واملختصني وجلان 
األهالي بشــأن قانون املدن 
اإلسكانية، وقد مت االنتهاء من 
إعداد التقرير النهائي للقانون 
إلقراره في املداولة الثانية في 
أقرب جلســة عادية مقبلة، 
ليكــون حيــز النفــاذ كأداة 
إضافية وحديثة من شــأنها 
املساهمة في ســرعة إجناز 
املشــاريع اإلســكانية وفق 

منظور متطور ومستدام.
وأكــدت اللجنة في بيانها 
أن قانــون املدن اإلســكانية 
يعد جزءا من حزمة القوانني 
الهادفة إلى زيادة املعروض من 
الوحدات السكنية للمواطنني، 
حيث تستكمل اللجنة االنتهاء 
مــن قانــون إلغاء الــوكاالت 
العقارية وتعديل قانون كسر 
احتــكار األراضي الفضاء في 
إطــار تنظيــم ســوق العقار 
العقارية  الفوضى  ومعاجلة 
ملواجهة االرتفاع اجلنوني في 

أسعار العقار.
كمــا دعــت اللجنة وزير 
البلديــة واجلهات املختصة 
العامة للرعاية  كاملؤسســة 
الســكنية وممثلــي وزارة 
املالية وبنك االئتمان ووزارة 
الكهرباء واملــاء إلى متابعة 
مشــاريع الضواحي واملدن 
اإلسكانية القائمة واستعراض 
املعوقــات واملشــاكل التــي 
تواجههــا وســبل تخطيهــا 
ومعاجلتها فــي أقرب وقت 

ممكن.
وأعلنت اللجنة عن إصدار 
تقريرهــا الدوري حول آخر 
مستجدات القضية اإلسكانية 
فيما يخص مشــاريع املدن 
والضواحي اإلسكانية القائمة:

 أوال: منطقة جنوب سعد 
العبداهللا

(١) ارتفعت أعداد القســائم 

املرحلة الثالثة (N٣)، علما أن 
التخصيص في هذه املنطقة 
يغطــي أصحــاب الطلبــات 
اإلسكانية حتى ٣١ مايو ٢٠٠٥.
ثانيا: منطقة جنوب صباح األحمد

(١) مت االنتهــاء من توزيع 
١٩٤٢٧ قســيمة مــن أصل 
٢٠٣٨٠ قسيمة على املخطط 
في منطقــة جنوب صباح 
األحمد، حيث تسير مراحل 
التسليم عبر القرعة بشكل 
منتظــم، وســيتم االنتهاء 
مــن القائمة املتبقية وعدد 
قسائمها ٩٥٣ قسيمة خالل 
ثالث قرعات نهائية مقبلة، 
من قوائــم انتظار تتعدى 

٦١٢٢ طلبا.
(٢) مت فتح مظاريف املتعلقة 
الرئيســة  الطرق  مبناقصة 
بجنــوب صبــاح األحمــد، 
والتي مت طرحها بتاريخ ٢٥

ســبتمبر املاضــي، ومتوقع 
الترســية وتوقيع العقد مع 
العرض  الشــركة صاحبــة 
األقل ســعرا فور اســتكمال 
عضويــة جلنــة املناقصات 
التابعة للمؤسسة في غضون 
األســبوعني املقبلني، وبذلك 
يبدأ التنفيذ قبل نهاية شهر 
فبراير التزاما بالتعهد الذي 
قدمته املؤسسة في اجتماع 

اللجنة ٩ نوفمبر املاضي.
(٣) أكــدت وزارة الكهربــاء 
إجــراءات  ابتــداء  واملــاء 
مناقصتي الكهرباء اخلاصة 
مبدينتي جنوب صباح األحمد 
وجنوب سعد العبداهللا، على 
أن تنتهي إجراءات الترسية 
العقــود وابتــداء  وتوقيــع 
األعمال بحلول شهر يونيو 
املقبل، وعليــه فمن املتوقع 
توافر التيار الكهربائي بشكل 
كامل خالل ســنتني ونصف 

االئتمان الستدامة القروض 
العقارية، أو باستعجال قانون 
التصكيك الذي سيمكن البنك 
من بيع بعض قروضه بعوائد 
مجزية للمستثمرين، حيث 
أمهلت اللجنة احلكومة فترة 
ال تتجاوز الشــهر للوصول 
إلى احلل املناســب والقابل 
للتطبيق على وجه السرعة.

رابعا: منطقة جنوب عبداهللا 
املبارك

أعلــن املســؤولون فــي 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
الكهرباء  الســكنية ووزارة 
واملــاء عن إجناز وتشــغيل 
(٢٣) محطة حتويل ثانوية، 
كمــا أكد احلاضــرون كفاية 
القوة التشغيلية للمحطات 
املنجزة للمنازل القائمة حاليا 
بالتزامن مــع تغذية ما يتم 
بنــاؤه مــن القســائم تباعا 
وصــوال إلى تشــغيل كامل 
املنطقــة من دون أي عوائق 

أو تأخير.
خامسا: منطقة خيطان

أكد مســؤولو املؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
واملــاء  الكهربــاء  ووزارة 
حرصهم على توقيع العقود 
اخلاصة بإجناز (٤٠) محطة 
فرعيــة للكهرباء في منطقة 
خيطــان تتــم تغذيتهــا من 
احملطات الرئيسة القائمة، ما 
يعني إيصال خدمة الكهرباء 
إلى كامل املنطقة قبل نهاية 
العــام احلالي، مــع جاهزية 
توصيــل التيــار الكهربائي 
إلى كل قســيمة منجزة قبل 
هــذه الفترة بحلــول مؤقتة 
الكاملــة حلــني  وبطاقتهــا 
االنتهاء من جميع احملطات 

اخلاصة باملنطقة.
سادسا: جنوب القيروان 

واملناطق اجلديدة

جدد وزير الدولة لشؤون 
البلديــة تعهــده للمواطنني 
بتســليم مناطــق جنــوب 
القيروان والصليبية وتيماء 
إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية خالل مدة ال تتجاوز 
ثالثة أشهر من تاريخ اجتماع 
اللجنة املاضي املنعقد بتاريخ 
٤ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك فور 
التقرير  االنتهاء من جتهيز 
الفني في غضون األســابيع 
املقبلــة وإقراره من املجلس 
البلدي وتسليمها للمؤسسة، 
متهيــدا لعمــل مخططاتهــا 
التنظيميــة وتوزيعها على 
مستحقي الرعاية السكنية.

الســنة إلــى ثالث ســنوات 
ملدينتني.

ثالثا: منطقة املطالع

(١) مت تســليم نحــو ١٨٥١٩
إذن بناء في منطقة املطالع، 
حيث بدأ ٦٨٠٠ منها بأعمال 
البناء فعليا، وذلك بالتزامن 
مع تسليم (٨٧) منشأة خدمية 
املــدارس واملراكــز  تشــمل 
الصحية واملســاجد ومخفر 
الشــرطة ومركــز اإلطفــاء 
البلديــة وتنميــة  ومبنــى 
املجتمــع وفــروع للجمعية 
التعاونية، باإلضافة إلى ٢٦

مبنى جديدا في طور التسليم 
خــالل األيام القليلة املقبلة، 
األمر الــذي يعني دخول ما 
نسبته ٤٠٪ من املباني العامة 
حيز التشغيل بالتزامن مع 
إيصــال التيــار الكهربائــي 

للمنازل املنجزة.
(٢) أكدت املؤسسة إجناز أكثر 
مــن ٩٠٪ من عقود الكهرباء 
ملختلف أنواع احملطات، منها 
٤ محطات رئيسة مت تشغيلها، 
و٣٦ محطة فرعية سيدخل 
١٣ منها حيز التشغيل ما بني 
شهري فبراير ومايو لتغذية 
املنازل اجلاهزة في الضواحي 

العشر األولى.
(٣) أما ما تبقى من القسائم 
السكنية في الضواحي األربع 
املتبقية (N١- N٤) من املنطقة 
وعددها ٩٧٦٩ قسيمة، فسيتم 
تســليم أذونات البناء فور 
توفير السيولة الكافية لبنك 
االئتمان والتي تقدر بـ ٦٠٠
مليون دينار، وقد ناقشــت 
اللجنة اخليارات املتاحة في 
هذا الشــأن وهي إما بزيادة 
رأسمال بنك االئتمان بقرار 
مباشــر من احلكومــة، وإما 
باستعجال تعديل قانون بنك 

جانب من اجتماع سابق للجنة اإلسكان

املوزعــة علــى املخطط في 
منطقة جنوب سعد العبداهللا 
لتصبح ٥٫٥٥٥ قسيمة بعد 
أن كانت ٤٫٦٠١ قســيمة في 
٩ نوفمبــر ٢٠٢٢ أي بزيادة 
قســيمة   ١٠٠٠ مقدارهــا 
تقريبا، باإلضافة إلى وجود 
نحــو ٥٣٠٠ بطاقــة جديدة 
جاهــزة للتخصيص، متكن 
أصحابهــا من املشــاركة في 
مواعيــد القرعــة املقبلة في 

حال رغبتهم بذلك.
(٢) حرصــت اللجنــة على 
ضرورة االنتهاء من التوسعة 
الشــرقية جلنــوب ســعد 
العبداهللا خصوصا أنها في 
التنسيقية األخيرة  املراحل 
بني املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية واجلهات املعنية، 
حيــث توفر هذه التوســعة 
بحسب التعهدات احلكومية 
نحو ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ وحدة 

سكنية.
(٣) تعهدت املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية ببــدء 
إجراءات طرح مناقصة الطرق 
املناقصة  الرئيســية وهــي 
األكبــر للمنطقــة وللطــرق 
الســريعة فــور اســتكمال 
عضويــة جلنــة املناقصات 
التابعة للمؤسسة في غضون 
األسبوعني املقبلني، باإلضافة 
إلى ١٢ مناقصة فرعية متعلقة 
بالبنية التحتية، تطرح بعد 

إقرار ميزانية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
(٤) مت االنتهــاء من توزيع 
كامل قسائم املرحلة األولى 
(N١)، كمــا ســيتم االنتهــاء 
من توزيــع كامل القســائم 
املخصصة للمرحلة الثانية 
(N٢) واملتبقــي منهــا ٦٥٠
القرعتــني  علــى  قســيمة 
املقبلتني، وســتبدأ بعد ذلك 
مباشــرة دفعــات توزيــع 


