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اجلمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٩ محليات

مواطنون لـ »األنباء«: إعفاؤنا من تكاليف البنية التحتية للقسائم 
السكنية بشارة وعيدية وخطوة تسهل عملية البناء

عادل الشنان 

أثار قرار املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية بتعديل املادة 
8 من قانون الرعاية السكنية 
ردود فعل مختلفة بني جموع 
املواطنني، السيما أولئك الذين 
انطبق عليهم القرار. فقد نص 
التعديل على إعفاء املواطنني من 
تكلفة تنفيذ البنية األساسية 
)التحتية( للقســائم السكنية 
الطلبــات  وذلــك ألصحــاب 
االسكانية الذين جتاوزت فترة 
انتظارهم خمس ســنوات من 
تاريخ فتح الطلب االســكاني 
الفعلي وهم  التســليم  حتــى 
الســواد األعظم من املواطنني، 
حيــث إن أغلبيــة املواطنــني 
أصحــاب الطلبات اإلســكانية 
جتاوزوا مدة اخلمس السنوات 
في معظم املشاريع االسكانية ما 
يعني اعفاءهم من هذه القيمة 

متاما مبوجب القانون. 
كما نــص التعديل على أن 
يتحمــل املواطنــون الذين لم 
تتجاوز فترة انتظارهم خمس 
سنوات من تاريخ فتح الطلب 
االسكاني حتى التسليم الفعلي 
جزءا مــن تكلفة تنفيذ البنية 
األساســية للمشروع بشرائح 

في البداية، ثمن رئيس جلنة 
اهالــي الوفرة الســكنية خالد 
املري قرار وزيرة الدولة لشؤون 
اإلســكان د.جنــان بوشــهري 
السترجاع قيمة البنية التحتية 
ألهالي منطقة الوفرة، قائال إنه 

وقال املري إن هناك مواطنني 
توقفوا عن إكمال بناء منازلهم، 
ولكــن حاليا فرجــت للجميع 
وســيتم اســترجاع جميــع 
املبالــغ لهــم، وســيتم وقــف 
جميع اخلصومات مســتقبال 

كان خبرا مفرحــا لقرابة ٩٣٠ 
مواطنا من اهالي الوفرة كون 
القرار ســيصب فــي مصلحة 
املواطنني ويلغــي خصومات 
مبالغ تتــراوح بني 8٠٠ دينار 

و٤٥٠٠ ألف دينار. 

مما سيساعد بشكل كبير جدا 
على استئناف بناء منازلهم. 

وتقدم املري بالشكر اجلزيل 
الى سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك علــى دعمه لهذا 
القانون لصالح املواطنني ولدفع 

ً رصدت ردود فعلهم جتاه القرار الذي شمل أكثر من 930 مواطنا

عيادة العنزيتركي العصيمي محمد السبيعيمحمد موسى العجميخالد املري

متفاوتة طبقا ملدة االنتظار. 
»األنبــاء« التقــت عددا من 
هؤالء املواطنني املشمولني بهذا 
القرار الستطالع آرائهم، فجاءت 
تعليقاتهم على القرار كما في 

السطور التالية. 

الظفيري: ذبح أكثر من 1300 أضحية
في مسلخ جمعية سعد العبداهلل املؤقت

الدوسري: إجنازات بـ »تعاونية« الدعية... 
وتسلم مجمع دكاكني ق 3 يوليو املقبل

محمد راتب

كشف أمني ســر جمعية 
ســعد العبــداهلل التعاونية 
عــزام الظفيري عــن جناح 
خدمة مســلخ جمعية سعد 
العبــداهلل املؤقت بالتعاون 
مع العديد من اجلهات املعنية 
ومســاهمي اجلمعية، حيث 
جــرى ذبــح أكثر مــن ١٣٠٠ 
أضحية في املسلخ في عمل 
متواصل ومكثف للعاملني في 
اجلمعية خلدمة املساهمني، 

كما مت توفير كل اخلدمات للمســاهمني من 
خدمــات ضيافــة وغيرها إضافــة الى قاعة 
مكيفة لتوفير أفضل سبل الراحة للمساهمني.

وتقدم الظفيري بالشكر 
الى وزارة الشؤون االجتماعية 
متمثلة بوكيل قطاع التعاون 
عبدالعزيز شعيب الذي ذلل 
كل املصاعب لتقدمي اخلدمة 
الشــكر موصــول  وكذلــك 
لبلدية اجلهراء وهيئة الغذاء 
الداخليــة  ولرجــال وزارة 
والشــركة املتعاقد معها في 
تقدمي اخلدمة وعلى تعاونهم 
إلجنــاح خدمــات املســلخ 
وتوفيــر أفضــل اخلدمات، 
الفتا الى انه ســتكون هناك 
العديد من اخلدمــات واملهرجانات اخلاصة 
باملساهمني ســيقدمها مجلس اإلدارة خالل 

الفترة املقبلة خلدمة املساهمني.

محمد راتب

أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة الدعيــة التعاونية 
جراح الدوسري لـ »األنباء« 
ان اجلمعيــة تعيش عصرا 
ذهبيا في اإلجنازات واخلدمات 
املقدمــة لعمــوم املســاهمني 
مختلــف  علــى  وروادهــا 
الصعد االنشائية واخلدمية 
واالستثمارية واالجتماعية، 
مشــيرا الى انه يتــم العمل 
حاليــا على تشــييد مجمع 

دكاكني قطعة )٣( مبساحة ٦٠٠م٢، وهو مكون 
من سرداب ودور أرضي، ومن املتوقع االنتهاء 
منــه يوليــو ٢٠٢٠م، ويجــري العمل حاليا 
بالتنســيق مع بلدية الكويت في تخصيص 
فرع جديد بقطعــة )٥( في )ضاحية حصة 
املبارك(، وجار التنسيق والعمل مع املطور 
اخلاص باملشــروع فيما يتعلــق بالتصميم 

للمدخل واملخرج للفرع اجلديد.
وذكر ان مجلس االدارة اســتطاع تطوير 
املركز املالي وزيادة الودائع سنويا متوقعا 
توزيع اعلى نسبة من االرباح على املساهمني 
١٠% ومع زيادة املخصص، وقد قام املجلس 
بالعديد من االجنازات خالل الفترة السابقة 
وبعضهــا يعتبــر اجنــازا علــى مســتوى 
اجلمعيــات التعاونية، حيــث جرى جتديد 
الســوق املركزي من الداخــل وحتديدا ركن 
املخبوزات والبطاط، مع تخصيص قسم خاص 
باملخبوزات والبطاط، بحلة جديدة، إضافة 
إلى إزالة الساللم الثابتة من السوق املركزي 
ما جعلنا أمام مساحة أوسع جرى استغاللها 
لتأســيس ركن جديد وقســم مميز ملنتجات 
االغذيــة الصحية واحلساســية واملنتجات 
اخلاليــة من اجللوتني، وهــذا اجناز تفردنا 
به على اجلمعيــات التعاونية حيث بإمكان 
الراغبني في احلصول على املنتجات الصحية، 
احلصول عليها في مكان واحد، دون احلاجة 
إلى البحث والتفتيش عنها في أماكن أخرى او 
داخل رفوف اجلمعية ذاتها، موضحا ان هذا 
القســم هو قسم مختص لفئة معينة تبحث 

عن هذا النوع من األغذية.

وأضــاف: اننا قمنا كذلك 
اخلضــار  قســم  بتجديــد 
والفواكــه ليتســع ألصناف 
ومنتجات جديدة، وإلفساح 
املجال امام املتسوقني للتحرك 
اســتبدال  ومت  بأريحيــة، 
األرفــف وطــاوالت العرض 
وعمــل ديكــورات جديــدة 
بقســم اخلضــار والفاكهــة 
بالكامل بتصميم شكل جديد 
متطور، وأيضــا قمنا بعمل 
صيانة لغرف تبريد اخلضار 
والفاكهة وتغيير لألرضيات 

اخلاصة بها.
وبني الدوسري أن مجلس اإلدارة حصل 
على موافقة املجلس البلدي األمانة العامة على 
نقل فرع لوازم العائلة من املوقع احلالي إلى 
مبنى االدارة بالدور األرضي مبركز الضاحية 
قطعة ٤ مبســاحة ٥٥٠م٢ وجار العمل على 
استخراج التراخيص الالزمة في هذا الشأن، 
وذلك ليتسنى لنا تطوير فرع لوازم العائلة 
وتوفيــر جميــع احتياجــات ومســتلزمات 

املساهمني ورواد املنطقة.
اجتماعيا ذكر الدوســري: اننا منفتحون 
على املساهمني بشكل كبير وقد قمنا بتوزيع 
سلة رمضانية وسلة السفر وسنقوم بتوزيع 
السلة املدرسية في نهاية أغسطس اجلاري، 
باإلضافــة إلى إطالقنــا املهرجان الرمضاني 
التسويقي، وسيكون هناك العديد من املفاجآت 
واملهرجانــات خالل الفترة املقبلة، موضحا: 
اننا قمنا بتجديد بطاقة العائلة للمساهمني 
وذلك تقدميها ملستحقيها فقط وفق شروط 
وضوابط جديدة، حيث بلغ عدد أسر املساهمني 

املستفيدين منها ١٥٠٠ أسرة فقط.
ومن ناحية أخرى صرح الدوســري بأن 
مجلس االدارة وضع خطة عمل لصيانة مدارس 
املنطقة بالتنسيق مع مديري املدارس، وذلك 
لتوفير بيئة صاحلة ألبنائنا الطلبة كما يسعى 
مجلس االدارة في توفير املتطلبات التعليمية 
التي حتتاجها املدارس وذلك لرفع املستوى 
التعليمية والثقافي للطلبة، الى جانب قيامنا 
مبشروع توظيف الطالب والطالبات املتفوقني 

من أهالي املنطقة في صيف ٢٠١٩.

التنسيق مع البلدية لتخصيص فرع جديد قطعة 5 في ضاحية حصة املبارك

عزام الظفيري 

جراح الدوسري 

الكويت تستضيف دورة عربية خاصة بعقود
التحكيم الهندسي وفض النزاعات مارس املقبل

716 سلة روبيان وأكثر من 400 سلة ميد
بيعت في سوق السمك اخلميس

زّكت اجلمعية العمومية للهيئة 
العربية للتحكيم الهندسي رئيس 
غرفة التحكيم باجلمعية م. ناصر 
املطيري لعضوية اللجنة التنفيذية 
للهيئة، جاء ذلك في ختام مشاركة 
وفد »املهندسني« في أعمال اجلمعية 
العمومية للهيئة التي نظمها احتاد 
املهندسني العرب واستضافتها نقابة 
املهندســني اللبنانية في العاصمة 

بيروت.
وقال نائب أمني الصندوق وعضو 
مجلــس إدارة اجلمعيــة م.حســني 
ششتري: ان تزكية الزميل املطيري 
لعضوية اللجنة التنفيذية واعتماد 
التقارير الســنوية لهيئة التحكيم 
العربي تعكس منو االهتمام العربي 
بالتحكيم الهندسي لفض النزاعات 
وخاصة في ظل ارتفاع قيمة املشاريع 
التنمويــة التي تشــهدها املنطقة، 
مضيفــا أنه قد مت االتفاق على عقد 
دورة خاصة بعقود التحكيم وفض 
النزاعات في مارس املقبل بالكويت.

وأشار ششتري الى أن الوفد ضم 
باإلضافــة إليه كال من أمني الســر 
املســاعد وعضــو مجلــس اإلدارة 
م.حمــود الهديــة وعضــو مجلس 
اإلدارة م.علي محسني ورئيس غرفة 
التحكيم باجلمعية م.ناصر املطيري، 

محمد راتب 

أعلن رئيس احتاد الصيادين ظاهر الصويان توافر الروبيان 
واألسماك احمللية وامليد بكميات كبيرة، حيث بلغ عدد سالت 
الروبيان التي دخلت ســوق الســمك في منطقة شــرق أمس 
اخلميس 7١٦ ســلة، أم نعيرة ٥8٣ سلة والشحامية ١٣٣ سلة، 
في حني بلغ عدد ســالت امليد أكثر من ٤٠٠ ســلة. هذا وبيعت 
سلة الروبيان أم نعيرة وزن ٢٣ كيلو غراما بسعر ٥7 دينارا.

ووجه ششتري الشــكر لنقابة 
املهندسني اللبنانية وأمني عام احتاد 
املهندسني العرب د.عادل احلديثي 
التنظيــم وحفــاوة  علــى حســن 
االســتقبال وكــرم الضيافة، مؤكدا 
ان الزخم الذي شــهدته اجتماعات 
بيــروت وتزكية الزميــل املطيري 
لعضوية اللجنــة التنفيذية أمران 
يؤكدان أن املهندس الكويتي أصبح 
أكثر فاعلية في التحكيم الهندسي 

العربي الذي أصبح يشكل وسيلة 
أساسية حلسم املنازعات ذات الطابع 
الهندسي والتجاري وأن هناك توجها 
عربيا إللزام أطراف العقود بإحالة 
أي نــزاع للتحكيم قبل اللجوء الى 
وسائل بديلة، كما نثمن عاليا جهود 
احتاد املهندسني العرب لنشر العلم 
واملعرفة وتبادل اخلبرات املتخصصة 
في التحكيم الهندسي بني املهندسني 

العرب.

ششتري: تزكية ممثلنا لعضوية تنفيذية هيئة التحكيم العربية

أعضاء الوفد الكويتي إلى جانب املهندسني العرب في ختام اجتماعهم ببيروت

كميات كبيرة من الروبيان في السوق أمس

جانب من سالل امليد في السوق

الفتا الى أن اللجنة التنفيذية للهيئة 
العربية للتحكيم الهندسي تضم ٩ 
أعضاء، سبعة منهم ميثلون الهيئات 
الهندسية في كل من الكويت واألردن 
ومصــر ولبنان واململكــة العربية 
السعودية وسلطنة عمان وعضوين 
أحدهمــا ميثل مراكــز التحكيم في 
الوطن العربي واآلخر ميثل األفراد 
الناشطني في مجال التحكيم الهندسي 

على مستوى الدول العربية.

ملشاهدة الڤيديو

عجلة البنيان، كما تقدم بالشكر 
ملقدم االقتراح النائب احلميدي 
السبيعي وسعيه من اجلانب 

البرملاني في هذا الصدد. 
بدوره، قال عيادة العنزي 
من اهالي الوفرة: نشكر وزيرة 
اإلســكان د.جنــان بوشــهري 
الســبيعي  والنائب احلميدي 
إلقرار هذا القانون الذي يصب 
في مصلحة املواطن الذي تكبد 
مبالغ طائلة في البناء، وأتى هذا 
القرار إلنصافنا نحن اصحاب 
الطلبات احلديثة، مشيرا إلى ان 
استرجاع هذه املبالغ ملصلحة 
املواطــن ســيكون من شــأنه 
تسهيل عملية البناء واستئنافها 
وتخفيف العبء املالي عن كاهل 
املواطنني الذين توجهوا للسكن 
في املدن البعيدة عن العاصمة 
واملنطقة احلضريــة من اجل 
تعمير كل مناطق الوطن وبناء 

مستقبل افضل. 
من جهته، قال محمد موسى 
العجمي من اهالي الوفرة ان قرار 
استرجاع قيمة البنية التحتية 
خطوة مشكورة من احلكومة 
لتخفيف االلتزامات عن كاهل 
املواطن والسعي جلعل املنطقة 
مثالية وهي ليست بغريبة عن 
هذا الوطن املعطاء، مؤكدا ان 

الفتــرة األخيرة شــهدت عددا 
من القرارات اخلاصة بالرعاية 
السكنية لصالح املواطنني في 
مختلــف مواقع البــالد ولكل 
شــرائح املجتمع مثل تخفيف 
القيمة الرمزية الراضي مدينة 
املطالع واحتواء شرائح جديدة 
لرعاية املرأة السكنية وتوفير 
الســكن لفئــة من بــاع بيته، 
البشــائر  متمنيــا ان تتوالى 
وتســتمر لصالــح املواطــن 

الكويتي. 
مــن جانبــه، قــال محمــد 
السبيعي من اهالي الوفرة ان 
قانون اســترجاع قيمة البنية 
التحتية لصالح املواطنني هو 
خبر اثلج صدورنا نحن اصحاب 
الطلبــات احلديثــة، متوجها 
بالشــكر لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك على 
دعمه ألبنائه املواطنني ولوزيرة 
الدولة لشئون االسكان د.جنان 
بوشــهري والنائب احلميدي 
تعاونهــم  علــى  الســبيعي 
وجهودهــم ودعمهم ملثل هذه 
القرارات التي تخدم املواطنني 
وتسهل عليهم تكاليف البناء 
وخصوصا دعمهم لهذا القانون 
الذي افرح أهالي منطقة الوفرة 

السكنية جميعا. 

بــني رئيس جلنة اهالي مدينة صباح األحمد 
السكنية تركي العصيمي ان هذا القانون ال ينطبق 
علــى اهالي مدينة صباح االحمد الســكنية امنا 
ينطبق على بعض احلاالت في مشــروع الوفرة 
االسكاني الن املبلغ املسترجع ليس لقيمة االرض 
الرمزيــة امنا للبنية التحتيــة حيث ان القانون 

ينص على انه اذا كان التسليم الفعلي للمواطن 
ال يتعدى اخلمس ســنوات يطبق خصم بنسبة 
الســنوات اخلمس على املواطن للبنى التحتية، 
ومت إلغــاء هذه املادة من القانون على مشــروع 
الوفرة، أما املواطنون الذين تعدت فترة انتظارهم 
٥ ســنوات فتعفيهــم مدة االنتظــار من اخلصم 

حســب القانون، وهذا هو حال الســواد األعظم 
من املواطنني، مؤكدا ان إلغاء هذه املادة كان منذ 
ثالثة شهور تقريبا، حيث رأت الرعاية السكنية 
عدم تفعيــل هذه املادة على اهالــي الوفرة لكن 
منذ يومني نزلت الالئحة التفسيرية االيضاحية 

إللغاء هذه املادة.
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