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الشيخ احمد الفهد

 )محمد ماهر(عبدالعزيز سعود البابطني وعبدالعزيز السريع خالل املؤمتر الصحافي

البابطين بعد 20 عامًا على إنشاء مؤسسته: لست 
نادماً على ما قدمت للثقافة والمثقفين العرب

الفهد يشكل فريقًا لتطوير وتنمية المدن الجديدة 
وإعداد الخطط الخاصة بطرح مشاريع الرعاية السكنية

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد القرار 
رقم 10 لسنة 2009 بتشكيل فريق العداد اخلطط 
املدن اجلديدة  االس����تراتيجية لتطوير وتنمية 
ومتابعة تنفيذ االجراءات الفنية والقانونية ذات 
العالقة مع املؤسسة العام للرعاية السكنية على 
ان يتبع الفريق وزير الدولة لش����ؤون االسكان 

رئيس مجلس ادارة املؤسسة مباشرة.
ويترأس فريق العمل نائب رئيس ادارة الفتوى 
والتشريع املستشار فيصل الصرعاوي وعضوية 
كل من فيصل املدلج وحمد السميط ووليد العزاز 
وهم من ذوي اخلبرة وعيسى خدادة نائب املدير 
العام لشؤون االستثمار ومشاريع القطاع اخلاص 

وحمود الفالح ممثل مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية واملستشار د.م.احمد 
حلمي. واشار الشيخ احمد الفهد الى ان الفريق 
مت تكليف����ه بتنفيذ العديد من املهام في مقدمتها 
وضع مسودة »مش����روع« قانون املدن اجلديدة 
وفقا للقوانني والتشريعات االسكانية الصادرة 
في شأن الرعاية السكنية واسهام نشاط القطاع 
اخلاص في املش����اريع االسكانية وجتهيز خطة 
العمل االستراتيجية ملش����اركة القطاع اخلاص 
في املش����اريع التنموية للمدن اجلديدة وتعمير 
االراض����ي املخصصة الغراض الس����كن اخلاص 
باالضافة الى اعداد اخلطط والبرامج التنفيذية 
لتأهيل واختيار وطرح املشاريع التنموية اخلاصة 

بالرعاية السكنية.

أسامة أبوالسعود
أك���د رئيس مجل���س أمناء 
مؤسس���ة عبدالعزيز س���عود 
البابطني انه غير نادم أبدا على ما 
قدمه من دعم مادي وأدبي للثقافة 
العربية واحملافظة على التراث 
العربي من خالل مؤسسة جائزة 
البابطني وروافدها  عبدالعزيز 
املختلفة، معربا عن أس���فه انه 
بدأ متأخ���را جدا في هذا املجال 
مضيفا »وليتنا بدأنا قبل ذلك 

بكثير«.
البابطني خالل مؤمتر  وقال 
صحافي عقده مساء امس االول 
مبقر مكتبه مبنطقة شرق لالعالن 
عن احتفال املؤسسة مبناسبة 
مرور 20 عاما على ميالدها والذي 
س���يقام في بلد املي���الد وبذات 
الفندق وهو ماريوت القاهرة 1 
و2 نوفمبر املقبل بينما ستعقد 
الندوات ب���دار األوبرا بحضور 
حش���د من املثقفني والش���عراء 
العرب والغرب يتقدمهم الرئيس 
البوسني د.حارث سيالزيتش »ان 
جناح املؤسسة واستمرارها ل� 
20 عاما هو ثمرة تعاون املثقفني 
العرب الذين ل���م يبخلوا على 
املؤسسة بأي أفكار او اقتراحات 
ساعدت على ارتقاء الفكر والثقافة 

العربية«.
وق���ال البابط���ني »انه على 
الرغم من املتاعب الكبيرة التي 
واجهت املؤسسة طيلة ال� 20 عاما 
املاضي���ة إال ان االجنازات التي 
يستشعرون بها من خاللها رضا 
املثقف العربي عن هذه املؤسسة 
يريحهم وينسيهم تلك املشقة.

واضاف انه في هذا االحتفال 
سيتم تكرمي شخصني لهما األثر 
الواضح في قيام واستمرار هذه 
املؤسسة مشيرا الى تسمية هذا 
االحتفال باسم »ملتقى عبداملنعم 
خفاج���ي وعدنان الش���ايجي« 
تكرميا لهم���ا على ما قدماه من 

جهد ووقت لهذه اجلائزة.
وأش���اد البابط���ني بال���دور 
األساسي الذي تقدمه املؤسسات 
الصحافي���ة بإيصال رس���الة 

املتلقي، معربا  الى  املؤسس���ة 
الوطن  عن ش���كره لصحافيي 
العربي ايض���ا »الذين عرضوا 
نتائج نش���اطات هذه املؤسسة 

الى املتلقي العربي«.
وتقدم بجزيل الشكر ملصر 
التي احتضنت املؤسس���ة من 
ميالدها حت���ت رعاي���ة وزير 
الثقافة الفنان فاروق حس���ني، 
مش���يرا الى ان االحتفال االول 
الذي عق���د بفندق املاريوت في 
17 مايو 1990 كان متواضعا جدا 
ولم يحضره أكثر من 15 ضيفا 6 
منهم اآلن في ذمة اهلل، وسيحضر 
الباقون ليكونوا شهودا على منو 
املؤسسة وتطورها منذ بدايتها 

وحتى اآلن.
وأشار الى ان املؤسسة اختارت 
قاعة عايدة بفندق ماريوت في 
القاهرة مكان���ا لالحتفال وهو 
امل���كان ال���ذي ش���هد أول حفل 
للمؤسس���ة عند تأسيسها عام 
1990 وبحض���ور وزير الثقافة 

فاروق حسني.
وأضاف البابطني انه ستكون 
هناك أنشطة أدبية ومحاضرات 
وأمسيات شعرية وفنية متتد 
ال���ى 3 ايام وس���يدلي عدد من 
األدباء واملفكرين ميثلون األقاليم 

العربية بشهادات حول مسيرة 
املؤسسة وجتربتها في احلركة 

اإلبداعية العربية.
وذكر ان املؤسسة استطاعت 
الوصول الى العاملية من خالل 
ح���وار احلض���ارات وخ���روج 
املؤسسة خارج الوطن العربي 
من اجل إعطاء الوجه احلقيقي 
للعربي واملسلم بعد تشويه ذلك 

الوجه بعد احداث 11 سبتمبر.
وقال البابطني انه »بال شك ان 
اي عمل ناجح هو فرحة كبيرة 
العمل«، موضحا  لصاحب هذا 
ان جناح املؤسسة لم يأت بجهد 
القائمني على املؤسسة فحسب 
امنا بتع���اون كل مهتم ومحب 

للثقافة واآلداب والفنون.
وأشار الى ان املؤسسة جنحت 
في انشاء مركز البابطني للترجمة 
والذي أنشئ عام 2004 ويهدف 
الى إسهام املؤسسة في دعم حركة 
الترجمة م���ن اللغات األجنبية 
العربي���ة وبالعكس  اللغة  الى 
كم���ا نظمت املؤسس���ة دورات 
للمرشدين السياحيني االسبان في 
منطقة األندلس بهدف تصويب 
معلومات املرش���دين عن اآلثار 
اقليم  التاريخي���ة في  واملواقع 
األندل���س بإش���راف نخبة من 

األساتذة املتخصصني  وردا على 
سؤال حول جهود املؤسسة لدعم 
فلس���طني قال البابطني »انا مع 
فلسطني والقضية الفلسطينية 
من���ذ بدايات���ي، فعندما حدثت 
انتفاضة األقصى االولى في عام 
1986 بثورة احلجارة قمنا بإعطاء 
السفارة الفلسطينية في الكويت 
1000 دوالر يوميا حتى في أيام 
اجلمع والعطالت الرسمية كان 
السفير في  الى  الش���يك يصل 
بيته، مش���يرا الى ان هذا املبلغ 
كان مساهمة في ثمن احلجارة 
التي يقذفها الشعب الفلسطيني 
في وجه الغطرسة الصهيونية«. 
البابط���ني »مع تكّون  واضاف 
الدولة قمنا بتقدمي مس���اعدات 
ضخمة للس���لطة الفلسطينية 
بقيادة ياسر عرفات الذي أرسل 
لنا العديد من خطابات الشكر، 
اضاف���ة الى إنش���اء العديد من 
املشروعات املهمة في فلسطني«. 
وشدد البابطني على ان ما يجري 
حاليا في فلسطني من تناحر بني 
القوى الفلس���طينية امر يدمي 
القلب واصفا الوضع احلالي بان 
»االخوة الفلسطينيني يعملون 
ضد فلس���طني اكثر مما يفعله 

اليهود في فلسطني«.

المؤسسة تقيم احتفااًل في دار األوبرا أول نوفمبر القطاع الخاص يشارك في المشاريع التنموية للمدن الجديدة وتعمير األراضي

الفوزان: حريصون على تطبيق نظام الكود العربي الموحد للبناء
القاهرة � كونا: أكد مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية الس����كنية م.علي الفوزان أمس حرص 
الكويت على االس����راع في تطبيق الكود العربي 
املوحد للبناء، مش����يرا الى قرار مجلس الوزراء 
بتشكيل جلنة وطنية تأسيسية لتطبيق الكود 
املوحد ال����ذي أعدته الس����عودية لتطبيقه على 

مستوى الكويت.
وقال على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة 
الفنية االستشارية ملجلس وزراء االسكان العرب 
ان »الكويت تسعى جاهدة الى تطبيق نظام الكود 

املوحد للبناء وهو الكود السعودي«.
وأوضح في هذا السياق ان تلك املساعي جتسدت 
بصدور قرار من قبل مجلس الوزراء اخيرا يعنى 

بتأسيس جلنة وطنية برئاسة بلدية الكويت للنظر في امكانية 
تطبيق الكود السعودي للبناء في الكويت.

وعزا الفوزان اسباب دراسة اللجنة لذلك الكود حتديدا لتميزه 
وريادة اململكة العربية السعودية في مجال البناء، غير أنها قطعت 

اشواطا كبيرا في هذا الصدد.
وقال ان تشكيل مجلس الوزراء لهذه اللجنة يأتي متاشيا مع 
قرار مجلس وزراء االس����كان العرب في جلس����ته ال� 25 بتطبيق 
الدول العربية لكود موحد للبناء خالل فترة انتقالية مدتها ثماني 
سنوات. وحول اجتماع اللجنة الفنية االستشارية ملجلس وزراء 
اإلسكان العرب، أوضح الفوزان أنه مت استعراض جدول األعمال 
وأهم البنود املدرجة، الس����يما س����ير أعمال جلنة الكودات التي 
شكلت منذ فترة. واضاف ان من بني البنود املهمة االعداد لألدوات 
العلمية اخلاصة بالدراسات االسكانية، مبينا انه مت االتفاق على 

أن تقوم مصر باإلعداد ملؤمتر تشارك فيه الكويت 
الى جانب شقيقاتها قبل نهاية العام 2010 حتت 
عنوان »سنوات البناء فى البيئة الصحراوية«. 
وذكر الفوزان ان االجتماع تطرق كذلك الى مسألة 
الفجوة بني االحتياجات االس����كانية والعقارات 
واملتاح من السكن وقواعد التصنيف. ولفت مدير 
عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان 
الى تقدم س����ورية خالل االجتماع بالدعوة لعقد 
اجتماع في العام 2012 حول قضايا االسكان، مضيفا 
ان الكويت ستعمل على املشاركة في هذا االجتماع 
ملا له من مح����اور مهمة تنعكس ايجابيا وتعود 
بالنفع على الكويت. وذكر ان االجتماعات تطرقت 
الى قضية العشوائيات في الدول العربية، مشيرا 
الى تقدم ممثل هيئة االمم املتحدة بعرض حول هذه القضية كي 
نكون صورة شاملة في هذا الشأن. من جهة أخرى، قال الفوزان 
انه والوفد املرافق معه شارك في اجتماعات جلنة تعنى بدراسة 
قواعد القيد والتصنيف في املكاتب االستشارية والهندسية لقاعدة 
العمل عبر القطرين. وأضاف أنه مت خالل االجتماع االتفاق على 
استمارة قيد املكاتب االستشارية كي تتمكن هذه املكاتب العربية 
من املشاركة في دول أخرى وذلك عبر توحيد املتطلبات وتوحيد 
تقييمهم ليكون هناك تبادل وتعاون بني هذه املكاتب وكذلك نقل 
اخلبرات فى مجال االسكان والبناء بشكل عام. وفي اطار اجلهود 
التي تقوم بها الكوي����ت لتوحيد املواقف والرؤى اخلليجية، قال 
الفوزان »اننا دعينا لعقد اجتماع ملمثلي دول مجلس التعاون في 
مجال االسكان« وذلك تنفيذا للقرار الذي صدر عن مجلس وزراء 

االسكان اخلليجي الذي عقد في مسقط أخيرا.

م.علي الفوزان


