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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل��اء باأنها ب�صدد 

القيام باأعمال ال�صيانة اجلذرية ملحطة 

اأن  اإىل  تعبئة مياه العبديل املزارع، ونظراً 

اأعمال ال�صيانة �صوف متتد لثالثة اأ�صهر 

اإغ��الق  اأث��ر ذل��ك  مت�صلة و�صوف يتم على 

حمطة تعبئة املياه خالل هذه الفرتة.

لذلك تهيب الوزارة مب�صتخدمي تناكر املياه 

اإىل حم��ط��ة تعبئة مياه  ال��ع��ذب��ة ال��ت��وج��ه 

اأم نقا،  اأوحمطة تعبئة مياه  العبديل البلد 

وذلك اعتباراً من يوم االثنني املوافق 2011/1/3 

وحلني االنتهاء من اأعمال ال�صيانة.

مع حتيات وزارة الكهرباء واملاء

 مسلم البراك 

 البراك: هل وافق «المركزي» 
  على زيادة رأسمال «برقان»؟

 الميع: تثمين األحمدي أقل كلفة من رفع بدل اإليجار
 طالب النائب غامن امليع مجلس الوزراء بسرعة تثمني قطع منطقة 
األحمدي فورا وعدم التفكير فـــي حلول أخرى قد ال تكون جذرية أو 
ترقيعية، الفتا الى ان عملية التثمني ســـتوفر على الدولة مبالغ أكبر 
مـــن بدل اإليجار أو الصيانة أو غيرها من احللول التي قد تأخذ وقتا 
طويال دون الوصول الى حل نهائي ملعاناة أهالي املنطقة التي تعاني 
كارثة بكل املقاييس والتي تستلزم احملاسبة لكل اجلهات املقصرة ما 
ارتكب بحق سالمة املواطنني. وانتقد امليع في تصريح صحافي عرض 
اإلجراءات التي قدمها الفريق احلكومي في جلسة أمس األول األربعاء 
إذ انه لم يأت بنتيجة محددة ولم يبني األسباب احلقيقية وراء تسرب 
الغاز أو مصادره أو حتى كيفية معاجلته وإمنا هي أوال وأخيرا مجرد 
تكهنـــات واحتماالت داعيا الى ان يكون هناك تدخال من قبل شـــركة 
النفط إلعالن منطقة األحمدي منطقة نفطية ويتم استمالكها بدال من 
الهدر الكبير في املال العام من جراء استدعاء خبراء أجانب ومصاريف 

صيانات وغيرها من احللول واالجتهادات التي لن جتدي نفعا. 

 وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير املالية مصطفى الشمالي جاء 
فيه: أوال: في غضون شهري مارس 
وابريل ٢٠٠٨، صرح رئيس مجلس 
ادارة بنك برقان بأن البنك بصدد 
زيادة رأسماله مببلغ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
دينار (عشــــرون مليون دينار)، 
وذلك بغية امتالك حصص اغلبية 
في اربعة بنوك جتارية اقليمية هي: 
البنك االردني الكويتي، بنك اجلزائر 
واخلليج، ومصرف بغداد، وبنك 
تونــــس العاملي. وان هذه الزيادة 
سيكتتب فيها مستثمر استراتيجي، 
وهو بنــــك اخلليج املتحد، بقيمة 
اســــمية ١٠٠ فلس (مائة فلس)، 
اليها عالوة اصدار قدرها  مضافا 
٩٠٠ فلس (تسعمائة فلس) للسهم 
الواحــــد، أي بإجمالي قدره دينار 

للسهم الواحد.
  ثانيا: في نهاية شــــهر يونيو 
العمومية  ٢٠٠٨، عقدت اجلمعية 
العادية وغير العادية لبنك برقان، 
والتي وافقت على زيادة رأس املال 
مببلغ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار، موزعة 
على ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ســــهم (مائتي 
مليون سهم) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس 
للسهم الواحد، مضافا اليها عالوة 
اصدار قدرها ٩٠٠ فلس للســــهم 
الواحد، على أن يتنازل املساهمون 
املقيدون بســــجل مساهمي البنك 
بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
للبنك عن حقهم في أولوية االكتتاب 
في كامل أســــهم زيادة رأس املال، 
بحيث تخصص كل أسهم الزيادة في 

رأس املال ملساهم استراتيجي.
  لذا يرجى افادتي باآلتي:

  هل وافق بنك الكويت املركزي 
لبنك برقان على زيادة رأســــماله 
مبقدار ٢٠ مليون دينار موزعة على 
٢٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠٠ 
فلس وبعالوة اصدار ٩٠٠ فلس.

  وهل وافق بنك الكويت املركزي 
لبنك برقان على دخول بنك اخلليج 
املتحد كمساهم استراتيجي أم ال؟ 
وهل يحتــــاج بنك اخلليج املتحد 
احلصول على موافقة مسبقة لتملك 
تلك احلصة حســــب شروط بنك 

الكويت املركزي؟ ويرجى تزويدي 
بأسماء أعضاء مجلس ادارة بنك 
اخلليج املتحد والذي متت املوافقة 

له على متلك تلك احلصة.
  ويرجى تزويدي بأسماء اعضاء 
مجلس االدارة في وقت اعطاء تلك 
املوافقة من بنك الكويت املركزي 
كل من بنك برقان والبنك االردني 
الكويتي وبنك تونس العاملي وبنك 
اجلزائر واخلليج ومصرف بغداد. 
وهــــل قام بنك الكويــــت املركزي 
مبعرفة مالك بنك اخلليج املتحد قبل 
اعطاء املوافقة لتملك تلك احلصة أم 
ال. وتناقلت الصحف أن بنك برقان 
قد قام بشراء كل من البنك االردني 
الكويتي وبنك تونس العاملي وبنك 
اجلزائر واخلليج ومصرف بغداد 
بتقييم يفوق ٦٠٠ مليون دوالر، 
وذلك من بنك اخلليج املتحد، متى 
متت املوافقة على تلك الصفقة وما 
تاريخ موافقة البنك املركزي، وهل 
متت قبل أم بعد املوافقة عل ى زيادة 
رأســــمال بنك برقان؟ وفي تاريخ 
٢٠٠٨/١٢/٣١ أي بعد حدوث األزمة 
العاملية وتداعياتها على االقتصاد 
التنفيذي  الرئيس  احمللي، صرح 
لبنك برقان جوناثن ليون بعدم 
حصول البنك على موافقة مجلس 
الوزراء بالزيادة، لذا يرجى افادتي 
باآلتي:  يرجى تزويدي بنسخة من 
رأي ادارة الفتوى والتشريع حول 
هذا املوضوع؟ وهل قام كل من بنك 
اخلليج املتحد أو أي جهة اخرى 

بالتداول على أسهم بنك برقان بعد 
صدور قــــرار اجلمعية العمومية 
باملوافقة على زيادة رأسمال بنك 
برقان بسعر اجمالي دينار للسهم 

الواحد؟
  وما حقيقة ان سهم بنك برقان 
وسهم بنك اخلليج املتحد قد ارتفع 
الى أســــعار قياســــية بعد اعالن 
الصفقة واعالن زيادة رأســــمال 
البنك ثم تراجع بنسبة أكبر من 
٤٠٪ من شهر اكتوبر ٢٠٠٨ حتى 
نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ حيث مت بعدها 
الغاء زيادة رأسمال البنك، وعليه 
الغاء التــــزام بنك اخلليج املتحد 
بالدخول في زيادة رأســــمال بنك 

برقان بسعر دينار للسهم.
  لذا يرجى افادتي مبا يلي:

  هل متت املوافقــــة مرة اخرى 
لبنك برقان بزيادة رأسماله؟ وما 
سعر السهم الذي وافق عليه بنك 
الكويت املركزي بخصوص زيادة 
رأســــمال بنك برقان بعد املوافقة 

على الغاء الزيادة السابقة؟
  وهل وافق بنك الكويت املركزي 
لبنك اخلليج املتحد لتملك حصة 
تفوق ٥٪ من أسهم بنك برقان؟ وما 
تلك النسبة؟ وهل حصل بنك برقان 
ع لى قرار مجلس الوزراء بالزيادة 
اجلديدة؟ ويرجى تزويدي بنسخة 
منه. وما حقيقة ان الفرق في سعر 
السهم بني الزيادة االولى والثانية 
كان يفوق ٧٠٪ من سعر الزيادة 
االولى (سعر الزيادة االولى دينار 
والزيادة الثانية ٢٨٠ فلسا) وعليه 
أصبح التزام بنك اخلليج املتحد 
بأقل من ٧٠٪ من السعر السابق، 
لذا يرجى إفادتي مبا يلي: ما نسبة 
مساهمة املال العام في بنك برقان؟ 
وهل متت املوافقة على شراء أصول 
بنك اخلليج املتحد، أم انه مت إلغاء 
الصفقة تزامنا مع عدم إمتام القيام 
بالزيادة االولى؟ في حال مت ذلك، 
يرجى تزويدي بالقيمة التي مت بها 
شــــراء أصول بنك اخلليج املتحد 
لصالح بنك برقان. وهل تســــبب 
ذلك في خسائر للمال العام أم ال؟ 

وما مقدار هذه اخلسائر؟ 

 المال ينفي قيامه بتسريب معلومات
  عن جلسة استجواب رئيس الوزراء

 أكد النائب صالح املال عدم صحة املعلومات 
التي تناقلتها بعض وسائل االعالم واخلدمات 
االخبارية املتعلقة بقيامه بتسريب معلومات 
واخبار جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء 
السرية عبر موقع «تويتر»، مشيرا الى ان 
هذه املعلومات تفتقـــد الدقة، وبعيدة عن 

احلقيقة.
  واضاف في تصريح صحافي انه فوجئ 
كغيره من املواطنني بسرعة تسريب جانب 
من مداخلته في اجللسة عبر بعض اخلدمات 
االخبارية، وتلقيه اتصاالت عدة من مواطنني 
فور انهاء مداخلته وخروجه الى االستراحة، 
يرغبون في شـــكره على املداخلة، السيما 

ما يتعلق في استشـــهاده باحدى القصائد 
املال: كيف  الشـــعرية اجلميلة. وتســـاءل 
لنائب مشـــغول في االستجواب ان يتمكن 

من التواصل مع احد خارج القاعة؟
  وقـــال «ان احد اعضاء اللجنة االعالمية 
اخلاصـــة بي استفســـر مني عـــن صاحب 
القصيدة التي القيتها واستشـــهدت بها في 
االستجواب، وبينت له انها تعود الى وضاح 
وهي قصيدة مشـــهورة وعندما ابلغني ان 
العديد من مســـتخدمي «تويتر» يوجهون 
اشادات لي على هذه القصيدة فطلبت منه 
التوضيح على حسابي في «تويتر» وذلك ردا 
على االتصاالت العديدة، ومت بث القصيدة 

التي استشهدت بها».
  واضاف املال: انه اضطر لتوضيح االمور 
بعد سيل االتصاالت التي شعر فيها بان هناك 
من سرب كالمه لوسائل االعالم، السيما ان 
القصيدة ليست من املواد التي تتطلب السرية، 
فضال عن ان خروج هذه املعلومة قد مت بالفعل 
مـــن اطراف ال اعلمها. واكد املال انه مع عقد 
اجللسات بشكل علني على الدوام انطالقا 
من حق الشعب في متابعة اجللسات وأداء 
نوابه، اال ان ذلك ال يعطيني حق تســـريب 
االخبار او انتهاك اجللسات السرية، مشددا 
على احترامه للدستور والالئحة الداخلية 

وهو ما تدلل عليه مواقف سابقة له. 

 وجه النائب شعيب املويزري سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون القانونية ووزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشــــد احلماد جاء فيه: نشرت جريدة احلرية في صفحتها 
األولــــى بعددها رقم ٥١٣ الصادر بتاريــــخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ خبرا مفاده ان: 
«أكدت مصادر مطلعة ان احد املتنفذين الداعمني إلسقاط سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد قد أهدى «بلوكا» في منطقة اشبيلية ألحد 
النــــواب تقدر قيمته بـ ١٫٨ مليون دينار مقابل توقيعه على كتاب عدم 
التعاون مع ســــمو الشيخ ناصر احملمد. وأوضحت املصادر ان النائب 
كان متذبذبا في موقفه من االستجواب «إال انه غير فكره بشكل مفاجئ»، 
الفتة الى ان هذا النائب يسكن قرب مقبرة الصليبخات. وقالت ان من 
يشــــكك في األمر يستطيع ان يتأكد من إدارة السجالت العقارية». كما 
أوردت جريــــدة زوم اإللكترونية في موقعها بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ خبرا 
بنفس املعنى يحتوي على: «أكدت مصــــادر مطلعة ان احد املتنفذين 
الداعمني إلسقاط ســــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قد أهدى 

«بلوكا» في منطقة اشــــبيلية ألحد النواب تقدر قيمته بـ ١٫٨ مليون دينار مقابل توقيعه 
على كتاب عدم التعاون مع سمو الشيخ ناصر احملمد. وأوضحت املصادر ان النائب كان 
متذبذبا في موقفه من االســــتجواب «إال انه غير فكره بشــــكل مفاجئ»، الفتة الى ان هذا 
النائب يســــكن قرب مقبرة الصليبخات. وقالت ان من يشكك في األمر يستطيع ان يتأكد 

من إدارة السجالت العقارية».
  ومبا انني احد النــــواب الـ ١٠ املوقعني على ورقة عدم التعاون مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء وأقيم في منطقة الصليبخات بالقرب من 
مقبرة الصليبخات، فهذا يعني انني املعني واملستهدف مبا احتواه هذا 
اخلبر، وملا كان األمر الذي نشــــر باجلريدة عاريا عن الصحة وبعيدا 
عن احلقيقة مبا يستوجب نفيه مبستندات موثقة من اجلهة احلكومية 
املختصة بالتســــجيل العقاري وهي وزارة العدل، لذا يرجى الرد على 
الســــؤال التالي، على ان يأتي الرد مدعما باملســــتندات املرتبطة وذات 
الصلة: هل مت تســــجيل أي بلوكات أو أراض سكنية مبنطقة إشبيلية 
أو أي مناطق أخرى باسم النائب شعيب املويزري أو زوجته أو أبنائه 
أو أشقائه في الســــجل العقاري بوزارة العدل منذ ٢٠٠٩/٥/١٦ (تاريخ 
عضويتي في مجلس األمة) وحتى اآلن؟ في حالة عدم تسجيل عقاري 
ألي بلوكات او أراض سكنية باسمي واآلخرين احملددين بالسؤال يرجى 
التكرم بالرد مع رفق شــــهادة موثقة قانونية بعدم وجود أي إشــــارة 
بذلك، متهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية ضد الصحيفتني وذلك الستجالء احلقيقة ولترك 
األمر للقضاء العادل التخاذ ما يراه مناســــبا جتاه تلك اإلشاعات املغرضة التي تستهدف 
التأثير السلبي على قناعات وآراء املواطنني واملواطنات عن طريق إيهامهم بشبهة قيامي 

باستغالل املنصب الذي وصلت له كممثل لألمة بفضل من اهللا ثم الشعب. 

 وجه النائب عادل الصرعاوي حزمة اسئلة الى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليــــم العالي د.موضي احلمود، قال فــــي أولها: ملا كان الغرض من 
انشاء ديوان احملاسبة واهداف تشكيله حددها املشرع بقانون انشائه 
ومبا يكفل صون االموال العامة وعدم العبث او التفريط فيها، وحددت 
مواده ٥٣ - ٩ - ٥٩ املخالفات املالية وتأديب املســــؤولني عن ارتكابها 
عدا الوزراء، واوجبت على اجلهات احلكومية احالة ما يتكشف لها من 

مخالفات للتحقيق. وعليه يرجى موافاتي مبا يلي:
  ١ - نسخة من القرارات الصادرة بتشكيل جلنة الرد على مالحظات 
ديوان احملاســــبة خالل الفترة من ٢٠٠٧ حتى تاريخه، ٢ - مالحظات 
ديوان احملاسبة خالل الفترة املشار اليها ورد الوزارة عليها، ٣ - املبالغ 
التي مت صرفها لرئيس اللجنة ولكل عضو على حدة خالل الفترة من 
بدايــــة عام ٢٠٠٧ حتى تاريخه، ٤ - مــــا اذا كانت الوزارة قد اصدرت 
قرارات اخرى بالتعديل على االعضاء املشاركني باحلذف واالضافة من 
عدمه وصورة عن القرارات الصادرة في هذا الشأن ان وجد، ٥ - ما اذا 

كان من ضمن تشــــكيل هذه اللجنة من ورد اسمه ضمن املتجاوزين، او من طلب الديوان 
احالــــة مالحظات للتحقيق في موضوعات تخصه او مت التحقيق معه في مخالفات مالية 
ارتكبها او ساهم في ارتكابها اوسهل وقوعها او تراخى في االبالغ عنها او حاول التستر 
على مرتكبها بأي صورة من الصور، واذا كانت االجابة بااليجاب، فما االجراءات التي مت 
اتخاذها حياله وما اذا كان قد مت استبعاده من عضوية جلنة الرد على مالحظات الديوان 

او وقف مشاركته فيها من عدمه، واذا كانت االجابة بالنفي فما االسباب؟
  وفي سؤال ثان طلب الصرعاوي افادته عن الهيكل التنظيمي املعتمد لالدارة القانونية 

والذي ينظــــم تبعيتها املعمول به واملعتمد من ديوان اخلدمة املدنية، 
واملسؤول املباشر ملدير االدارة القانونية وصفته الوظيفية والرئيس 
التالي له وصفته الوظيفية، والتقييم الســــنوي لشــــاغلي الوظائف 
االشرافية باالدارة القانونية اعتبارا من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩، والتظلمات 
التي قدمها اي من شاغلي الوظائف االشرافية باالدارة القانونية خالل 
الفترة املشار اليها بالبند السابق واجلهة التي قدم اليها التظلم، واجلهة 
التي عرض عليها، فإن كانت جلنة نرجى موافاتي بأســــماء اعضائها 
وتاريخ نظرها للتظلمات ونتيجة العرض، والتظلمات التي قدمها اي 

من املوظفني العاملني باالدارة القانونية خالل الفترة املشار اليها.
  وفي سؤال ثالث قال الصرعاوي: مت تشكيل جلان حتقيق بقرارات 
وزارية منها اللجنة املشــــكلة برئاسة د.ابراهيم احلمود للتحقيق في 
مخالفات مالية بحق بعض املســــؤولني واملوظفــــني باالدارات التالية: 
«االدارة القانونيــــة، واخلدمات العامة، والتوريدات واملخازن» بوزارة 

التربية.
  وعليه يرجى موافاتي باآلتي: اسماء املسؤولني واملوظفني احملالني للتحقيق واملخالفات 
املنسوبة لكل منهم، ما اذا كان اللجنة قد انتهت من التحقيق مع االطراف املعنية من عدمه، 

التقارير التي قدمتها اللجنة خالل سير اعمالها، التقرير النهائي للجنة.
  القرارات الصادرة بتكليف كل من منال محســــن علوان ومحمد شيخ العرب املليجي 
وخالد سيد عبداملعز بأعمال اللجان او فرق عمل خالل الفترة من بداية ٢٠٠٨ حتى تاريخه 
واملبالغ التي مت صرفها لكل منهم عن اعمال هذه اللجان، وما اذا كانت جلان التحقيق قد 

نسبت الي منهم جتاوزات مالية او ادارية ونتيجة التحقيق فيها. 

 فوجئ كغيره من المواطنين بسرعة نقل جانب من مداخلته خالل «السرية» 

 غامن امليع 

 صالح املال 

 شعيب املويزري 

 عادل الصرعاوي 

 أكدت أن إقرار القوانين أبلغ رد على من يصم المجلس بالتأزيم

 أسيل: تعديالت «الرعاية السكنية» تنصف شريحة 
كبيرة من نساء الكويت وصححت وضعًا خاطئًا

 المويزري لوزير العدل: هل سجلت أراضي سكنية
  في «إشبيلية» باسمي أو باسم زوجتي أو أحد أبنائي؟ 

 الصرعاوي يوجه ٣ أسئلة للحمود: هل هناك
  مخالفات في إدارات الثانوية والخدمات والتوريدات؟

  د.اسيل العوضي 

 باركت النائبة د.اسيل العوضي 
للمرأة الكويتية اقرار مجلس االمة 
التعديالت على قانون ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية التي 
تهدف الى شمول فئات من النساء 
ضمن الرعاية السكنية التي تقدمها 
الدولة، وقالت العوضي: ان اقرار 
هذه التعديالت من شأنه ان يصحح 
وضعا خاطئا استمر لزمن طويل، اذ 
جتاهل القانون قبل تعديله شريحة 
كبيرة من النساء الكويتيات الالتي 
من املفتــــرض ان ينطبق عليهن 
تعريف االسرة املستحقة للسكن، 
الفتة الى انها تبنت هذه القضية في 
حملتها االنتخابية واثناء عضويتها 
في جلنة شــــؤون املرأة في دور 
االنعقاد املاضي. وقالت العوضي 
في تصريح صحافي لها امس: من 
املفارقــــة ان يقر القانون بإجماع 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
بعد يوم واحد فقط من مناقشــــة 

استجواب ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء، مشــــيرة الى ان في ذلك 
ابلغ رد على مــــن يصم املجلس 
بالتأزمي وعدم االلتفات للتنمية، 
مشيرة الى ان القانون اجلديد مينح 
مكتسبات عديدة للمرأة الكويتية 
طال انتظارها، قائلة: يتسنى اآلن 
للمرأة املطلقة واالرملة ولها اوالد 
احلصول على قروض بنك التسليف 
واالدخار، او للبنك ان يقرر منحها 
سكنا بقيمة ايجارية منخفضة وفي 
مادة اخرى يقــــر القانون احقية 
حصول املرأة الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي ولها اوالد او التي 
ليس لها أوالد وزوجها مقيم في 
الكويت وانقضت خمس سنوات 
على الزواج على سكن مالئم بقيمة 
ايجارية منخفضة، كما مينح ذات 
احلق للمرأة املطلقة واالرملة وليس 
لها اوالد واملرأة غير املتزوجة اذا 
بلغت اي منهن االربعني سنة من 

العمر، مبينة ان الســــكن املالئم 
بقيمة ايجارية منخفضة سيكون 
سكنا مناسبا للمرأة ويساهم في 
جعل املــــرأة املطلقــــة او االرملة 
جزءا من املجتمــــع، مضيفة: من 
املقرر ان تكون هذه املساكن مباني 
اســــتثمارية في مناطق ســــكنية 

مالئمة تدمج بني السكن العائلي 
وسكن النساء املنتفعات.

  واشــــادت العوضــــي باجلهد 
الذي بذلته جلنة شــــؤون املرأة 
واللجنــــة االســــكانية منذ بداية 
الفصل التشريعي احلالي الخراج 
النــــور، وقالت  الى  التعديــــالت 
العوضي ان اقرار هــــذا القانون 
الســــلطتني يعــــد مثاال  باجماع 
للتعاون خصوصا عندما تبادر 
احلكومة بتعاونها ايضا مشيرة 
الى انه كان من املفترض ان تقر 
التعديالت منذ اسابيع لوال  هذه 
غياب احلكومة الجهاض اجللسات، 
متمنية التزام النواب واحلكومة 
القادمة  باحلضور في اجللسات 
القرار التعديالت التي تخص املرأة 

في قانون اخلدمة املدنية.
  أهم املكتسبات التي منحها قانون املرأة االسكاني:

ايجارية    سكن مالئم بقيمة 
منخفضة او قرض اسكاني بال 

فوائد من بنك التسليف واالدخار 
بقيمة ٧٠٫٠٠٠ د.ك (سبعون الف 
دينار كويتي) للمرأة الكويتية 
املطلقة واالرملة التي لها اوالد. 
سكن مالئم بقيمة ايجارية منخفضة 

الى كل من:
الكويتية املتزوجة من    املرأة 

غير كويتي ولها اوالد.
  املرأة الكويتية املتزوجة من 
الكويت  غير كويتي مقيـــم في 
وليس لها اوالد بشرط ان يكون 
قد انقضـــى على زواجها خمس 

سنوات.
  املــــرأة الكويتيــــة املطلقة او 
االرملة وليــــس الي منهن اوالد 
واملــــرأة الكويتية غير املتزوجة 
اذا بلغت اي منهن االربعني سنة 
وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن 
السكن املالئم في السكن الواحد 
وفقا لهذا البند امرأتني من ذوات 

القربى حتى الدرجة الثالثة. 


