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الشيخ أحمد الفهد

املستشار فيصل الصرعاوي

احملامي رياض الصانع

اللواء الطوالبة في استقبال اللواء الدعي

وقف بدل اإليجار عمن ترد أولويته ويطلب تأجيل التسّلم 
و3 شروط الستحقاق االبن المتزوج الرعاية السكنية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد قرارين 
وزاريني األول يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 
1993 بش����أن نظام الرعاية السكنية، والثاني بتعديل املادة الرابعة من 

القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 بشأن بدل اإليجار.
وجاء في القرار األول: مادة أولى: يس����تبدل بنص املادة الرابعة من 
القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 املشار اليه النص التالي: »يوقف صرف 
بدل االيجار عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب 
تأجيل التسلم ألس����باب خاصة به، أو تسلم أيا من املساكن احلكومية 
وتنازل عنه. ويعاد صرف البدل في احلاالت الواردة في الفقرة السابقة 
إذا دخل رب األسرة قرعة التوزيع على املخططات وذك اعتبارا من تاريخ 
دخ����ول القرعة وحلني إمتام البناء وفقا للقواعد املقررة، على ان يكون 
ذلك ملرة واحدة(. م����ادة ثانية: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار 

والعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.
وجاء ف����ي القرار: مادة أولى: يضاف الى الق����رار الوزاري رقم 564 
لسنة 1993 املشار اليه مادة جديدة برقم 3 مكرر/ 2 نصها كالتالي: »إذا 
كانت األسرة املخصص لها مسكن حكومي )بيت أو شقة( مكونة من ابن 
متزوج ومعه أم����ه أو زوجة والده أو أخته غير املتزوجة، يكون لالبن 
احلق في تسجيل طلب احلصول على الرعاية السكنية وفقا للشروط 
املقررة مع عدم اس����تحقاقه بدل إيجار، فإذا وردت أولوية طلبه فله ان 
يختار بني ان يبقى وأس����رته في البيت احلكومي املخصص له مع أمه، 
أو زوجة والده، أو أخته غير املتزوجة، أو احلصول على بديل س����كني 
آخر، وفي احلالة األخيرة يعاد تخصيص البيت احلكومي باس����م األم، 

أو زوجة الوالد أو األخت غير املتزوجة بصفة إيجار«.
مادة ثانية: على اجله����ات املختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

الفهد أصدر قرارين في شأن نظام الرعاية اإلسكانية وبدل اإليجار

الصرعاوي: ضرورة تقييم األعضاء 
الفنيين في إدارات قضايا الدولة

الصانع: تغليظ العقوبات في قانون 
النشر يؤكد نيات غير ديموقراطية

اللواء الدعي زار المديرية العامة 
لقوات الدرك األردنية

قدم نائب رئيس ادارة الفتوى 
والتش����ريع  املستش����ار فيصل 
الصرعاوي ورق����ة عمل كويتية 
في بيروت ال����ى اجتماع اللجنة 
السداسية املنبثقة عن االجتماع 
الثامن لرؤس����اء هيئات وادارات 
الدولة ف����ي الدول العربية. وقال 
املستشار الصرعاوي في تصريح 
ل� »كونا« على هامش مشاركته في 
اجتماع اللجنة السداسية ان الكويت 
قدمت ورقة عم����ل الى االجتماع 
تتضمن وضع استراتيجية عربية 
موحدة واعداد وثيقة حول تطوير 
العمل في قضاي����ا الدولة للدول 
العربي����ة. واضاف ان ذلك العمل 
التفتيش الفني ووضعه  بجهاز 
موضع التنفيذ من شأنه ان يؤدي 
الى تطوير العمل ورفع مستوى 
كفاءة االداء وسرعة االجناز وتذليل 
العقبات التي يكشف عنها الواقع 
العملي الس����يما ما يتعلق منها 
مبعاجلة بطء ورود املعلومات من 
اجلهات االدارية واتخاذ االجراءات 

الكفيلة بتجهيز الدعاوى.
واضاف ان ذلك ال يتم اال من 

صرح احملامي رياض الصانع 
بأن اجتاه االعالم لتغليظ العقوبات 
في قانون النشر يؤكد نيات غير 
دميوقراطية لتقييد حرية التعبير 
في البالد ومبا ال يتوافق مع مبادئ 
ونصوص دستور 1962، وأوضح 
ان احلملة التي واجهتها وسائل 
اإلعالم خاصة القنوات الفضائية 
اخلاصة بعد بث برنامج اعالمي 
حملمد اجلويهل في قناة »السور« 
بزعم تطاوله وطعنه بوالء عدد من 
الفئات املجتمعية هذه احلملة لم 
يكن لها ما يبررها في ظل امكانية 
اللجوء الى القضاء من قبل األفراد 
واألطراف املتضررة فضال عن ان 
اعتقاله وحتويل قضيته الى قضية 
أم����ن دولة في الوقت الذي يؤكد 
فيه قانون املرئي واملسموع ان ما 
أثير بشأن تصريحاته تختص بها 

النيابة العامة.
وتابع: اي انه حتى لو فرض 
ان هن����اك جتاوزا ق����د حدث من 
قبل اجلويهل فإن القضية تظل 
مدنية خاضعة إلجراءات التقاضي 

خالل تقييم اداء االعضاء الفنيني 
في ادارات قضايا الدولة وذلك بناء 
على معايير موضوعية محايدة 
واستظهار مدى كفاءتهم من خالل 
التقارير التي توضع عنهم وصوال 
الى االستعانة بهم في سد حاجة 
اقس����ام القضايا كافة وكذلك ما 
يتعني وضعه ف����ي االعتبار عند 
اجراء حركة التنقالت والترقيات او 
االنتدابات لتحقيق اقصى استفادة 

منهم في املواقع املختلفة.

االعتيادية مبوجب نصوص مواد 
القانون فه����ذه االحالة تتناقض 
مع مبادئ احلرية وخاصة حرية 
التعبير التي كفلها الدستور في 
البالد فالتسامح مع وجهات النظر 
بشأن اي قضية مطروحة في البالد 
يعزز قيم الدميوقراطية واحترام 
السامية  الدس����تور ومضامينه 
الس����لطات لقيم  ويؤكد احترام 

حقوق اإلنسان في البالد.

في اطار زيارته الرس����مية التي يقوم بها للمش����اركة في املعرض 
واملؤمتر الثامن لقوات العمليات اخلاصة سوفكس 2010 وقوات الدرك 
االردنية، قام وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي بزيارة للمديرية 

العامة لقوات الدرك في اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة.
وكان في اس����تقباله والوفد املرافق له املدي����ر العام لقوات الدرك 
اللواء الركن د.توفيق الطوالبة، حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودية وبح����ث املواضيع ذات االهتمام املش����ترك، خاصة ما يتعلق 
فيها باجلوانب العسكرية التي تسهم في تعزيز العالقات العسكرية 
بني احلرس الوطني والقوات املس����لحة االردنية. حضر املقابلة قائد 
الش����ؤون العسكرية باحلرس الوطني العميد الركن وليد زيد ومدير 
ديوان ق����وات الدرك باالنابة العقيد الركن معتصم ابوش����تال وقادة 
وضباط املديرية العامة لقوات الدرك واعضاء الوفد املرافق من القادة 
والضباط. من جانب آخر، حضر وكيل احلرس الوطني افتتاح املؤمتر 
الثامن لقوات العمليات اخلاصة سوفكس 2010، وقد اشاد مبا ملسه من 
حفاوة الترحيب واالستقبال وحسن االعداد والتنظيم ومبا شاهده من 
تقنية حديثة ورؤية مستقبلية وقفزة نوعية تدل على حجم اجلهود 

املخلصة التي ساهمت في جناح املؤمتر ومتيزه.

قدم ورقة عمل في اجتماع بيروت

مشعل العيار

العيار يثّمن جهود إدارة شؤون المختارين
فرج ناصر

الواحة  ثمن مختار منطق����ة 
مشعل العيار اجلهود التي تبذلها 
إدارة ش����ؤون املختارين ممثلة 
مبديره����ا املقدم جم����ال العالج 
ومس����اعده مبارك السهلي حيال 
اخلدمات التي تنجزها، مؤكدا ان 
إدارة شؤون املختارين حتاول قدر 
اإلمكان تس����هيل مهام املختارين 
منطلقة من تعليمات وزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلال����د. وقال ان 
إدارة شؤون املختارين ال تتردد 
في تذليل أي عقبات تواجه عمل 

جميع املختارين بال استثناء.


