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الكويت قفزت إلى 
املركز 56 في مؤشر 

تنمية الشباب

اجلمالي: 5 آالف 
أسرة تستفيد من 

مساعدات اجلمعية 
داخل الكويت

السرهيد: الوزير حريص على حلّ املشكالت العالقة

أطلقت »فريق األيادي اخلضراء البيئي«

تعليق اعتصام »املوانئ« بعد وعود أبل
بتنفيذ مطالب العاملني في املؤسسة

»أصدقاء النخلة« تنظم فعالية بيئية
 كل أسبوع طوال شهر أغسطس

)ريليش كومار( عبداهلل السرهيد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي عقب تعليق االعتصام  

)عادل سالمة( صورة جماعية للمشاركني  

فرج ناصر

علق رئيس نقابة العاملني في املؤسسة 
العامة للموانئ الكابنت عبداهلل السرهيد 
االعتصام الذي كانت النقابة تعتزم تنفيذه 
أمــس بعــد اجتماعهم مــع وزيــر الدولة 
لشؤون االســكان ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات ياسر أبل الذي أبدى تفهمه ملطالب 
العاملني في املؤسسة ومتابعة احتياجاتهم 

ومتطلباتهم والعمل على حتقيقها. 
وقال السرهيد خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقــده أمس على هامــش االعتصام 
الذي كان مقرر تنفيذه: ارتأت النقابة وقف 
االعتصام احتراما وتقديرا للوزير ياســر 
ابــل الذي أبــدى تفهما واضحــا وتعاونا 
كبيــرا خالل لقائه مــع املوظفني العاملني 
في املؤسســة الذين بينوا لــه الكثير من 
املوضوعات التي حتتاج الى متابعة وتدخل 
مباشر منه كبدالت املوظفني خصوصا التي 
أقرت من قبل ديــوان اخلدمة املدنية منذ 
ســنتني ولم تطبق حتى اآلن، موضحا ان 
متابعة الوزير احلثيثة ولقاءه مع املسؤولني 

والقياديــني في املؤسســة لبحث مطالب 
املوظفني ومحاولــة ايجاد اآللية التي من 
خاللهــا يتم تفعيل وحتقيق تلك املطالب 
املستحقة دليل واضح على حرصه واهتمامه 

بحل األمور العالقة. 
 وأكــد أن النقابة اضطرت الى االجتاه 
نحــو االعتصــام بعــد تــردي الكثير من 
خدمات املؤسســة التي تقدمها، وتأخرها 
في حتقيق متطلبات العاملني املستحقة، 
مبينــا أنهــا أرادت من اعالنهــا االعتصام 
ايصال رســالة الى املســؤولني بضرورة 
حتسني اخلدمات وبيان رفضهم ملا وصلت 
اليه بعضها من مســتوى ال يرقى لعراقة 
مؤسســة املوانئ، مثمنا مبــادرة الوزير 
فــي دعوته ألعضاء النقابة وحرصه على 
االســتماع الى متطلباتهــم وبحثه جميع 
األمــور واجلوانــب العالقــة التي حتتاج 
الى قرارات سريعة حللها، قائال »حضور 
الوزيــر ومقابلتــه للموظفني كان مبنزلة 
إلقاء التحية، فكان من الواجب علينا بعد 
ما ملسناه من تفهم وحرص الوزير أن نرد 

التحية بوقف االعتصام«.

70 % نسبة إجناز مبنى محافظة مبارك الكبير

»أكادميية املبدعني« يحقق طموحات أبناء الشهداء
أعلنت الوكيــل بالديوان األميري 
ومدير عــام مكتب تكرمي الشــهداء 
وأسرهم فاطمة األمير أن املكتب يعتزم 
تنفيذ مبشروع »أكادميية املبدعني« وهي 
األفراد  لتأسيس  أكادميية تخصصية 
الكويت  أبناء شــهداء  واملجاميع من 
األبــرار، والعمل على بناء اإلبداع في 
شــخصياتهم وجعلهم قدوة مؤثرة 

ومنتجة في املجتمع.
وأوضحت األمير أن مكتب الشهيد 
من املؤسسات التي أوجدت لرعاية أسر 

الشــهداء حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، موضحة 
ان املكتب ومن خالل متابعة أسر وأبناء 
الشــهداء يقدم العديد من األنشــطة 
والبرامج الهادفة التي يســتفيد منها 
األبناء بعد نهاية كل عام دراسي وفي 
املناسبات، وتستهدف  أو  العطل  أثناء 
البرامج التنمية البشرية وإعادة الهيكلة 
التنموية وتعزيز الروح الوطنية ومفهوم 

الوالء للوطن.
وأضافت: تندرج »أكادميية املبدعني« 

في نطاق هذه البرامج، وستضم كوكبة 
من أبناء شهداء الكويت بهدف مساعدتهم 
على حتقيق طموحاتهم وصقل هواياتهم 
التي سيخدمون بلدهم من خاللها، مؤكدة 
أن األكادميية ستنظم دورات متعددة 
علــى مدى 12 أســبوعا يقوم خاللها 
املتدربون مبشاريع فردية وجماعية، 
وسيتم تخريجهم وتسليمهم دبلومة 
للتدريب  معتمدة من معهد إكسبشن 

األهلي.
وذكرت أن الفئة املستهدفة من أبناء 

الشهداء هم الفئات العمرية من 20- 35 
عاما، وبدأ التســجيل في املشروع 8 
من أغســطس اجلاري ويستمر حتى 
27 منه، عن طريق املوقع اإللكتروني 
www.Martyr.com.kw، معربة عن األمل 
في أن متثل هذه املشاريع دعما ملسيرة 
البشرية من  املوارد  الكويت وتطوير 
أبناء الشهداء، وإعدادهم خلدمة بلدهم 
في مختلــف املجاالت، فأبناء الكويت 
هم الثروة احلقيقية وأســاس التقدم 

والتطور في املجتمع.

قبل الفرق التطوعية حتت 
رعايــة وإشــراف جمعية 
أصدقاء النخلة طوال شهر 
اغسطس اجلاري وبعدها 
يتــم اختيــار افضل فريق 
الفوز  تطوعــي يســتحق 
مبسابقة الفرق التطوعية 

البيئية.

االيــادي اخلضــراء حيث 
جاءت الفعاليات في الهواء 
الطلق وفي أجواء ترفيهية 
رائعــة القــت استحســان 
الشــاطئ  اجلمهور ورواد 
البرامــج  وتفاعلهــم مــع 
املختلفة مثل الورش الفنية 
وزراعة وتوزيع الشتالت 
وجمع القناني البالستيكية 
ومعــرض اعــادة التدوير 
وعرض السالحف البحرية 

وغيرها.
وكشف عن اقامة فعالية 
أسبوعية بشكل منتظم من 

مكتب احملافظ واستراحة له 
وقاعــة اجتماعات، ويضم 
املشــروع خيمة رئيســية 
للمبنى تغطي املدخل على 
مســطح ٤ آالف متر مربع 
وأخرى صغيــرة النتظار 
السيارات، معلنا ان نسبة 
االجناز في املبنى جتاوزت 

٧0% حتى اآلن.

عادل الشنان 

أعلــن رئيــس جمعية 
النخلــة د.عادل  أصدقــاء 
دشتي عن انطالق فعالية 
االيــادي  فريــق  »قافلــة 
البيئي« ضمن  اخلضــراء 
مسابقة افضل فريق تطوعي 
بيئــي تطبيقــا لتوصيات 
للفــرق  االول  امللتقــى 
التطوعية الشــبابية الذي 
نظمتــه اجلمعيــة برعاية 
العامة للشــباب،  الهيئــة 
و»التطبيقي« و»البيئة«، 
مشيرا الى مشاركة العديد 
مــن الفــرق التطوعية في 
الفعاليــة التــي تضمنــت 
ورشــا بيئية بالتفاعل مع 
اجلمهور مباشرة مع بعض 
التوعية عن  احملاضــرات 
أهمية احملافظة على البيئة 
وخطورة التعامل السلبي 
البيئي على حياة االنسان 

والنبات واحليوان. 
واكد دشتي ان اختيار 
إلقامــة  اجنفــة  شــاطئ 
الفعالية كان موفقا لفريق 

فرج ناصر

قــام الوكيــل املســاعد 
لقطاع املشاريع اإلنشائية 
في وزارة األشغال م.غالب 
شالش بزيارة مشروع مبنى 
محافظة مبارك الكبير في 
غــرب أبو فطيرة للوقوف 
على آخر مستجدات األعمال 
املوقعية للتسريع من إجناز 
املشروع. وقال ان مساحة 
األرض املخصصة للمشروع 
١٧ ألف متر مربع ويتكون 
من ســرداب يحتوي على 
الكهربــاء واملولد  محطــة 
وغرف خلزان مياه احلريق 
ومصلى ومواقف للسيارات، 
ودور أرضي يحتوي على 
بهو ومدخــل لكبار الزوار 
ومدخل للموظفني ومكاتب 
ديوان احملافظة والديوانية، 
أما الدور األول فيحتوي على 

زراعة الشتالت على هامش الفعالية

جانب من العمل في مبنى محافظة مبارك الكبير

أكد في تصريح مبناسبة يوم الشباب العاملي أن صاحب السمو الراعي األول لهم

حتديث الطلبات اإلسكانية منذ عام 1985 حتى 2017.. وإجراءات قانونية بحق املخالفني

الروضان: حريصون على دعم أفكار ومبادرات الشباب البناءة

»السكنية«: تأجيل طلبات 5 فرص استثمارية إلى 17 سبتمبر

الشبابية غير الربحية التي تنفع 
ذاتهم وبالدهم، كما ان اختيار 
الكويت لهذا العام 20١٧ عاصمة 
الشباب العربي وسموه الراعي 
األول لفعاليات هذا احلدث املهم 
الزاخر بالنشــاطات الشبابية 
املفيدة واملهمــة تبرز امكانات 
الشباب وقدراتهم وتسهم في 

تطويرها.
وذكر أن البــالد في الفترة 
األخيــرة قفــزت فــي مؤشــر 
تنميــة الشــباب املقــدم مــن 
)رابطــة الكومنولث( واصبح 
ترتيبهــا في املركز 56 من بني 
دول العالــم بعــد أن كانت في 
الترتيب ١١0، وبالرغم من جميع 
اجلهود املبذولة نشــعر بأننا 
مقصرون وأنها ال تلبي طموح 
الشــباب وال الوزارة وبال شك 
أننا مستمرون في العمل صفا 
واحدا مع شباب الكويت للسعي 

واإلنشاءات«، »الفهرس للتجارة 
العامة واملقاوالت«، »هاي الست 

للتجارة العامة واملقاوالت«.
وفيما يتعلق بتسديد ثمن 
الســكنية أشــارت  القســيمة 
املؤسسة في بيان أمس الى أن 
املــادة ٧9 مــن الئحتها حددت 
عدة طرق لدفع قيمة القســائم 
السكنية األولى من خالل قيام 
املواطن املخصص له بتسديد 
ثمن القســيمة مباشرة إلدارة 
اإليرادات والتحصيل أما الثانية 

معا لبناء وتطوير وطننا الغالي 
الكويت، فالشــباب هم أساس 
هذا البلد »والكويت تســتحق 

األفضل«.
وشدد على ضرورة استمرار 
التعــاون بــني أجهــزة الدولة 
العالقة  والقطاع اخلاص ذات 
بالشــباب والتكاتــف من أجل 
التوسع في تنفيذ أقوال صاحب 
الســمو وترجمتها على أرض 
الواقع لينعم الشباب مبستوى 
معيشــي يســوده اإليجابيــة 
والتطــور ويواكــب متطلبات 
العصر، ويرسم أمامهم خطوات 
عمليــة لتحقيــق طموحاتهم 
ومتكينهم فــي املجاالت كافة، 
مجددا دعوة الشباب الى تقدمي 
كل أفكارهــم ومبادراتهم عبر 
موقــع وزارة الدولة لشــؤون 
 www.youth.gov.kw الشــباب

لدعمها وترجمتها الى واقع.

فعن طريق السداد من القرض 
اإلسكاني، حيث يتم توقيع عقد 
القرض مع بنك االئتمان في مدة 
أقصاها ثالثة شهور من تاريخ 
دخول القرعة بالنسبة للقسائم 
املوزعــة توزيعــا فعليــا، أما 
بالنسبة للقسائم املوزعة على 
املخططات فتحسب مدة الثالثة 
أشهر من املوعد احملدد لتسلم 
القسيمة تسلما فعليا، مشيرة 
إلى أنه في حالة عدم التسديد 
املباشر أو توقيع عقد القرض 
خالل املدة احملددة ينذر املخالف 
باإلعالن بإحدى وسائل النشر 
واجلريدة الرسمية بالتسديد.

وبينــت أنه فــي حالة عدم 
التسديد رغم اإلنذار يلغى قرار 
تخصيص القسيمة وتستردها 
املؤسسة كما أنه في حالة إلغاء 
القسيمة ومراجعة  تخصيص 
املخصص له املؤسســة خالل 
ســتة أشــهر من تاريخ إجراء 
القرعة يجوز لها أن تخصص 
له أحد البدائل السكنية املتوافرة 
وميتنع عليه دخول القرعة مرة 
أخرى ويتم الغاؤها في حال عدم 

املراجعة لستة اشهر.

األساسية للحاضر واملستقبل، 
مشــددا علــى االســتثمار في 
الشباب وتعليمهم، وتدريبهم 
وتأهيلهم، وكذلك خلق فرص 
العمــل الالزمة لهــم لتحقيق 

ذواتهم وطموحاتهم.
وأكد أن انشاء وزارة الدولة 
لشؤون الشباب خطوة رائدة 
دعمها صاحب السمو، وتؤكد 
على اهتمــام الدولة على مدى 
سنوات بالشباب الذين هم عماد 
مستقبلنا والذين ميثلون ٧2% 
من املجتمع، مشيرا إلى أن الدولة 
ال تدخــر جهدا فــي توفير كل 
متطلبات الشباب واحتياجاتهم 
في جميع املياديــن ومختلف 
املجاالت، كما ان الوزارة تعمل 
على ترجمة خطابات ســموه، 
وذلك عبر استراتيجية رسمتها 
لتكون خارطة طريق جناحات 
الشباب وجهة راعية للمبادرات 

جابر األحمد وصبــاح االحمد 
السكنيتني ليكون ١٧ سبتمبر 
املقبــل بدال من 2٤ أغســطس، 
كمــا أعلنت طــرح مناقصة ٤ 
محطات حتويل كهرباء فرعية 
بالقطعــة االولى من مشــروع 
الوفــرة اإلســكاني ومن املقرر 
اقفالها فــي 2٧ اجلاري محددة 
إياهــا علــى 5 شــركات وهي: 
»اإلنشاء والتصنيع العقاري«، 
اجلاهــزة  للمبانــي  »اســكو 
واإلنشاءات«، »الدار للهندسة 

قال وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
بالوكالــة خالــد الروضان إن 
الكويــت حريصــة علــى دعم 
الشــباب وتوفير حياة كرمية 
أفكارهــم  حتضــن  وبيئــة 
ومبادراتهــم البنــاءة فــي كل 

املجاالت.
الروضــان فــي  وأضــاف 
تصريح صحافي مبناسبة اليوم 
العاملــي للشــباب، إن صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد، راعي الشــباب األول 
وأكبر الداعمني لهم فهم صمام 
األمــان، وقوة الوطــن، وعدة 
الكويت وثروتها وبسواعدهم 
وطاقاتهــم وعلمهــم ووعيهم 
يفرضــون علينا اإلصغاء لهم 
وإشراكهم بالتخطيط ملستقبل 
واعــد يأخــذ بعــني االعتبــار 
الركيــزة  طموحاتهــم ألنهــم 

عادل الشنان 

اعلــن مصــدر مطلــع فــي 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عــن قيــام ادارة التخصيــص 
والطلبات باستكمال اجراءات 
حتديــث البيانــات للمواطنني 
أصحاب الطلبات االسكانية منذ 
العام ١985 وحتى 20١٧ بهدف 
التنســيق مع اجلهات املعنية 
التخــاذ اإلجــراءات القانونية 
للقوانــني  املخالفــني  بشــأن 
والشــروط املنصــوص عليها 
بشــأن احلصول على قســائم 

سكنية وبدل اإليجار.
وأضاف املصدر أن املؤسسة 
انتهت خالل الشهرين املاضيني 
آالف  بيانــات  مــن حتديــث 
املعامــالت ما بــني عامي ١985 
و2000 حيث تبني وجود عشرات 
املخالفني لشروط احلصول على 
بدل اإليجار وأوراق التخصيص 
على القســائم ضمن املشاريع 
املطروحة حاليا نظرا لتغيرات 
في احلالة االجتماعية وغيرها 
مــن األمور التي ينــص عليها 
قانون الرعاية السكنية، داعيا 

املواطنني ممن حدث لديهم تغير 
فــي احلالــة االجتماعية وغير 
املســتحقني لبــدل اإليجار الى 
مراجعــة املؤسســة وحتديث 
بياناتهــم تفاديــا للوقوع في 
املديونيات ووضــع »البلوك« 
علــى ملفاتهــم القائــم حلــني 

تصحيح األوضاع.
فــي ســياق آخــر عدلــت 
إرســال  موعــد  »الســكنية« 
التأهيــل لتنفيــذ 5  طلبــات 
فرص اســتثمارية في مدينتي 

جانب من املساعدات املقدمة من اجلمعية )زين عالم( جعفر اجلمالي خالل إعداد كوبونات املساعدات  

اجلمعية أطلقت حملة »األعياد اخليرية« مبناسبة موسم »األضحى«

»الهالل األحمر« توزّع 366 كوبون مساعدات على األسر املتعففة

إلى توزيع قرطاسية وأدوات 
مدرســية، موضحا ان شركة 
مراد بهبهانــي تبرعت بألفي 
شنطة مدرسية سيتم توزيعها 
على طلبة املدارس من األسر 
املتعففة املسجلة في اجلمعية.
ولفــت الــى ان اجلمعيــة 
تتعــاون مــع كل اجلمعيــات 
ومؤسســات املجتمــع املدني 
ملســاعدة احملتاجــني لتكملة 
األدوار التي يقومون بها دون 
متييز آخذين مبعيار اإلنسانية 
واحلاجة للمســاعدة وهو ما 
تسعى إليه اجلمعية، مضيفا: 
ميكــن لألســر املتعففــة غير 
الكويتيــة التــي تقطن البالد 

وترغب في املساعدات العينية 
أن تقدم أوراقها للجمعية سواء 
كان افرادهــا من ذوي اإلعاقة 
واألرامل واملطلقات واملرضى 
شريطة أن يحضروا أوراقهم 
الثبوتيــة كاملــة، داعيا أهل 
اخلير للمساهمة مبا جتود به 
أنفســهم والوقوف إلى جانب 
اجلمعية وتضافر كل اجلهود 
لدعــم مشــاريعها اخليريــة 
واإلنسانية فالدال على اخلير 
كفاعله، موضحا أن اجلمعية 
تستقبل الصدقات والزكاة من 
املواطنني والتي ستؤتي ثمارها 
على الفقراء واحملتاجني داخل 

الكويت.

التي اطلقتها »الهالل األحمر« 
أمس الى أن اجلمعية ترعى 5 
آالف أسرة من املتعففني داخل 
الكويت من مختلف اجلنسيات، 
وال يوجــد متييــز ضــد أحد، 
مؤكدا أنهم مــن ذوي اإلعاقة 
واألرامل واملطلقات واملرضى 
ويتــم االتصال بهــم لتحديد 
موعــد قدومهم إلــى اجلمعية 

ألخذ املساعدات.
وذكر ان اجلمعية تستعد في 
املرحلة املقبلة ملوسم املدارس 
حيث سيتم تســديد الرسوم 
املدرسية لبعض االسر املتعففة 
غير القادرة والتي تعاني دولهم 
من صراعات وحروب، باإلضافة 

باهي أبوالعال

كشــف املتطوع فــي إدارة 
املساعدات احمللية في جمعية 
الهالل االحمر جعفر اجلمالي 
عن توزيــع 366 كوبونا على 
االســر املتعففة املسجلة لدى 
اجلمعية لشراء مالبس لعيد 
االضحــي املبــارك بقيمــة 30 
دينــارا باإلضافــة إلى توزيع 
 »Kdd« متور وحليب من شركة
ومــواد غذائيــة وســتائر من 

شركة »ابيات«.
وأشار اجلمالي خالل اطالق 
حملــة »األعيــاد اخليريــة« 
لتوزيع كوبونات كسوة العيد 

إلغـاء قـرار التخصيـص فـي حـال التخلـف عـن دفـع أقسـاط »االئتمـان«

مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية


