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اجلمعة ٢٤ مايو ٢٠١٩ محليات

»السكنية«: 8 ضوابط إلصدار وثيقة متلك باسم أرملة الشهيد
عادل الشنان 

الدولة  أصدرت وزيــرة 
لشؤون اإلســكان ووزيرة 
األشــغال العامــة د.جنــان 
بوشــهري قــرارا وزاريــا 
لتعديل بعض أحكام الئحة 
الســكنية بإضافة  الرعاية 
مــادة جديــدة برقــم )65( 
مكرر الــى الئحــة الرعاية 
الســكنية الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم )3١( لسنة ٢٠١6 
ليكون نصها كالتالي: »في 
حال استشــهاد رب األسرة 
قبل إصــدار وثيقة التملك 
تصدر الوثيقة باسم أرملته 
الكويتيــة وفقــا للضوابط 

واألحكام التالية: 
١- ان تكون أســرة الشهيد 
مستحقة احلصول على سكن 
وفق جــدول صــور تكرمي 
الشــهداء وأســرهم املرفــق 
باملرسوم رقم )3٢5( لسنة 
٢٠١١ في شأن تكرمي الشهداء. 
البديــل  يكــون  ان   -٢  

إصــدار الوثيقة قد تزوجت 
من آخر. 

 5- اذا كان البديل السكني 
املخصص للشــهيد قسيمة 
ولــم يباشــر البنــاء عليها 
حتــى استشــهاده يجــوز 
ان تســتبدل ببيت او شقة 
ألرملته مبوافقتها وبقرار من 
اللجنة ويشترط ان يتوافر 
البديل السكني الذي تطلبه 
لدى املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية )بيت او شقة(.

ملطلقة الشهيد الكويتية التي 
لها منــه أوالد حتى زواجها 
او زواج األوالد او وفاتها او 

وفاة األوالد . 
وأفــادت بو شــهري في 
قرارها بأنه بناء على موافقة 
مجلس ادارة املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية بجلسته 
رقم )3( لسنة ٢٠١٩ املنعقدة 
بتاريخ ١٤ مايو املاضي وعلى 
الئحــة الرعايــة الســكنية 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
)3١( لسنة ٢٠١6 وتعديالتها 
وعلى القانون رقم )٢7( لسنة 
١٩٩5 بشــأن إســهام نشاط 
القطاع اخلــاص في تعمير 
اململوكة  الفضــاء  األراضي 
للدولــة ألغــراض الرعايــة 
الســكنية والقوانني املعدلة 
له وبعد االطالع على القانون 
رقم )٤7( لسنة ١٩٩3 بشأن 
الرعاية السكنية والقوانني 
املعدلة له ايضا تقرر تعديل 
بعض احكام الئحة الرعاية 

السكنية كما سبق ذكره.

الوثيقــة  تكــون  ان   -6  
مصحوبة بتقرير رهن عقاري 
متى استمر قسط التمليك او 
القرض قائما بعد إصدارها 
وذلك بالتنســيق مع مكتب 

تكرمي الشهداء وأسرهم. 
 7- ان ينــص فــي وثيقــة 
التملــك علــى حق الســكن 
ألوالد الشهيد حتى زواجهم 

او وفاتهم أيهما اقرب. 
 8- ان ينــص فــي وثيقــة 
التملــك علــى حق الســكن 

»األنباء« تنفرد بنشر التعديالت على بعض أحكام الرعاية السكنية

د.جنان بوشهري

الســكني مخصصا ألســرة 
الشهيد بصفة دائمة وبقصد 
التملك أو أن يكون قد أعيد 
تخصصيــه ألرملته بصفة 

إيجار. 
 3- أال تكــون األرملــة قــد 
امتلكت عقارا يوفر الرعاية 
السكنية قبل تسلم األسرة 
للبديل السكني تسلما فعليا 
وتطبق القواعد املقررة في 

القانون والالئحة. 
 ٤- أال تكــون األرملــة عند 

الكويت: ال حديث عن السالم في ظل توسيع رقعة االحتالل

نادي الصم أقام غبقته: مركز لتعليم وتدريب لغة اإلشارة

»هيئة الشباب«: املجلس الشبابي له دور مهم
لتحقيق رؤية »كويت جديدة 2035«

نيويورك - )كونا(: أكدت 
الكويت انه ال ميكن التحدث 
عن السالم في ظل االستمرار 
في توســيع رقعة االحتالل 
اإلســرائيلي عبر االستيالء 
بالقــوة،  األراضــي  علــى 
مشــددة على أن االستيطان 
اليزال يشكل العائق األكبر 
أمام فرص حتقيق الســالم 
العادل والشــامل. جاء ذلك 
في كلمة الكويت في جلسة 
مجلس األمن حول احلالة في 
الشرق األوسط مبا في ذلك 
القضية الفلسطينية والتي 
الدائم لدى  ألقاها مندوبهــا 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي مساء أمس األربعاء.
العتيبــي: »لهــذا  وقــال 
الســبب تشاركنا مع كل من 
إندونيسيا وجنوب أفريقيا 
في عقد اجتماع بصيغة آريا 
بتاريخ ٩ مايو املاضي حول 
املســتوطنات واملستوطنني 
اإلســرائيليني فــي ضــوء 
وتيرة التوسع غير املسبوقة 
لألنشطة االستيطانية وزيادة 
عنــف املســتوطنني والتــي 
تقــوض إمكانية إقامة دولة 
فلســطينية قابلــة للحيــاة 
ومتصلة جغرافيا على أساس 

حدود ١٩67«.

بشرى شعبان

كشــفت مدير عــام الهيئة 
العامة لشــؤون ذوي االعاقة 
د.شفيقة العوضي عن إصدار 
بالدمــج  الكراســة اخلاصــة 
التعليمــي والكــود اخلــاص 
باالضافــة الــى الكشــف عن 
التدخــل املبكر، مشــيرة الى 
انــه جار العمل علــى متابعة 
هذه املواضيع وتنفيذها على 
ارض الواقــع وهو ما يحتاج 

الى عمل دؤوب 
وقــال ان الدمج التعليمي 
التعــاون مــع  الــى  يحتــاج 
جمعيات النفع العام ووزارة 
التربية والعمل كفريق لتنفيذ 

أكــد املدير العــام للهيئة 
العامة للشباب عبدالرحمن 
املطيري أهمية دور املجلس 
الشبابي الكويتي في تطوير 
وتعزيــز العمــل الشــبابي 
فــي البالد ووضــع اخلطط 
واإلســتراتيجيات إلقامــة 
البرامج واألنشطة وفق رؤية 
شــبابية عصريــة لتحقيق 
رؤية »كويت جديدة ٢٠35«.
 وقــال املطيري في كلمة 
خالل لقائه مع أعضاء املجلس 
الشبابي في املكتبة الوطنية 
مبناســبة تشــكيل املجلس 
التأسيســي الــذي مت اخيرا 
ان الهيئــة ســتقيم مخيمــا 
ألعضــاء املجلس في يونيو 
املقبل مدة شهر كامل إلعدادهم 

مبا في ذلك القرار ٢33٤.
أمــام املجلس:  وأضــاف 
»نلتقي بعد مرور عام على 
اجلرمية التي ارتكبتها قوات 
االحتالل اإلســرائيلية بحق 
املتظاهرين املدنيني في قطاع 
غــزة بتاريــخ ١٤ مايو ٢٠١8 
والتي استشهد في يومها 6٠ 
مواطنا فلسطينيا من بينهم 
أطفال وجرح أكثر من ٢٠٠٠ 

آخرين«.
العتيبــي:  وأضــاف 
ظــل  فــي  مــوات  »لعلــه 
اســتمرار استهداف املدنيني 
الفلســطينيني أن جنــدد ما 

صحافي على هامش مشاركتها 
فــي الغبقــة الرمضانية التي 
نظمها نادي الصم، مؤكدة أن 
أي قرارات ستصدرها الهيئة 

 وأعرب عن تفاؤله بنجاح 
عمل املجلس عقب استماعه 
الــى آراء وافــكار الشــباب 
املميــزة في هذا اللقاء مبينا 
ان الـ ١8٢ شــابا وشابة ممن 

اإلنســاني الدولي والقانون 
الدولي حلقوق اإلنسان مبا 
فــي ١٩٤٩ ورفــع حصارهــا 

اجلائر على قطاع غزة.
وقال العتيبي: »لتحقيق 
وإرســاء ســالم عادل ودائم 
وشــامل مــن خــالل عملية 
تفاوضيــة تتــوج بتوقيــع 
الطرفــني األساســيني عليه 
يتعني ان تكون هناك مرجعية 
أساسية يجب االلتزام بها مبا 
في ذلك تدابير بناء الثقة بني 
األطراف ال تظهر فحسب أن 
هناك التزاما سياسيا حقيقيا 
لتحقيق السالم بل تضمن أنه 
سيتم فعال االلتزام بالبنود 

التي يتم االتفاق عليها«.
وبني ان الــدول العربية 
أعادت تأكيد موقفها املبدئي 
بالتمســك بالســالم كخيار 
اســتراتيجي فــي 3١ مارس 
املاضــي خالل قمــة تونس 
األخيرة وعزمها إعادة إطالق 
مفاوضات جادة بهدف حتقيق 
حل الدولتني كشرط أساسي 
للتوصل إلى السالم العادل 
الذي  والشــامل واملســتدام 
يســتند الى القانون الدولي 
وقــرارات األمم املتحدة ذات 
الســالم  الصلــة ومبــادرة 

العربية.

وأضافت املبيلش ان عمل 
اللجان يتم حاليا عبر األجهزة 
اآلليــة اخلاصــة والتواقيــع 
االلكترونيــة دون اســتخدام 
أي ورق وبدا العمل فعليا في 
جلنتني وخــالل األيام املقبلة 

سيطبق على بقية اللجان. 
وأكدت ان الربط اآللي مع 
اجلهــات احلكومية مســتمر 
ويــزداد باســتمرار وقريبــا 
سينجز الربط اآللي مع وزارة 
الدفاع. أما على مستوى القطاع 
الطبي فقالت إن األمور تسير 
بسالسة وتنظيم يسير بصورة 
افضــل وخاصة بعــد صدور 
تطبيق الالئحة املالية إلدارة 

رعاية املعاقني.

الدعم اللوجيستي للمجلس 
والعون واملشورة معربا عن 
ثقته بقدرات الشباب الكويتي 
بإجناح عمل املجلس وحتقيق 
أهدافه بتنمية وتطوير العمل 

الشبابي في البالد.
 وشهد اللقاء الذي حضره 
عدد من قيادات وزارة الشباب 
والهيئــة عــدد مــن أعضاء 
املجلس من اجلنسني عبروا 
فيها عن تطلعاتهم ومتنياتهم 
وخططهم مبــا يخص عمل 
املجلس ومبا يخدم الشباب 
فــي  ويســتثمر طاقاتهــم 
الشــبابية  جميــع املجاالت 
واالجتماعيــة واالقتصادية 
والتـربــويـة واإلعـــالمــيـة 

وغيرها.

دعونــا إليــه فــي اجللســة 
املفتوحة الشهر املاضي من 
أهمية املتابعة اجلادة لنتائج 
تقرير جلنة التحقيق الدولية 
املستقلة بشأن االحتجاجات 
الفلســطينية  فــي األرض 
احملتلــة في قطــاع غزة من 
أجل ضمان حتقيق املساءلة 

بحق املجرمني«.
وطالب إسرائيل باعتبارها 
القائمة باالحتالل  الســلطة 
بوقف جميع أعمالها العدوانية 
ضــد الشــعب الفلســطيني 
وااللتــزام بحمايــة املدنيني 
القانــون  وكفالــة احتــرام 

ستراعي ذوي االعاقة، 
وأشارت العوضي الى انه 
بعد اجازة عيد الفطر سنعقد 
اجتماعا مع ممثلني عن الصم 
ملناقشة كل مشاكلهم الى جانب 
العمل على إنشاء قسم أو مركز 
يدرب ويعلم ويخرج أشخاص 
متخصصني في لغة اإلشارة. 
بدورها أشارت النائب املدير 
العــام للخدمــات االجتماعية 
والنفســية باإلنابــة هنــادي 
املبيلــش الــى ان العمل جار 
الشــامل  لتطبيــق املوظــف 
باإلضافة الى إنشــاء تطبيق 
خاص لتقييم الهيئة وكل معاق 
يستطيع الدخول اليه وتقييم 
ما تقدمه الهيئة من خدمات. 

انطبقــت عليهــم الشــروط 
اخلاصة لالنضمام للمجلس 
من محافظات البالد الســت 
يتمتعون بسيرة ذاتية مميزة 

في هذا املجال.
 وقــال املطيــري إن هذا 
املجلس التأسيسي للشباب 
عليه مهــام كبيرة الســيما 
فــي حتقيق انطالقــة مهمة 
للمجلــس الــى جانــب انه 
الطريــق إلجنــاح  ســيمهد 
املقبلــة ويكــون  املجالــس 
الذاكرة املؤسســية  مبنزلة 

للمجالس املقبلة.
الهيئــة  أن  وأوضــح   
لن يكــون لها تدخــل بعمل 
املجلس وقراراته وسيكون 
دورها مقتصــرا على تقدمي 

السفير منصور العتيبي يلقي كلمته

شفيقة العوضي وهنادي املبيلش 

عبدالرحمن املطيري خالل اللقاء 

وجــدد العتيبــي اإلدانة 
لكل األنشــطة االستيطانية 
اإلسرائيلية التي ليس لها أي 
شرعية قانونية داعيا املجتمع 
الدولي الى حتمل مسؤولياته 
في توفيــر احلماية الالزمة 
للشعب الفلسطيني ووضع 
حد لالعتداءات اإلسرائيلية 
مبا في ذلك عمليات االقتحام 
املتكــررة لباحات املســجد 
حراســة  حتــت  األقصــى 
القوات اإلســرائيلية والتي 
تشكل جميها انتهاكا صارخا 
مبوجــب القانــون الدولــي 
وقرارات الشــرعية الدولية 

الرؤية باملسار الصحيح، وهذا 
ينطبق أيضا على الكود ونطمح 
الى ان نخطو اخلطوة االولى 
لتنفيذها. جاء ذلك في تصريح 

للقيام باملهــام املنوطة بهم 
في املجلــس لتفعيل العمل 
الشــبابي وحتقيــق الريادة 
القرار في  للشــباب وصنع 

البرامج الشبابية.

األمير عزى رئيس الصومال وملك ماليزيا

مصادر مطلعة: البيئة أكثر املتضررين
من احلروب.. والتسرب اإلشعاعي مستبعد

53 مليون دينار تكلفة توصيل التيار
إلى ميناء مبارك وجزيرة بوبيان

»األشغال« تصرف بدالت املوقع 
والشاشة لـ 600 موظف قريباً

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس محمد 
عبداهلل محمد )فرماجو( رئيس جمهورية 
الصومال الفيدرالية الشــقيقة أعرب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايــا التفجيــر الذي وقــع عند نقطة 
تفتيش أمنية في العاصمة مقديشيو وأسفر 
عن ســقوط عدد مــن الضحايا واملصابني 
راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه على 
استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل 
الشنيع الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني 

واملنافي لكل الشرائع والقيم اإلنسانية.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس محمد 
عبداهلل محمد )فرماجو( رئيس جمهورية 
الصومال الفيدرالية الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشيو 
وأســفر عن ســقوط عــدد مــن الضحايا 
واملصابني راجيا سموه للضحايا الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد ببرقية تعزيــة إلى جاللة 
السلطان عبداهلل ابن السلطان أحمد شاه 
ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى السلطان أحمد 
شاه املســتعني باهلل، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فســيح جناته وأن يلهم األســرة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى جاللة السلطان 
عبداهلل ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهلل 
تعالى السلطان أحمد شاه املستعني باهلل، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

دارين العلي

قالت مصــادر بيئية مطلعة: ان البيئة 
اكثر املتضررين اثناء احلروب وبالرغم من 
ان االهتمــام األول في فترات احلروب هو 
احلفاظ على حياة اإلنسان، اال ان نتائجها 
تكون كارثية على البيئة ســواء البرية او 

البحرية او تلوث الهواء. 
وأكــدت املصــادر ان امكانيــة حــدوث 
تسربات اشعاعية في املنطقة نتيجة الي 
حرب أمر مســتبعد اال انــه يبقى احتمال 
وارد ويجــب التنبه اليه، الفتا الى انه في 
حال حدوث تســرب اشعاعي فإنه سيؤثر 
على الهواء او املياه او كليهما وهذا ما يجب 

االستعداد له سواء فنيا وطبيا. 
وقالت: ان هناك خطة طوارئ في الدولة 
يتم حتديثها بشكل مستمر ويتم العمل بها 

في حال حدوث اي طارئ، مؤكدة ان الهيئة 
العامة للبيئة جهة رقابية وتقوم بدورها 
االشرافي في حال حصول تسربات اشعاعية 
كجهــاز مســاند جلهات الرصــد واملتابعة 
كــوزارة الصحــة و»األبحــاث« واحلرس 
الوطني، حيث تشــرف على مــا تقوم به 
اجلهــات املعنية في مكافحة ومجابهة هذا 

التسرب.
ولفتت الــى ان الهيئة لديها نظام مهم 
ميكن االستفادة منه في هذه احلاالت وهو 
»املعلومات اجلغرافية« الذي يشمل جميع 
مناطق الكويت ويســمح مبعرفة امكانات 
كل نقطة علــى االراضي الكويتية وتعداد 
الســكان فيها ما يســاعد متخذ القرار في 
اتخــاذ قراره من ناحية ردة الفعل ســواء 

باإلخالء أو توزيع األدوية وغيرها.

دارين العلي 

مــن املتوقع أن يبــدأ قريبا العمل على 
إعداد وطرح املناقصات اخلاصة مبشروع 
تزويد ميناء مبارك وجزيرة بوبيان بالطاقة 
الكهربائية الذي ضمنته وزارة الكهرباء واملاء 
في خطتها للعام املالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ راصدة 
53 مليون دينار كتكلفة تقديرية لتغطية 
أعمال املناقصات خالل السنة املالية احلالية. 
وقالت مصادر في الوزارة إن األعمال التي 
يتضمنها املشروع تتمثل في تركيب وتزويد 
محطتي حتويل رئيسيتني في بوبيان بتكلفة 
إجمالية تبلغ ٢5 مليون دينار ومدة تنفيذ 
٢٤ شهرا وتعد املناقصتان أول األعمال التي 
ســتتم في املنطقة، مشــيرة املصادر إلى 
أن الــوزارة بصدد اإلعداد والتجهيز لعدد 
من املناقصات املستقبلية لتوفير خدمتي 

الكهرباء واملاء فــي ميناء مبارك وجزيرة 
بوبيان وبالتوازي مع خطط وبرامج تنفيذ 
املينــاء الذي تنفذه وزارة األشــغال حاليا 
إضافة إلى جزيرة بوبيان التي تسعى الدولة 
حاليــا إلى حتويلها إلى منطقة اقتصادية 

وعمرانية جاذبة.
وأوضحت املصادر أن مشاريع الكهرباء 
التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها للعام 
املالــي احلالي تأتي ضمن التــزام الوزارة 
بتوفير خدمتي الكهرباء واملاء للمشاريع 
العمرانيــة اجلديدة، لــذا وضعت الوزارة 
في خطتهــا التحضيــر والتجهيز جلميع 
املتطلبات التي تلزم هذه املشاريع وإعداد 
وجتهيز املناقصات اخلاصة بها، وكل قطاع 
فيما يخصه سواء شبكات التوزيع والنقل أو 
مشاريع املياه وذلك لضمان توفير اخلدمتني 

ألهم املشاريع في الدولة.

فرج ناصر

اكد مصدر مسؤول بوزارة االشغال أن 
الوزارة ســتقوم بصرف البدالت اخلاصة 
مبوظفي الوزارة املستحقني من بدل موقع 
وشاشة قريبا وذلك بعد املوافقة عليها من 

ديوان اخلدمة املدنية.
واضاف ان هذه البدالت ستستفيد منها 

فئة كبيرة من العاملني بالوزارة وتشــمل 
العاملني باملواقع اخلارجية التابعة لوزارة 

االشغال.
واشــار الى ان هذه البدالت تتراوح ما 
بــني 7٠ و١٠٠ دينــار للموظف كل حســب 
تخصصه ودرجته الوظيفية مؤكدا ان هذه 
البدالت من املتوقــع ان تصرف ألكثر من 
6٠٠ موظف يعملون بالوزارة وبقطاعات 
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استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركن محمد اخلضر مبكتبه قائد 
قوة الواجب املختلطة ١5٢ )مقرها مبملكة 
البحرين الشــقيقة( العقيــد الركن بحري 

مبارك علي الصباح، حيث استمع سعادته 
إلى إيجــاز مفصل عن املهــام والواجبات 
املناطة بالقوة، كما اطلع على آخر املستجدات 

ومدى اجلاهزية الفنية واإلدارية لها.

الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال العقيد الركن بحري مبارك علي الصباح

ضرورة أن يكون البديل السكني مخصصًا 
ألسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك

يجب أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن 
عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض 

قائماً بعد إصدارها بالتنسيق مع مكتب الشهيد


