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 كشف مدير ع��ام البلدية املهندس 
أحمد املنفوحي عن توجه البلدية لتنفيذ 
عدد من املشاريع العمالقة خالل الفترة 
املقبلة لتعزيز مكانة الكويت عامليا مبا 
يتماشى وتوجيهات صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بتحويل 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري. 

 دعم الكوادر
 وأكد املنفوحي خالل جولته امليدانية 
ملشروع القرية التراثية بشرق ورافقه 
فيها نائب املدير العام لشئون قطاع 
امل��ش��اري��ع املهندسة ن��ادي��ة الشريدة 
وعدد من املسئولني حرص البلدية على 
حتقيق التميز وإزاحة العراقيل وتذليل 
كافة العقبات بهدف تنفيذ املشاريع 
وفقا جلدولها الزمني دون أي تأخير، 
معربا عن إع��ت��زازه بالكوادر الوطنية 
التي ستدير تلك املشاريع احليوية من 

املستثمرين الكويتيني.
وأطلع املنفوحي خالل جولته على 
عرضا مرئيا عن املشروع وكافة مكوناته 
ومراحل تنفيذه والذي يقع على مساحة 
76191 متر مربع ويعد من أهم وأبرز 
املشاريع التنموية واإلستثمارية في 
دول��ة الكويت نظرا ملا ميثله من قيمة 
ثقافية وتراثية وسياحية كبيرة الذي 
يهدف إلى إيجاد معلما تراثيا وسياحيا 
ب��ارزا في قلب العاصمة ويتميز بكونه 
عالمة من عالمات الكويت البارزة حيث 

يشكل ه���ذا امل��ش��روع من���وذج مصغر 
ملدينة الكويت ف��ي امل��اض��ي م��ع توفير 
كافة اخلدمات املتطورة والتكنولوجيا 

احلديثة.

 تذليل املعوقات
 وج���ال املنفوحي ف��ي ك��اف��ة مرافق 

امل��ش��روع إط��ل��ع خاللها على ع��دد من 
املعوقات التي تواجهه منها ما يتعلق 
ب��امل��ب��ان��ي ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���دواوي���ن 
وال��ط��ري��ق احمل���اذي للمشروع ووع��د 
بحلها وتذليلها من خالل التعاون مع 
مختلف اجل��ه��ات املعنية والرقابية 
بهدف إمتام تنفيذه بكافة مراحله التي 

تتكون من خمس مناطق رئيسية وهي 
املنطقة األول����ى: ف��ن��دق خمس جنوم 
املنطقة الثانية: الفيالت الفندقية، 
املنطقة الثالثة: املنطقة التجارية األولى 
واألجنحة الفندقية، املنطقة الرابعة: 
مباني منفصلة متعددة األغ���راض ) 
معارض – محالت – مطاعم (، املنطقة 

اخل��ام��س��ة: منطقة احمل���الت احلرفية 
التراثية فضال عن األنشطة التجارية 
وال��ت��ي تشمل امل��ط��اع��م، الكافتريات، 
امل��الب��س، احل��رف التقليدية، التحف، 
اخلدمات املصرفية، األسواق املركزية، 
األك��س��س��وارات املنزلية والشخصية 
فضال عن امل��ع��ارض الفنية والثقافية 

واملهرجانات الترفيهية، الفتا إل��ى أن 
البلدية مستمرة في تنفيذ مشاريعها 
اخل��دم��ي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة والترفيهية 
واإلستثمارية في كافة مناطق الكويت 
ومنها في العاصمة التي تتميز بالطابع 
التراثي املتميز كونها مركزا سياحيا 
وتراثيا مهما حيث ستشكل نقطة جذب 

للسياح من مختلف أقطار العالم.

مواقف لـ 1800 سيارة
وأك��د املنفوحي أن امل��ش��روع يعتبر 
من أح��د مراحل مشروع تطوير شارع 
 B.O.T عبدالله األح��م��د وه��و بنظام
ويقع امل��ش��روع مقابل نقعة الشمالن 
حيث يحده من الشمال ش��ارع اخلليج 
العربي وم��ن ال��ش��رق ش��ارع خالد بن 
الوليد وم��ن اجل��ن��وب ش���ارع عبدالله 
األحمد ويحده من الغرب مشروع بنك 
الكويت املركزي اجلديد، الفتا إلى كما 
مت توفير سردابني ملواقف سيارات لعدد 
1200 سيارة وأخ��رى متعددة األدوار 

تتسع ل� 600 سيارة.

 دعم املشاريع
م��ن جهتها أب���دت املهندسة نادية 
ال��ش��ري��دة إس��ت��ع��داده��ا على تذليل أي 
عقبات تواجه املستثمرين الكويتيني في 
ظل وج��ود عدة مشاريع تنموية قائمة 
وأخ��رى سيتم تنفيذها خ��الل املرحلة 
القادمة، وقالت : أننا نسعى من خالل 
اجل��ه��ود احلثيثة التي نبذلها ف��ي هذا 
املجال إلى املساهمة في حتقيق أهداف 
خطة التنمية التي تنتهجها احلكومة 
وال شك ب��أن النتائج املتميزة التي مت 
حتقيقها خ��الل الفترة املاضية تعكس 
مدى اجلدية في دعم كافة املشاريع من 

أجل نهضة وتقدم دولة الكويت.

جانب من االجتماع

خالل تفقده ملشروع القرية التراثية في »شرق«

املنفوحي: البلدية مقبلة على تنفيذ بعض املشاريع العمالقة لتعزيز مكانة الكويت عامليا

»السكنية« جتري قرعة الدفعة الثامنة 
 »1 على قسائم جنوب املطالع »إن 

 أجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية 
أم��س األرب��ع��اء قرعة الدفعة الثامنة من القسائم 

احلكومية في مشروع جنوب املطالع )إن 1(.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة 
تشمل 309 قسائم مبساحة 400 متر مربع لكل منها 
ت��وزع على املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية 

حتى 17 اغسطس 2010 وما قبل.
وأض��اف��ت أن اليوم اخلميس وي��وم األح��د املقبل 
سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة 
االول��ى من القسائم احلكومية في مشروع جنوب 
املطالع )إن 4( وتشمل 291 قسيمة مبساحة 400 
متر مربع لكل منها ت��وزع على أصحاب الطلبات 

االسكانية حتى 30 ديسمبر 2009 وما قبل.
ودع��ت املؤسسة امل��واط��ن��ني املهتمني بالقضية 
اإلسكانية إلى متابعة حساب املؤسسة الرسمي على 
مواقع التواصل االجتماعي )إنستغرام( و)تويتر( 

و)يوتيوب(.
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400 
وح��دة سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل 
منها إضافة إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة 
كاملدارس واملراكز الصحية ومراكز اإلطفاء ومراكز 

الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية واملساجد. 
كما أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

الكويتية أمس أن نسبة القسائم احلكومية املوزعة 
في مشروع جنوب املطالع االسكاني بلغت 8ر71 
باملئة من اجمالي عددها البالغ 11338 وحدة سكنية 

للسنة املالية احلالية.
 وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن اجمالي 
القسائم احلكومية ال��ت��ي وزع���ت على املواطنني 
أصحاب الطلبات االسكانية الذين وردت أولويتهم 
التاريخية على مشروع جنوب املطالع االسكاني 

حتى اليوم بلغ 8751 قسيمة.
 وأض��اف��ت أن املتبقي م��ن القسائم احلكومية 
باملشروع 2587 قسيمة على أن يتم االع��الن عما 
تبقى من الدفعات وتوزيعها وفقا جلدول التوزيعات 

للسنة املالية.
 وبينت أنها انتهت من توزيع قسائم الضواحي 
)إن 1 وإن5 وإن6 وإن8 وإن9 وإن10 وإن11 وإن 
12( وج��زء من )إن 7( في مشروع جنوب املطالع 
ويجري توزيع أول دفعة من الضاحية )إن 4( وفقا 

جلدول توزيعات السنة املالية )2017-2016(.
 وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400 
وحدة سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها 
إضافة إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة منها 
امل��دارس واملراكز الصحية ومراكز االطفاء ومراكز 

الضاحية وفروع اجلمعيات التعاونية واملساجد.

املؤسسة العامة للرعاية السكنية
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املنفوحي خالل اجلولة امليدانية
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الرشيد: مشروع التأمني الصحي 
للمتقاعدين »عافية« استفاد 

منه مستشفيات ومراكز القطاع 
األهلي الطبية

ريا�ض عواد 

اع��ل��ن م��دي��ر م��ش��روع التأمني 
الصحي للمتقاعدين »عافية« 
ب��وزارة الصحة د.عدنان الرشيد 
ع��ن 22 ح��ال��ة والدة م��ن نساء 
متقاعدات في مستشفيات القطاع 
اخلاص عن طريق املشروع خالل 

3 شهور منذ انطالقه.
وذك���ر د.ال��رش��ي��د ف��ي تصريح 
صحافي بأن عدد حاالت الدخول 
ال��ى مستشفيات وم��راك��ز القطاع 
االه��ل��ي م��ن املستفيدين ملشروع 
»ع��اف��ي��ة« منذ ان��ط��الق امل��ش��روع 
ح��ت��ى االن ب���ل���غ4441، ام���ا ع��دد 
العمليات اجلراحية التي اجريت 
للمستفيدين م��ن امل��ش��روع فبلغ 
1727 حالة، علما ان��ه مت اج��راء 
8750 رن��ني مغناطيسي واشعة 
م��ق��ط��ع��ي��ة، ع����الوة ع��ل��ى 2٦51 
منظار خالل 3 شهور منذ انطالق 

املشروع.
واكد على وجود رقابة مشددة 
ع��ل��ى ال��ي��ة ع��م��ل ت��ق��دمي اخل��دم��ة 
للمستفيدين من مشروع التأمني 
الصحي للمتقاعدين »عافية« في 
مستشفيات ومراكز القطاع االهلي 

الطبية.
ونوه الى ان اجلوالت التفتيشية 
مستمرة على م��ش��روع التأمني 
الصحي للمتقاعدين »عافية« 
على مستشفيات ومراكز القطاع 
اخلاص الطبية لالطالع على سير 
وآلية تقدمي اخلدمة للمتقاعدين، 
وهي ضمن البرتوكوالت املعمول 
بها بهذا املشروع، الفتا الى وجود 
»شبكة الكترونية« تضم جميع 
املستحقني ل��ب��ط��اق��ات »ع��اف��ي��ة« 
مربوطة مع وزارة الصحة ملراقبة 

الية تقدمي اخلدمة للمتقاعدين.
ودع������ا د.ال����رش����ي����د ج��م��ي��ع 
املستفيدين من مشروع »عافية« 
االت����ص����ال ع��ل��ى اخل����ط س��اخ��ن 
1811110 ف��ي ح��ال وج���ود اي 
اس��ت��ف��س��ارات او ش��ك��اوي، وه��و 
ع��ب��ارة ع��ن مركز خلدمة العمالء 
لتقدمي الشكاوي في ح��ال وجود 
اي مشكلة او ل��الس��ت��ف��س��ار عن 
اي خ��دم��ة، م��ش��ي��دا ب��دع��م وزي��ر 
الصحة د.ج��م��ال احلربي لتذليل 
كافة العقبات من امامنا الجناح 
املشروع وتقدمي اخلدمة االفضل 
للمتقاعدين مبستشفيات ومراكز 

القطاع االهلي الطبية.
وعن ضم فئات جديدة ملشروع 
»عافية«، قال د.الرشيد: ال زالت 
وزارة الصحة تدرس ادراج »ربات 
ال��ب��ي��وت« ضمن امل��ش��روع، علما 
بأن هذه الدراسة سارية على قدم 

وساق، وسيتم البت فيها الحقا.

د. عدنان الرشيد

أشار إلى تعاون بني اجلمعية و»شمال الزور األولى«

احمليلبي: جمعية املهندسني تسعى إلى 
سلسلة من التفاهمات مع مؤسسات القطاع 

اخلاص لدعم املجتمع املدني

ش��ددت جمعية املهندسني على أهمية التعاون 
ب��ني مؤسسات املجتمع امل��دن��ي وش��رك��ات القطاع 
اخلاص، كاشفة عن انطالقة للتعاون بينها وبني » 
شمال الزور األولى« خالل استقبال رئيس اجلمعية 
املهندس سعد احمليلبي للرئيس التنفيذي أندي 
بيفن ومساعد املدير العام للشؤون الفنية املهندس 
فهد الزعبي بحضور أمني الصندوق املهندس حسن 
ب��ن طفلة ورئ��ي��س حت��ري��ر مجلة » املهندسون » 
املهندس ياسر محمد العواد وعضو رابطة املهندسني 
البحريني مساعد العيادة، مساء يوم أول من أمس 

مبكتبه باجلمعية. 
وأوض���ح احمليلبي: أن التعاون ب��ني اجلمعية 

و« شمال ال��زور األول��ى » ميثل باكورة لسلسة من 
التفاهمات التي تعمل اجلمعية على اطالقها مع 
مؤسسات هامة في القطاع اخلاص، الفتا الى اهتمام 
» شمال ال��زور األول��ى » بالتعاون وتقدمي الدعم 
للفعاليات الهندسية وخاصة في مجاالت التدريب 
واالرتقاء بالكوادر الهندسية الكويتية التي تطمح 

الى االستفادة منها الشركة. 
وأضاف احمليلبي، أنه بحث والرئيس التنفيذي 
ومساعد املدير العام للشؤون الفنية للشركة السبل 
املتاحة لتحقيق الدعم املنشود للكوادر الهندسية 
وأن��ه ع��رض أيضا املشاريع القائمة واملستقبلية 

باجلمعية في مختلف املجاالت. 

احمليلبي وبيفن يتوسطان بن طفلة والعواد والزعبي والعيادة

.. وخالل عرض ماكيت مشروع مبنى اجلمعية اجلديد

الديحاني يستعرض خريطة املوقع اإللكتروني
في منطقة »مبارك الكبير« التعليمية

ريا�ض عواد 

عقد م��دي��ر ع��ام منطقة مبارك 
الكبير التعليمية لقاء تنويري 
عن آخ��ر مستجدات موقع منطقة 
مبارك الكبير التعليمية بحضور 
مديري اإلدارات ومراقبي املراحل 
التعليمية وامل��وج��ه��ني األوائ���ل 
وم��وج��ه��ي األن��ش��ط��ة امل��ق��ام في 
مدرسة عيسى اللوغاني املتوسطة 

بنني.
واس��ت��ع��رض الديحاني خالل 
اللقاء خريطة املوقع االلكتروني 
واخل��دم��ات ال��ت��ي استحدثت في 
املوقع والتي تهدف خلدمة العاملني 
من توفير الوقت واجلهد وضمان 
دقة العمل، حيث انقسمت اخلدمات 
لعدة جوانب منها خدمة زائ��ري 
املوقع من أولياء األمور ومنتسبي 
املنطقة و مراجعيها ومنها متابعة 
معامالتهم، وتزويدهم باملعلومات 
املهمة ح��ول ترفيعهم الوظيفي، 
وكذلك قسم ش��ؤون الطلبة الذي 
يقدم العديد من اخلدمات املختلفة 

وأبرزها طلب الشهادات من خالل 
املوقع مبا في ذلك قسم االمتحانات 
ومنها ما يخدم املعلم على وجه 
اخل��ص��وص ف��ي ب��واب��ة املعلمني 
اجل���دد وك��ذل��ك مكتبة النشرات 
والتعاميم التي متكنهم من اإلطالع 
على مستجدات الوزارة، كما يوفر 

املوقع أيضا مكتبة قانونية لتكوين 
خلفية ثقافية لدى املوظف ملعرفة 

حقوقه ومسئولياته ومهامه.
وح��ول اخل��دم��ات التي تقدمها 
املنطقة للطالب في موقعها أشار 
الديحاني أنه أعدت مكتبة متكاملة 
حت��ت��وي أرش��ي��ف��ا ل��الخ��ت��ب��ارات 

السابقة وأوراق عمل بإشراف 
ومتابعة تدقيق التواجيه الفنية، 
وكذلك توفير الوسائط من أفالم 

تعليمية ومذكرات.
واجل���دي���د ف��ي امل��وق��ع ق��اع��دة 
امل��وه��وب��ني ال��ت��ي متكن امل���دارس 
من حتديد املوهوبني وموهبتهم 

ومتكن إدارة األنشطة من متابعتهم 
ومعرفة البرامج التي تقدمها لهم 
م��دارس��ه��م، كما تشمل اخل��دم��ات 
رب��ط إدارة الصيانة مع امل��دارس 
بحيث ي��ت��م اإلب����الغ ع��ن مشاكل 
الصيانة ومتابعتها الكترونيا 
متكن املسؤولني ف��ي املنطقة من 
ال��ت��زود بتقارير فورية عن سير 

العمل.
وم��ن جانب آخ��ر قالت املوجه 
األول م�����ادة ح���اس���وب ب��ش��رى 
البحر من ضمن اخلدمات املقدمة 
_ خ��دم��ات التواجيه الفنية التي 
ت��ش��م��ل ) االجن������ازات – اخل��ط��ة 
التشغيلية – املذكرات التعليمية 
– األف��الم التعليمية – النشرات 
– اإلحصائيات - بيانات املوجهني 

– اخلطة األسبوعية (.
وف��ي اخل��ت��ام شكر الديحاني 
امل��ي��دان ال��ت��رب��وي م��ن مسئولني 
وإدارات م��دارس ومعلمني وثمن 
جهودهم مبناسبة انتهاء فترة 

االختبارات.

 جانب من اللقاء التنويري

نقابة العاملني في بلدية الكويت تطالب 
مبنح الضبطية القضائية ملهندسي البلدية

كشف رئيس نقابة العاملني في بلدية الكويت 
املهندس محمد املطيري ع��ن قيام النقابة برفع 
مطلب منح الضبطية القضائية ملهندسي البلدية 
إلى اإلدارة مؤخرا مشيرا إلى أن املطلب نال تفهم 
وموافقة مسئولي البلدية الذين خاطبوا بدروهم 
ديوان اخلدمة املدنية ألخذ موافقته على هذا املطلب 
إستنادا لكتاب ال��دي��وان بتاريخ 1990/1/28 
واملتعلق ب��ض��واب��ط منح الضبطية القضائية 
للعاملني في اإلدارات التابعة للشؤون الهندسية 
والصحية في البلدية، وكذلك لنص املادة السادسة 
منه التي تنص على ) ان يتم االتفاق بني البلدية 
والديوان لتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها 
تلك املكافأة وحتديد عدد شاغليها الذين لهم صفة 

ضبط املخالفات. 
 وقال املطيري في تصريح صحافي أن مهندسي 
البلدية يستحقون منح الضبطية القضائية كون 
طبيعة عملهم تتطلب ذل��ك وال��ش��روط احمل��ددة 
تنطبق عليهم مطالبا دي��وان اخلدمة املدنية مبنح 
مهندسي بلدية الكويت الضبطية القضائية فاملهام 

املوكولة إليهم تستوجب ذل��ك فعلى سبيل املثال 
جميع الكشوفات التي تتم على املباني االستثمارية 
والتجارية والصناعية تتطلب تقرير مهندس 
البلدية، وكذلك الشكاوى بالسكن اخل��اص وعند 
وجود مخالفة ال يستطيع املهندس حترير محضر 
باملخالفة. لذلك يستعني بفني يحمل الضبطية 
القضائية تخصصه الكشف على السكن اخلاص مما 

يعرقل ويؤخر سير العمل.
وأستغرب املطيري من ع��دم مساواة مهندسي 
البلدية مبراقبي البناء والسالمة والنظافة وكذلك 
امل��ش��رف��ني واملفتشني ال��ذي��ن يحملون الضبطية 
القضائية وه��ذا حق أصيل لهم لكن من املجحف 
ح��رم��ان املهندسني م��ن ه��ذا احل��ق أي��ض��ا وه��م من 
يقومون بالتفتيش وض��ب��ط املخالفات وكتابة 
التقارير اخلاصة بذلك. وأكد املطيري أن الضبطية 
القضائية للمهندسني حق وليس هبة، موضحا ان 
حتقيق ذلك سيساعد في سرعة إجناز املخالفات مما 
يردع املخالفني. وأيضا هو حماية للمهندس لتواجده 

بأمالك خاصة عند الكشف.


