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الزيدان لـ «األنباء»: الضباب يعزز قوة النبات 
ومنوه ويزيد معدالت تنفس التربة

دارين العلي

فّصــل نائــب مدير عام 
للبيئــة  العامــة  الهيئــة 
الفنية د.عبداهللا  للشؤون 
الزيــدان ظاهــرة الضباب 
فوق الكويــت متحدثا عن 
اســبابها وفوائدهــا مــن 

الناحية البيئية.
واكد الزيدان في تصريح 
لـ «األنباء» ان لهذا الضباب 
فوائــد عــدة علــى صحــة 
النباتــات والتربــة كونــه 

يساهم بزيادة منو النبات 
وزيادة نسب تنفس التربة.

وقال ان الضباب يتشكل 
عند مــرور الهــواء الدافئ 
الرطــب على ســطح أكثر 
برودة ويصبح مكثفا، مكونا 
جزيئات ماء صغيرة تخلق 

الضباب.
وأوضح ان املياه املنقولة 
عــن طريــق الضبــاب إلى 
النظــم البيئية الســاحلية 
تخلق سلسلة من التأثيرات 
البيئية، حيــث يعزز قوة 

النبات ومنــوه، ويزيد من 
النشــاط امليكروبــي فــي 
التربة، وأيضا يزيد معدالت 

تنفس التربة.
وأكــد ان الضباب يفيد 
النظم البشــرية الساحلية 
فعلــى ســبيل املثــال، مع 
تزايد الضغط على املوارد 
املائية على مستوى العالم، 
اكتسب جمع املياه عن طريق 
الضباب من أجل املتطلبات 
البشــرية كمــورد طبيعي 

اهتماما بحثيا متزايدا.

الكويت متيزت بالظاهرة ذات الفوائد البيئية

د.عبداهللا الزيدان

العلي لـ «األنباء»: منح قرض الزواج وتقاعد ذوي اإلعاقة
أو املكلف بالرعاية وإجازات املرض واألمومة «أونالين»

بشرى شعبان

إدارة  مراقبــة  كشــفت 
اخلدمات النفسية واالجتماعية 
في الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة منال العلي عن ان االدارة 
تستقبل يوميا بني ١٠٠ و١٢٠

مراجعا الــى جانب اخلدمات 
املدرجة «اونالين»، موضحة ان 
االدارة تشمل ٣ اقسام للمزايا 
املالية واالســكان واخلدمات 

النفسية واالجتماعية.
وقالــت العلي في لقاء مع 
«األنباء» انه بالنسبة للرعاية 
الســكنية واملنحــة فهنــاك 
بروتوكول تعاون بني الهيئة 
واجلهات املختصة يتم مبوجبه 
مراجعة اجلهات مباشرة وال 
ضرورة ملراجعة الهيئة، وفيما 

يلي التفاصيل:

البداية نود حملة عن عمل  في 
اخلدمات  إدارة  وعمل  أقسام 

النفسية واالجتماعية.
٭ يندرج ضمن إدارة اخلدمات 
النفسية واالجتماعية ٣ اقسام 
هي قسم املخصصات املالية، 
وقسم االسكان واملرافق العامة 
النفســية  وقســم اخلدمــات 
واالجتماعية وكل قسم يتمتع 
مبزايــا محــددة فــي القانون 

وفق املادة ٤٣.
أمــا قســم اخلدمات النفســية 
واالجتماعيــة فيحــدد املكلــف 
بالرعاية وفقا للمواد القانونية 
السيما التعديل على القانون ٧٣/ 
٢٠٢٠ الــذي مينح ذوي االعاقة 
حق اختيــار املكلــف بالرعاية 
الذي اشــار الــى ان ذي االعاقة 
كامل االهلية لــه حق االختيار 
الى الدرجة الثالثة من القانون 

املدني.
أما قسم اإلســكان واملرافق 
فيشمل قرض الزواج وتقاعد 
ذوي االعاقة واملكلف بالرعاية 
او التسوية، واجازة مرافق 
مريض والوضع واالمومة، 
وبالنسبة للرعاية السكنية 
واملنحة فهنــاك بروتوكول 
تعاون مع اجلهات املختصة 
مثل بنك االئتمان، و«الرعاية 
الســكنية» تســهيال ألمــور 
املراجعني حيــث يراجعون 
اجلهات مباشرة دون احلاجة 

ملراجعة الهيئة.

املقدمة عبر  أنواع اخلدمات  ما 
خدمة «أونالين»؟

٭ بالنســبة للخدمــات التي 
تقــدم عبــر «أوناليــن» هــي 
قرض الزواج، وتقاعد املكلف 
بالرعاية وتقاعد ذوي االعاقة، 

وإجازة مرافق مريض، والوضع 
واألمومة.

كم عدد املراجعني اليومي لإلدارة؟
٭ تستقبل اإلدارة يوميا ما بني 
١٠٠ و١٢٠ مراجعا خارج خدمات 
«أوناليــن» وبعض اخلدمات 
تتطلب في البداية حضور ذي 

اإلعاقة شخصيا.

لها اختيار  التي يحق  الفئة  ما 
املكلف بالرعاية؟

٭ كل فئــات االعاقة مبا فيها 
الذهنية والنفســية ويتطلب 
ذلك إحضار مستند من وزارة 
العدل يفيد بعدم وجود احكام 
حجــر عليــه، ويعتبــر كامل 
األهلية ويختار ويوقع وهذا 
بالنســبة ملن جتاوز ٢١ عاما، 
اما بالنســبة ملن هــم اقل من 
٢١ عاما أو أكثر، وعليه حجر 
فالهيئة حتدد ذلك وفق احلالة 
ويختلف ذلك من حالة ألخرى.

ما شروط التقاعد للمكلف بالرعاية؟
٭ أهم شــرط ان تكون املرأة 
خدمت ١٥ عاما والرجل ٢٠ وهذا 
شرط مدة اخلدمة فقط بغض 
النظر عن احلالة االجتماعية 
ومحددة فقط لــذوي اإلعاقة 

الشديدة واملتوسطة.

ً مراقبة اخلدمات النفسية واالجتماعية في «ذوي اإلعاقة» أكدت أن اإلدارة تستقبل أكثر من ١٠٠ مراجع يوميا

منال العلي

اخلاص بذوي اإلعاقة.

ما املزايا اخلاصة في قانون ذوي 
اإلعاقة؟

٭ قسم املخصصات املالية 
يندرج ضمنه بدل الســائق 
او اخلادم باالضافة الى بدل 
املرأة التي ترعى معاقا اعاقة 
شديدة وال تعمل الى جانب 
املخصص الشــهري ملن هم 
اقل من ٢١ عاما وراتب االعاقة 
فوق ٢١ ســنة، وينقسم إلى 
قسمني، املستمرين بالدراسة 
ويتقاضون املخصص الذي 
كانوا يتقاضونه قبل ٢١ عاما 
وفــق الشــروط والضوابط 
ومن بلغ السن وانقطع عن 
الدراسة فله مخصص االعاقة 

بروتوكول تعاون مع بنك االئتمان و«السكنية» إلجناز معامالت ذوي اإلعاقة مباشرة

تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء
صدر قانــون بتعديل القانــون رقم ٣١
لســنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحــكام قانون 
اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.

وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بعنوان «اجلرائم املخلة 
بواجبات الوظيفة العامة» الوارد في املادة 
الثانيــة من القانون رقم (٣١) لســنة ١٩٧٠

املشار اليه، عنوان «اجلرائم املخلة بواجبات 
الوظيفة واملســؤولية اجلزائية للشخص 

االعتباري اخلاص».
مادة ثانية: يضاف الى املادة الثانية من 
القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ املشار اليه، فصل 

رابع باسم «املسؤولية اجلزائية للشخص 
االعتباري اخلاص»، يضم مواد جديدة بأرقام 

(٥٩ و٦٠ و٦١) نصها التالي:
مادة (٥٩): يعاقب الشــخص االعتباري 
اخلاص مبــا ال يزيد على ضعــف الغرامة 
املقررة ألي جرمية من جرائم الفساد املبينة 
في املادة (٢٢) من القانون رقم (٢) لســنة 
٢٠١٦ املشار إليه إذا ارتكبت اجلرمية باسمه 
او حلسابه. ويجوز احلكم بحرمان الشخص 
االعتباري اخلــاص مدة ال تزيد على ثالث 
ســنوات من ممارسة كل او بعض انشطته 
بصورة مباشرة او غير مباشرة، أو استبعاده 

بصفة دائمة او مؤقتة مدة ال تقل عن ثالث 
سنوات من التعاقد مع اجلهات احلكومية، 
أو إغالق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب 
اجلرمية. كما يجوز تصفية اعماله، أو تعيني 

حارس قضائي إلدارة امواله.
مادة (٦٠): يعاقب الشــخص االعتباري 
اخلاص بالغرامة التي ال تقل عن عشــرين 
ألف دينار وال تزيد على مائة ألف دينار إذا 
تعمد تقدمي بيانات غير صحيحة او أخفى 
معلومات او مستندات تتعلق بارتكاب اي 
من جرائم الفساد املبينة في املادة (٢٢) من 

القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦.

ملشاهدة الڤيديو


