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األمير عزى الرئيس الصيني بضحايا إعصار »ليكيما«
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس 
شي جني بينغ رئيس جمهورية الصني 
الشــعبية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا إعصار »ليكيما« الذي ضرب 
عدة مقاطعات ومناطق شرقي الصني 
وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني وتدميــر للمرافق العامة 
واملمتلكات، راجيا سموه للضحايا 
الرحمة وللمصابني ســرعة الشفاء 
وأن يتمكــن املســؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 
العهد  الطبيعية. وبعث ســمو ولي 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس شــي جني بينغ رئيس 

الصديقة  الشعبية  جمهورية الصني 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا إعصار »ليكيما« الذي 
ضرب عدة مقاطعات ومناطق شرقي 
الصني راجيا سموه للضحايا الرحمة 
وللمصابني سرعة الشفاء. كما بعث 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. من جانب 
آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح امس 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد  كما 
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح.

ولي العهد استقبل اخلالد واجلراح

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ خالد اجلراحسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد

رئيس األركان استقبل املهنئني
من منتسبي اجليش

الفريق الركن محمد اخلضر والفريق الركن عبداهلل النواف خالل استقبال املهنئني 

استـقــــبل رئيــــس 
العامة للجيش  األركان 
الفريــق الركــن محمــد 
اخلضر بديوان رئاسة 
األركان، املهنئني مبناسبة 
عيــد األضحــى املبارك 
مــن منتســبي اجليش 

الكويتي.
وقــد متنــى الفريــق 
الركن محمد اخلضر من 
املولى عــز وجل أن يدمي 
نعمة األمن واألمان على 
وطننــا الغالي حتت ظل 
قيــادة صاحــب الســمو 
األمير القائد األعلى للقوات 

املسلحة الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر االستقبال نائب رئيس األركان 

العامــة للجيش الفريــق الركن عبداهلل 
النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري 

وكبار الضباط القادة في اجليش.

تهنئة ومباركة 

التجديد لعماد اجللوي 4 سنوات 
بـ»الطيران املدني«

»التجارة«: جوالت تفتيشية على مدار 
الساعة لضبط أسواق السلع املدرسية

صــدر مرســوم رقــم 
٢٠3 لســنة ٢٠١٩ بتجديد 
تعيــني قيــادي بــاإلدارة 
املدني  العامــة للطيــران 
جاء فيه: مادة أولى: يجدد 
تعيني م.عماد فالح عوض 
اجللوي ـ نائب مدير عام 
اإلدارة العامــة للطيــران 
املدنــي ـ بدرجــة وكيــل 
ـ ملــدة 4  وزارة مســاعد 
سنوات اعتبارا من تاريخ 

.٢٠١٩/3/4
مادة ثانية: على وزير 

الدولــة لشــؤون اخلدمــات تنفيــذ هذا 
املرسوم، وينشر في اجلريدة الرسمية. 
كما صدر مرســوم رقم ٢١٠ لســنة ٢٠١٩ 
بتعيني ســفير غير مقيم جاء فيه: مادة 
أولى: يعني أمين محمد العدسانيـ  سفير 
دولة الكويت لدى جمهورية جنوب افريقيا 

ـ باالضافة الى عملهـ  سفيرا لدولة الكويت 
لدى مملكة اسواتيني.

مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة تنفيذ هذا 
املرســوم ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إجناز 
خطتهــا ملتابعة ضبط أســواق الســلع 
املدرسية بالتزامن مع االستعدادات للعام 
الدراســي اجلديد منعا ألي محاوالت أو 
جتاوزات وحرصا على توفير هذه السلع 

بأسعار مناسبة للمستهلكني.
وقالت »التجــارة« في بيان صحافي 
ان قطــاع الرقابة التابع للــوزارة اتخذ 
التدابير الالزمة ملراقبة السلع املدرسية، 
حيث وضع اخلطط الالزمة لها، وأوعز 
إلى فرق التفتيش املوزعة على احملافظات 
الست مبباشرة العمل على رقابة السلع 
واستقبال الشكاوى بهذا الشأن من قبل 
املســتهلكني مشــددة على توافر السلع 

املدرسية.
وأضافت ان هناك خطة عمل ميدانية 
جلوالت تفتيشــية للمفتشــني التابعني 

للوزارة على احملال واألسواق املركزية في 
محافظات الدولة الست على مدار الساعة 
سواء للتأكد من توافرها وجودتها ميدانيا 
وتسجيل املالحظات ان وجدت، فضال عن 
تلقي الشكاوى من خالل اخلط الساخن 
١3٥ او عن طريق التطبيق اإللكتروني او 
احلسابات الرسمية للوزارة على مواقع 
التواصــل االجتماعــي الذي يســتطيع 

املستهلك تقدمي شكواه ومتابعتها.
وشددت »التجارة« على كل الشركات 
املختصة ببيع اللوازم املتعلقة بالسلع 
املدرســية ضــرورة االلتــزام بالقوانني 
والتعاميم املعمول بها حتى ال يتعرضوا 

ملخالفات قانونية.
وأكدت التجارة انهــا لن تتوانى عن 
محاســبة املخالفني عبر تنفيذ القوانني 
والقرارات واللوائح والنظم املعمول بها.

تعيني العدساني سفيراً لدى أسواتيني

امين العدساني م. عماد اجللوي

اخلالد استقبل املهنئني من منتسبي الوزارة بالعيد: 
لِيُدم اهلل على بلدنا العزيز نعمة األمن واالستقرار

الشيخ صباح اخلالد وخالد اجلاراهلل وقيادات »اخلارجية« خالل حفل االستقبال 

اســتقبل الشــيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية بحضور نائب وزير اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل املهنئات واملهنئني من مساعدي وزير 
اخلارجية ورؤساء البعثات الديبلوماسية املتواجدين في 
البالد ومنتسبي وزارة اخلارجية مبناسبة عيد األضحى 
املبارك. وأعرب الشيخ صباح اخلالد خالل االستقبال عن 
متنياته للجميع بأن تعاد عليهم هذه املناسبة السعيدة 
مبوفــور الصحة والعافية وأن يدمي علــى بلدنا العزيز 
نعمة األمن واالســتقرار ودوام التقدم واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
إلــى ذلك، تلقى نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد اتصاال هاتفيا من وزير 
خارجية جمهورية باكســتان اإلســالمية الصديقة شاه 
محمود قريشي تناوال فيه مستجدات األحداث اإلقليــمية 

الشيخ صباح اخلالد وخالد اجلاراهلل في استقبال املهنئني بعيد االضحىوالتطـورات الراهنة في املنطقة.

»السكنية«: إعفاء املواطنني من تكلفة تنفيذ البنية األساسية
عادل الشنان

صدر قانون رقم ١٢3 لسنة 
٢٠١٩ بتعديل املادة رقم 8 من 
القانون رقم ٢7 لســنة ١٩٩٥ 
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلاص في تعميــر األراضي 
الفضــاء اململوكــة للدولــة 
ألغــراض الرعاية الســكنية، 

جاء فيه:
املادة األولى: يستبدل بنص 
املــادة رقم 8 من القانون رقم 
٢7 لســنة ١٩٩٥ املشــار اليه 
النص اآلتــي: »يكون حتديد 
ثمن بيع القسيمة على أساس 
ثمن رمــزي يحــدده مجلس 
الوزراء ويعفى املواطنون من 
تكلفة تنفيذ البنية األساسية، 
وتقوم املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بإعادة كافة املبالغ 
املدفوعة من املواطنني والسابق 
سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية 
األساسية في املشاريع السابقة 
لهذا القانون، ويســتحق أداء 
ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا 
للقواعد التي تضعها املؤسسة 

في هذا الشأن«.
املادة الثانية: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 

نفاذه.
املذكــرة  فــي  وجــاء 
االيضاحية للقانون رقم ١٢3 
لسنة ٢٠١٩ بتعديل املادة رقم 8 
من القانون رقم ٢7 لسنة ١٩٩٥ 
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلاص فــي تعمير األراضي 
للدولــة  اململوكــة  الفضــاء 
ألغــراض الرعاية الســكنية، 
توفر دولــة الكويت الرعاية 
الســكنية لألســر الكويتيــة 
األولى بهــذه الرعاية، وكلما 

ســنوات من تاريخ تســجيل 
طلــب احلصول على الرعاية 
الســكنية )الفقرة االولى من 
املادة ١7(، ثــم ينهي القانون 
رقم ٢7 لسنة ١٩٩٥ في املادة 
8 منه ليقرر ما يشبه العقوبة 
علــى املواطنــني الذيــن يتم 
توفير الرعاية الســكنية لهم 
خالل مدة خمس سنوات من 
تاريخ تسجيل طلب احلصول 
على الرعاية السكنية، وذلك 
بإلقائه عبئا ماليا على هؤالء 
املواطنــني يتمثل فــي تكلفة 
االساســية  البنيــة  تنفيــذ 
للقسائم التي تخصص لهم، 
ويزيــد هــذا العــبء مبقدار 
تقارب املدة بني تاريخ تقدمي 
طلب السكن وتاريخ احلصول 
على القســيمة، مما بات معه 
واجبا على الدولة أن تلغي هذا 
التناقص التشريعي، والعمل 
على إعفاء مســتحقي قسائم 
الرعاية الســكنية من تكلفة 

وحتى التسليم الفعلي وحتمل 
جزء مــن تكلفة تنفيذ البنية 
األساسية للمشروع بشرائح 

متفاوتة طبقا ملدة االنتظار.
وأوضحــت أن تلــك املدد 
انطبقت على أصحاب القسائم 
الســكنية في مشروع الوفرة 
االسكاني فقط، الفتة إلى أنه 
بتعديل تلك املادة فإنه اسقطت 
تلك املستحقات الواجبة على 

أصحاب الطلبات االسكانية.
وأشــارت املؤسســة إلــى 
أن اســتقطاع القيمة الرمزية 
للقســيمة والتــي نص عليها 
ذات القانون قائم وهو يشمل 
جميع الوحدات السكنية بغض 

النظر عن فترة االنتظار.
وذكرت ان التعديل األخير 
هو ثمرة التعاون بني السلطتني 
والتشــريعية،  التنفيذيــة 
مشــيدة باجلهود املشــتركة 
بني السلطتني خلدمة املواطنني 

اصحاب الرعاية السكنية.

تنفيذ البنية األساسية، وتعيد 
للمواطنني املبالغ التي سبق 
أن دفعت منهم املتصلة بإنشاء 
البنية األساسية في مشاريع 
الرعاية السكنية السابقة لهذا 

القانون.
هذا، وقالت املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية إن ما نص 
عليه قانون رقم ١٢3 لسنة ٢٠١٩ 
بتعديل املادة رقم 8 من القانون 
رقــم ٢7 لســنة ١٩٩٥ بإعفاء 
املواطنــني مــن تكلفــة تنفيذ 
البنية األساســية )التحتية( 
للقسائم السكنية، حيث قامت 
املؤسسة في وقت سابق باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بخصوص 
الشرائح التي أشار لها قانون 
سالف الذكر قبل تعديل مادته.
وذكرت املؤسســة أن تلك 
املادة متعلقة بأصحاب الطلبات 
االســكانية للذين لم تتجاوز 
فترة انتظارهم خمس سنوات 
من تاريخ فتح الطلب االسكاني 

ألصحاب الطلبات الذين لم تتجاوز فترة انتظارهم ٥ سنوات من تاريخ فتح الطلب حتى التسليم الفعلي

زاد دعــم الدولة لهذه األســر 
كلمــا حتققت معاني رعايتها 
لهم، ومن صور هذا الدعم أن 
تتحمــل الدولــة عنهم - كما 
فعلــت دائمــا - تكلفة تنفيذ 
للقســائم  االساســية  البنية 
التــي تخصــص لهــم، ولهذا 
الغــرض جــاء هــذا القانون 
بتعديل نص املادة رقم 8 من 
القانون رقم ٢7 لســنة ١٩٩٥ 
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلاص فــي تعمير األراضي 
للدولــة  اململوكــة  الفضــاء 
ألغــراض الرعاية الســكنية، 
األمــر الــذي يســهم إيجابــا 
في حتقيــق العدالة فإن فيه 
رأبا لصــدع خالف ظاهر بني 
قانونية تشــتملها  نصوص 
منظومة تشريعية واحدة، اذ ال 
يستقيم أن يلزم القانون رقم 
47 لسنة ١٩٩3 الدولة بتوفير 
السكنية ملستحقيها  الرعاية 
فــي مــدة ال تتجــاوز خمس 

تقدم عقد وتأخر 3 عقود مشاريع رئيسية في »املطالع«
عادل الشنان 

كشــف التقرير الشــهري ألعمال 
مشاريع املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عن وجود تأخير في نســب اإلجناز 
التعاقدية لعدد 3 عقود رئيسية في مدينة 
املطالع حتى نهاية شهر يوليو املاضي 
منها استمرار التأخير في العقد الثاني 
الطرق  أعمال  إلنشاء وإجناز وصيانة 
وشــبكات البنى التحتية لعدد )18519( 
قسيمة موزعة على 8 ضواح في مدينة 
املطالع باإلضافة الى محطات الكهرباء 
الفرعية حيث كانت نسبة اإلجناز الفعلية 

43.39%  في حني انها من املفترض تعاقديا 
ان تكون 82.93% علما بأن املؤسســة 
اتخذت التدابير واإلجراءات الالزمة جتاه 
املتعهد وألزمته بزيادة املعدات وإعداد 
العمالــة العاملة في املشــروع لتالفي 
التأخير، وفعليا بدأ تطبيق اإلجراءات 

التي فرضتها املؤسسة عليه. 
كما كشف التقرير عن تأخر مشروع 
الطرق  اعمال  انشاء وإجناز وصيانة 
وشــبكات البنية التحتية لعدد )499( 
قسيمة في الضاحيتني )n4-n1( باإلضافة 
الى محطات الكهرباء الفرعية حيث جاءت 
نسب اإلجناز الفعلية 34.64% وكانت 

من املفترض ان تكون تعاقديا %49.52 
وأيضا تأخير مشروع انشاء وإجناز 
وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية 
التحتية ومحطــات الكهرباء الفرعية 
الضاحيتني  لعدد )4770( قسيمة في 
)n3-n2(، حيث كانت نســبة اإلجناز 
فعليا 40.38% رغم انها من املفترض 
تعاقديا ان تكــون 51.84% . ومن جهة 
اخرى تقدم العقد االول اخلاص بانشاء 
وإجناز وصيانة اعمال الطرق الرئيسية 
وشــبكات البنية التحتية حيث بلغت 
نسبة اإلجناز الفعلية 75.70% في انها 

محددة تعاقديا %74.88. 


