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 1600طلب إسكاني تستفيد من التخصيص على قسائم خيطان

ً
● من أصحاب الطلبات من  1985حتى يونيو  ● 1998الهداب :استقبال الراغبين في التخصيص اعتبارا من األحد المقبل
يوسف العبدالله

نفذت المؤسسة العامة للرعاية
السكنية قرار الوزير أبل بفتح
باب التخصيص على قسائم
خيطان الجنوبي ،داعية أصحاب
أولوية الطلبات اإلسكانية
حتى ً 30يونيو  1998وما قبل
اعتبارا من األحد المقبل.

ن ـ ـفـ ــذت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة قـ ــرار وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون االس ـكــان وزيــر
الدولة لشوؤن الخدمات ياسر
أبل فتح باب التخصيص على
قسائم خيطان الجنوبي واعالن
موعد اسـتــدعــاء ات المواطنين
ً
على المشروع تمهيدا لتوزيعه،
والـ ــذي يستفيد مـنــه أصـحــاب
 ١٦٠٠طلب إسكاني.
وك ـشــف نــائــب الـمــديــر الـعــام
لشؤون الطلبات والتخصيص
ف ــي "ال ـس ـك ـن ـيــة" اح ـم ــد ال ـه ــداب
عن فتح باب التخصيص على
قـ ـس ــائ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ألصـ ـح ــاب
أولوية الطلبات السكنية حتى
ت ــاري ــخ  1998/6/30ومـ ــا قـبــل،
ً
داعيا الراغبين في التخصيص
على هــذه القسائم بالقطعتين
 3و  4ب ـم ـس ــا ح ــة 400م  ،2ا ل ــى
مراجعة إدارة خدمة المواطن
ً
خالل الدوام الرسمي اعتبارا من
األحد المقبل بالمبنى الرئيسي
للمؤسسة بمنطقة الوزارات في
ج ـنــوب ال ـســرة أو أح ــد ال ـفــروع
التابعة لها بمنطقة جابر العلي
والـ ـجـ ـه ــراء وج ـل ـي ــب ال ـش ـي ــوخ،
مصطحبين معهم المستندات
الرسمية.

شروط التخصيص
وعـ ــن ش ـ ــروط الـتـخـصـيــص،
اوضح الهداب ضرورة احضار
ص ـ ــورة م ــن ال ـب ـطــاقــة الـمــدنـيــة

لـ ـ ـل ـ ــزوج وال ـ ـ ــزوج ـ ـ ــة واألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء،
وصورة من عقد الزواج في حال
وجود زوجة ثانية ،وصورة من
عقد الـطــاق لمن لــديــه مطلقة،
وش ـه ــادة مــن وزارة ال ـعــدل في
إدارة التسجيل العقاري باسم
كل من الزوج والزوجة الكويتية
أوالخليجية واألبناء إن وجدوا
مضافا لها الــرقــم المدني وأن
يـكــون اال س ــم مطابقا للبطاقة
المدنية ،الى جانب إلغاء طلب
الـ ـ ـق ـ ــرض ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري لـ ـ ــدى بـنــك
االئتمان الكويتي ان وجد.
وشدد على ضــرورة احضار
شهادة راتب حديثة تفصيلية
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـح ـك ــوم ــي واح ـ ـضـ ــار ش ـه ــادة
مـ ــن ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ً
بمدد االشتراك ،مبينا ان الذي
يعمل في القطاع الخاص عليه
إحضار شهادة راتب تفصيلية
حديثة تبين عدم تقاضيه بدل
إي ـجــار أو ب ــدل سـكــن مــن عمله
الــى جانب احـضــار شـهــادة من
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة بمدد
االش ـ ـتـ ــراك ،م ـف ـيــدا ان ــه إذا كــان
ً
المتقدم متقاعدا أو يعمل في
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،أو ال يعمل،
فعليه إحـضــار شـهــادة حديثة
من المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.
ولفت الهداب الى ان المتقاعد
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الخاص ،والذي ال يعمل ،عليهم
إحضار شهادات دراسية للعام

أحمد الهداب

ال ـ ــدراس ـ ــي الـ ـس ــاب ــق وال ـح ــال ــي
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات
ال ـ ـمـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ف ـض ــرورة
تـصــديـقـهــا م ــن إدارة الـتـعـلـيــم
ال ـخ ــاص ،مـبـيـنــا ان ــه ف ــي حــالــة
التخصيص على بيت حكومي
إذا كان المتقدم ال يعمل ،فعليه
إحضار شهادة راتب تفصيلية
ح ــديـ ـث ــة ل ـل ـك ـف ـي ــل ال ـ ـ ــى ج ــان ــب
احـ ـض ــار صـ ـ ــورة م ــن ال ـب ـطــاقــة
المدنية للكفيل وحضور الكفيل
ً
شخصيا للتوقيع ،مضيفا انه
إذا ك ــان وال ــد صــاحــب الـعــاقــة
م ـت ــوف ــى أو والـ ــدتـ ــه الـكــويـتـيــة
أو الخليجية ،فيجب إ حـضــار
صـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـ ــن ح ـ ـصـ ــر الـ ـ ــوراثـ ـ ــة
واحضار شهادة من التسجيل
ً
العقاري باسم المتوفى مضافا
إليها الرقم المدني ،أما إذا كان

صالة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
صــاحــب الـعــاقــة "وحـيــد األب"،
ف ـي ـج ــب إحـ ـ ـض ـ ــار شـ ـ ـه ـ ــادة مــن
وزارة العدل في إدارة التسجيل
العقاري باسم كل من األب واألم
الكويتية او الخليجية إضافة
الى الرقم المدني.

أولوية إعاقة
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــاق ـ ـيـ ــن ،قـ ـ ـ ــال ان
مــن لــديــه أول ــوي ــة إع ــاق ــة ،يجب
إح ـ ـضـ ــار ش ـ ـهـ ــادة ح ــدي ـث ــة مــن

ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة ،بــأنــه فــي ح ــال تغيير
االسم أو إضافة لقب للزوج أو
الزوجة (الكويتية أو الخليجية)
أو األبناء ،يجب إحضار شهادة
من التسجيل العقاري باالسم
ال ـق ــدي ــم وال ـج ــدي ــد إض ــاف ــة الــى
الرقم المدني.
واصدر وزير الدولة لشؤون
االس ـكــان وزي ــر الــدولــة لشؤون
الـخــدمــات يــاســر أبــل الخميس
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ـفـ ـت ــح ب ــاب

ضبط  16بقالة داخل السكن بـ «سعدالعبدالله»

«فوزية السلطان» :برنامج تدريب
إكلينيكي لطلبة الدراسات العليا رفع  1008دروب من األنقاض والمخلفات بالجهراء

ً
قــا مــت مؤسسة فــوز يــة السلطان للتأهيل الصحي أ خـيــرا
بــد عــم ور عــا يــة الجمعية ا لـكــو يـتـيــة لـمـســا عــدة ا لـطـلـبــة ،وذ لــك
بــإ طــاق بــر نــا مــج تــدر يــب إكلينيكي لطلبة ا لــدرا ســات العليا
ح ـمــل ع ـن ــوان "س ـل ـس ـلــة ال ـم ـم ــارس ــات ال ـع ـم ـل ـيــة" ،ه ــادف ــة إلــى
تطوير المهارات العملية وتعزيز المعرفة اإلكلينيكية لدى
اختصاصيي العالج الطبيعي واضطرابات النطق في القطاع
الصحي بالكويت.
ومن المقرر أن يضم البرنامج  12دورة تدريبية مجانية
تعقد على مدار العام وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع.
و يـ ـش ــرف ع ـلــى إدارة هـ ــذه ا ل ـ ـ ــدورات ك ـب ـيــر ا خـتـصــا صـيــي
العالج الطبيعي في المؤسسة ،كاميرون بيرنز ،الذي يحمل
شهادة الدكتوراه في العالج الطبيعي ويتمتع بتدريب عالي
ا لـمـسـتــوى فــي مـجــال ا ل ـعــاج الطبيعي و ع ــاج ا لـعـظــام ،إ لــى
جانب خبرة عريقة في مجال التعليم اإلكلينيكي لدى عدد
من الجامعات في أميركا الشمالية.
وق ــال ــت م ــدي ــرة ال ـمــؤس ـســة د .إل ـه ــام ال ـح ـمــدان "إن ال ـعــاج
الطبيعي يعتبر كأي مجال آخر في قطاع الرعاية الصحية،
وه ــو يـسـتـمــر فــي ال ـت ـطــور وال ـن ـمــو بــوت ـيــرة ســري ـعــة ،ولــذلــك،
أصبح التدريب اإلكلينيكي للخريجين ذا أهمية أكبر من أي
وقت مضى ،مما يضمن اطالعهم على أحدث ما توصلت إليه
التقنيات والمعلومات العلمية ،ويؤدي إلى رفع مستويات
الخدمة وتحقيق نتائج أفضل للمرضى".

●

علي حسن

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت قيام اللجنة الرباعية
المشكلة من مجلس ال ــوزراء ،والتي ترأسها ممثل بلدية الكويت زيد
العنزي ،بالتعاون مع فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء ،في
شن حملة واسعة النطاق على البقاالت داخل السكن الخاص بمنطقة
سعد العبدالله.
وأشارت اإلدارة إلى أن الحملة التي نفذتها اللجنة أسفرت عن ضبط
 16بقالة داخل السكن الخاص ،الى جانب توجيه عدة إنذارات وفقا للمادة
 25بقانون  ،2009/26مشيرة الى أنه تم توجيه إنذار سكن للعزاب .92/125
وأك ــدت اإلدارة أنــه تــم ضبط  21عامال مخالفا لـشــؤون العمل ،وتم
تسليمهم لمباحث الهجرة والقوى العاملة التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقهم ،مؤكدة أنه تم رفع  3دراجات نارية ،وإرسالها الى موقع حجز
البلدية كانت تستغل في التوصيل.
من جهة أخري كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام
إدارة النظافة العامة وإشـغــاالت الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء
بحملة ميدانية شاملة على المحافظة لرفع مستوى النظافة ،حيث
أسفرت عن رفع  1008دروب من أنقاض البناء والمخلفات الصناعية.
وفي هذا السياق ،أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق
فهد القريفة أن اإلدارة قامت بحملة خــال  4أيــام على جميع مناطق
المحافظة ،وأسفرت عن رفع  1008دروب ،واشتملت على رفع  252دربا
يوميا من مخلفات البناء والمخلفات الصناعية ،وتم توزيع حاويات في
المناطق التي لم تتوافر فيها حاوية ،وتبديل حاويات جديدة بالقديمة.

آليات النظافة خالل الحملة

التخصيص للمواطنين خالل
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع خ ـي ـط ــان
الجنوبي فــي القطعتين  3و4
باجمالي  1448قسيمة ،واعالن
موعد اسـتــدعــاء ات المواطنين
على المشروع االسبوع الجاري
م ـ ــع تـ ـح ــدي ــد ت ـ ــاري ـ ــخ أولـ ــويـ ــة
ال ـت ـخ ـص ـيــص ع ـل ــى ال ـم ـش ــروع
ً
تمهيدا لتوزيعه.
وقـ ـ ـ ـ ــال أبـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي ت ـص ــري ـح ــه
لـ"الجريدة" ان مشروع خيطان
الجنوبي كان يضم نحو 1200

قسيمة قبل تسلمه من الجهات
المعنية اال انه بتضافر جهود
"الـسـكـنـيــة" انـتـهــى بــرفــع اع ــداد
ق ـس ــائ ــم الـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ــى 1448
قسيمة بمساحة  400متر 2لكل
قسيمة ،والتي سيتم توزيعها
عـلــى الـمــواطـنـيــن مــن اصـحــاب
األولــويــة االسكانية بــزيــادة ما
ي ـقــارب  240قسيمة عــن الـعــدد
السابق.

جمعية المياه تشارك في يوم
البيئة العالمي
تشارك جمعية المياه الكويتية بيوم البيئة العالمي ،الذي يصادف
اليوم تحت شعار "أنا مع الطبيعة" من خالل إلقاء الضوء على ضرورة
االستهالك المستدام للمياه والطاقة في الكويت واعادة استعمال المياه
المعالجة والمياه الرمادية وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
على تحسين وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة وتحقيق شعار يوم
البيئة العالمي هذا العام.
في عام  ،2015شاركت الكويت في القمة العالمية لالمم المتحدة
العتماد خطة التنمية لعام  2030في مدينة نيويورك بمشاركة 193
دولة من الدول األعضاء ممن سيعملون ضمن إطار من الشراكة لتنفيذ
هــذه الخطة .وشهدت القمة مشاركة صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد لتأكيد التزام الكويت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
والتي تحقق شعر االحتفال بهذا العام "أنا مع الطبيعة".
وأعلنت الجمعية أن يوم البيئة العالمي الذي يصادف في  5حزيران
من كل عام يعتبر أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية العامة والذي
يحتفل به أكثر من مليون شخص في أكثر من  100دولة.
ُ
ويحتفل بهذا اليوم بطرق ال تحصى تتمثل في تنظيف الشواطئ
وزراعة األشجار ومسابقات الصور ،مع اآلالف من األطفال المشاركين.
أما بالنسبة للجمعية فهي تعتبره فرصة كبيرة إللقاء الضوء على
قضية حماية البيئة البحرية والساحلية وجون الكويت واالستهالك
غير المستدام للموارد وضرورة زيادة الرقعة الخضراء مع ضرورة نشر
الوعي بشأنها ،وإشراك المواطنين في العمل وإشراك أجزاء أخرى من
القطاع العام لدعم هذا اليوم.

