
 5  محليات  الثالثاء ٤ يناير ٢٠١١ 

 (سعود سالم) مسؤولو الرعاية السكنية وبنك التسليف خالل املؤمتر الصحافي

 توزيع بطاقات القرعة لقسائم
  مدينة صباح األحمد السكنية

 قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس بتوزيع 
بطاقة دخول القرعة لقسائم مدينة صباح األحمد القطاع E والتي 

تشتمل على ٣٢٦ قسيمة مبساحة ٦٠٠م.
  هذا وقد أعلنت املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني لدخول 
هذه القرعة بنـــاء على أولوية طلبهم اإلســـكاني والتي وصل 

التخصيص لها حتى تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٨.
  وكانت املؤسســـة قد خصصت االثنني والثالثاء املوافقني ٣ 
و٢٠١١/١/٤ موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لقســـائم مدينة صباح 
األحمد. أما توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة األربعاء 
٢٠١١/١/٥ موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة. واجلدير 
بالذكر ان املؤسسة حددت األحد املوافق ٢٠١١/١/٩ موعدا إلجراء 
القرعة على هذه القســـائم في مســـرح مبنى املؤسسة بجنوب 

السرة. 

 سكن مالئم للكويتية غير المستفيدة من الرعاية السكنية 
وتخييرها بين القرض اإلسكاني وتوفير السكن بإيجار مخفض

 حمد العنزي
  أكد أمني سر اللجان وفرق العمل 
مبكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون االقتصادية وشــــؤون 
التنمية واإلسكان ماجد العجمي، 
ان قانون إنشاء صندوق إسكاني 
لتوفير الدعم لبعض فئات املرأة من 
املطلقات واألرامل وغير املتزوجات 
جاء نتيجة جهود مبذولة على مدار 
أكثر من عام كامــــل وبتوجيهات 
من نائــــب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
احمد الفهد والــــذي ادخل قضية 
الرعايــــة الســــكنية ضمن خطة 

التنمية.
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبقر املؤسســــة العامة 
للرعاية السكنية أمس لشرح قانون 

الصندوق اإلسكاني للمرأة.
  وأوضــــح العجمي ان القانون 
جاء ترجمة ألفــــكار ومجهودات 
العامة  فــــي املؤسســــة  العاملني 
للرعاية السكنية وبنك التسليف 

واالدخار.
  وأضــــاف العجمــــي ان هــــذا 
القانون يعد أكبر دليل على اهتمام 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
باملرأة واحملافظة على اســــتقرار 
األسرة الكويتية بعدما جتاهلتها 
جميع القوانني والتشريعات، الفتا 
الى ان القانون حصل على اجماع 

ومباركة السلطتني.
  من جانبها قالت احملامية نضال 
احلميدان مستشــــار وزير العدل 
لشؤون اإلسكان ان القانون جاء 
انطالقا من الدستور الذي حرص 
فيه املشــــرع على ضرورة حماية 
األسرة وتوفير الرعاية لها. وانطالقا 
املبادئ الشرعية والقانونية  من 
حرصت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية على توفير السكن املالئم 
للمواطن، وفي ظل وجود الشيخ 
أحمد الفهد على رأس هذه املؤسسة 
كان هناك إصرار على حل مشاكل 

املرأة وتوفير السكن املالئم لها.
  وأضافت انه مت تشكيل جلان من 
املؤسسة وبنك التسليف واالدخار 

لتحديد الفئات التي تستحق تقدمي 
اللجان  لهــــا، وان هــــذه  الرعاية 
القانون  بهــــذا  توصلت للخروج 
وحصر الفئات بني األرملة واملطلقة 
ولديها أبناء وغير املتزوجة في سن 
األربعني، فهذه الفئات كان البد من 
توفير الســــكن املالئم لها لضمان 

استقرارها في املجتمع.
  وأشارت الى ان الفكرة جاءت 
في البداية من خالل خطة التنمية 
بإنشاء صندوق اسكاني لدعم بعض 
الفئات وإنشــــاء صندوق خاص 
باملرأة، ولكن ظهرت أفكار جديدة 
في جلنتي اإلسكان واملرأة مبجلس 
األمة فحــــدث دمج في األفكار بني 
جميع اجلهات املعنية وبتوجيهات 
من الشيخ احمد الفهد الذي حث 
على ضرورة األخذ بوجهات النظر 

للجنتي اإلسكان واملرأة.
  وأضافت احلميــــدان ان دمج 
األفكار أسفر عن دخول فئات جديدة 
لالستفادة من القانون منها املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
واملرأة العزبــــاء التي لم تتزوج، 
الفتة الى انه مت األخذ في االعتبار 
عدم تكرار املشــــاكل التي حدثت 
في إسكان املرأة في الصوابر وفي 
صباح السالم بحيث ال تسكن هذه 
الشرائح في مناطق منعزلة بعيدا 

عن املجتمع ومراعاة البعد النفسي 
في مسألة توفير السكن من خالل 

القانون اجلديد.
  وبينت ان توفير الســــكن من 
خالل القانون سيكون في جميع 
احملافظات بحســــب بطاقة املرأة 
الذي تســــكنه  املدنية وســــكنها 
حاليا وذلك عبر شراء عمارات أو 

استئجارها من القطاع اخلاص.
  وأكدت ان القانون طبعا لن يحل 
جميع مشــــاكل االسكان بالنسبة 
للمرأة، مشــــيرة الى انه سيكون 
فيه بعض الثغرات عند التطبيق 
لكنه يعد بداية سليمة في الطريق 

الصحيح.
  وأوضحت احلميدان ان الفكرة 
األساسية للصندوق كانت بإعطاء 
املرأة حقوقها السكنية مع دمجها 
في املجتمع وعدم عزلها ضمن فئات 
خارج نطــــاق املجتمع، مؤكدة ان 
القانون لن يكرر املشاكل السابقة 
في جتارب شقق الصوابر وصباح 

السالم.
  وقالت ان القانون يقر تشكيل 
جلنة لفض املنازعات حلل جميع 
املشاكل التي قد تطرأ حني تطبيقه 
وان اللجنــــة ســــتكون برئاســــة 
مستشــــار من محكمة االستئناف 
وبعضوية بعــــض جهات الدولة 

املعنية.
  وأعلنت احلميدان ان الشــــيخ 
أحمد الفهد يريد «الســــتر للمرأة 
الكويتية» من خالل حرصه على 
اقرار هذا القانون الذي من املقرر ان 
يرى النور بعد توقيعه من صاحب 
السمو األمير بثالثة شهور ونشره 

في اجلريدة الرسمية.
  من جانبه قال مدير الشؤون 
القانونية ببنك التسليف واالدخار 
فهد املطيــــري ان التعديالت التي 
أتت على قانون ١٩٩٣/٤٧ والقانون 
١٩٦٥/٣٠ اخلــــاص بانشــــاء بنك 
التسليف واالدخار بإضافة فقرة 
الى املــــادة (١٥) من القانون وهي 
حتسب اولوية طلبات الكويتيات 
املتزوجات من غير كويتيني حصلوا 
على اجلنسية الكويتية الالتي كانت 
لهن طلبات مت قبولها وتسجيلها في 
عام ١٩٨٩ او قبل ذلك للحصول على 
حق الرعاية السكنية اعتبارا من 
تاريخ حصول الزوج على اجلنسية 
الكويتية. واضــــاف املطيري ان 
التعديالت اجلديدة على املادة ٢٨ 
جاءت بسبب ان هذه املادة تعتبر 
قيدا على حصول املرأة على حق 
الرعاية الســــكنية وكان البد من 

اجراء هذه التعديالت.
  ولفت املطيري الى ان التعديالت 
التي ادرجت على قانون ١٩٩٣/٤٧ 
هي اضافة بعض املواد ومنها مادة 
٢٨ مكرر والتي تنص على ان يقدم 
بنك التسليف واالدخار قروضا بال 
فوائد ومبا ال جتاوز قيمة القرض 
املنصوص عليه في املادة املذكورة 
بغرض توفير السكن املالئم الى كل 
من املرأة الكويتية املطلقة طالقا 
بائنــــا واملرأة الكويتيــــة االرملة 
والي منهمــــا اوالد، اذا لم تتوافر 
فيهما شــــروط االسرة املستحقة 
الســــكنية وفقا الحكام  للرعاية 
هــــذا القانون وبشــــرط اال تكون 
اي منهما متمتعة بحق السكن ما 
لم تتنازل عن هذا احلق. ولبنك 
التسليف واالدخار، بناء على طلب 
من تتوافر فيهن شروط احلصول 
على القرض وفقا الحكام الفقرة 
السابقة، منح اي منهن سكنا مالئما 
ايجارية منخفضة عوضا  بقيمة 
عن تقدمي القرض. واشار الى ان 
املادة ٢٨ مكرر «أ» تنص على ان 
يتولى بنك التسليف واالدخار وفقا 
للشــــروط التي يحددها املرسوم 
املشار اليه في املادة ٢٨ مكرر (ب) 
من هذا القانون توفير سكن مالئم 
بقيمة ايجارية منخفضة الى كل 

من الفئات التالية:
  ١- املرأة الكويتية املتزوجة من 

غير كويتي ولها اوالد.
  ٢- املرأة الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي مقيم في الكويت وليس 
لها اوالد بشرط ان يكون قد انقضى 

على زواجها خمس سنوات.
  ٣- املرأة الكويتية املطلقة طالقا 
بائنا واملرأة الكويتية االرملة وليس 
الي منهما اوالد واملرأة الكويتية 
غير املتزوجة اذا بلغت اي منهن 
االربعني ســــنة وبشرط ان يكون 
عدد من يوفر لهن السكن املالئم 
في السكن الواحد وفقا لهذا البند 
القربى حتى  مــــن ذوات  امرأتني 

الدرجة الثالثة. 

 مسؤولون في مؤسسة الرعاية شرحوا التعديالت الخاصة بالقانونين اللذين أقرهما مجلس األمة 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافي  .. وسموه مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك 

 ولي العهد استقبل الخرافي
  والمحمد والمبارك و٥ وزراء 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

  واستقبل سموه حفظه اهللا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، كما اســـتقبل سموه النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
  واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهللا ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان. 

 األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين والمبارك

 استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
  كما اســـتقبل ســـموه رعاه اهللا بقصر 

الســـيف صباح امس رئيـــس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي.

  واستقبل ســـموه بقصر السيف صباح 
امس ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
  كما استقبل سموه رعاه اهللا بقصر السيف 
صباح امس النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. 

 رئيس وزراء منغوليا يصل الكويت اليوم 

 السفير المنغولي: توقيع مذكرة تفاهم
  بين إقليم أورخون ومحافظة الفروانية

 الرشيدي: صندوق المرأة اإلسكاني
  على الطريق الصحيح وهو إنجاز للحكومة

 بشرى الزين
  يصـــل الكويـــت اليوم 
رئيس وزراء منغوليا س 
ـ باتيولد في زيارة رسمية 
تستغرق ٣ أيام تلبية لدعوة 
من ســـمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وفي هذا الســـياق، قال 
الســـفير املنغولـــي لدى 
الكويت ســـايران قادر في 
تصريح لـ «األنباء» ان زيارة 
باتيولد تهـــدف الى بحث 
عالقـــات التعاون الثنائية 
بني بالده والكويت، مشيرا 

الى لقاءاته برئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد، اضافة الـــى إلقائه خطابا في 
غرفـــة صناعة وجتارة الكويت وزيارتـــه الى معهد الكويت 

لألبحاث العلمية.
  كما ذكر ان رئيس وزراء بالده سيفتتح رسميا مقر سفارة 

بالده لدى الكويت في منطقة الزهراء.
  ولفت قادر الى انه سيتم خالل هذه الزيارة توقيع اتفاقية 
تعاون في قطاع الثروة احليوانية وبرنامج للتعاون الثقافي 
واإلعالمي والتعليمي والعلمي، اضافة الى مذكرة تفاهم بني 

اقليم اروخون املنغولي ومحافظة الفروانية. 

 قالت احملاميـــة ذكرى 
الرشـــيدي انه مبناســـبة 
اقـــرار احلكومة لصندوق 
املـــرأة اخلاص بالســـكن، 
فإنني اؤكـــد ان ذلك يأتي 
على الطريق الصحيح وان 
اجنـــاز احلكومـــة في هذا 
الشأن محل تقدير وننتظر 
تفعيل ذلـــك واقرار كل ما 
من شأنه حتقيق استقرار 
املرأة الكويتية على صعيد 
السكن، والذي يعد املؤرق 

االول للمرأة الكويتية.
  واضافت: لطاملا طالبنا 

احلكومـــة بأن توليه اهتمامها، ليأتـــي اقرار املجلس مؤخرا 
لهذا احلق من خالل اآللية اجلديدة استجابة محمودة وبحق 

نثني عليها.
  وتابعت ان وقوف سمو رئيس مجلس الوزراء كداعم رئيسي 
على رأس احلكومة ومعه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
احمد الفهد كان له كبير االثر في الوصول الى ذلك احلق، كما 
ان ذلك يأتي كثمار مباركة جلهود النائبات ودورهن في دعم 
ذلك احلـــق ومعهن الكثيرون من اعضاء املجلس والداعمون 
حلقوق املرأة لتتضافر كل تلك اجلهود املخلصة الجناز ذلك 
امللف املهم الستقرار االسرة، فاملرأة نصف املجتمع وهي من 
يلد النصف اآلخر، فيجب ان متنح كل حقوقها والتي تساعدها 
على االضطالع بدورها االساسي في حياة االسرة، فال ميكن ان 
تنجح املرأة في دعم االسرة وحقوقها ضائعة ففاقد الشيء ال 
يعطيه، واضافت: اننا نتمنى من حكومة سمو الشيخ ناصر 
احملمد ومعه الرجل الذي نتوسم فيه خيرا الشيخ احمد الفهد 

ان يتحقق للمرأة كل ما تأمله مع حق السكن.
  وختمت الرشيدي اننا نأمل ان ينطلق قطار التنمية ليتحقق 
لنا ما نصبو اليه، فاملرأة الرابح االكبر اذا ما حتققت التنمية 
على ارض الكويت، وبشـــريات االمل قائمة ونتوسم في هذه 
احلكومة كل خير، ومع ذلك العهد انطالقة كبيرة تضع الكويت 

في موضعها الصحيح، فالكويت تستحق اكبر واكثر. 

 السفير املنغولي سايران قادر

 ذكرى الرشيدي 


