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»السكنية« تدعو أصحاب الطلبات للتخصيص لهم في مدينة صباح األحمد

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني اصحاب الطلبات االسكانية حتى تاريخ 31 
ديسمبر من عام 1999 والراغبني في احلصول على قسائم حكومية في مدينة صباح االحمد الى 
مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم. وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس انها ستبدأ 
في اس���تقبال املراجعني اعتبارا من السادس من الش���هر املقبل مشددة على ضرورة احضارهم 
املس���تندات الرسمية اخلاصة بهم الس���يما من اجروا معامالت تغيير اسم من الرجال والنساء. 
واضافت ان املستندات الرسمية الصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة املدنية لرب االسرة وافرادها 

وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف واالدخار وشهادة سجل عقاري حديثة.

4.4 ماليين دينار قرضًا
من الصندوق الكويتي لكوبا

قال الصن���دوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية انه وقع 
اتفاقية قرض مع كوبا بقيمة 4.400 ماليني دينار لإلسهام في متويل 

مشروع إعادة تأهيل نظام مياه الشرب في مدينة هولغني.
واضاف الصندوق في بيان صحافي ان نائب مديره العام غامن 
الغنيمان مثله في التوقيع الذي مت في هاڤانا أمس فيما مثل كوبا 

رئيس املعهد الوطني للموارد املائية ريني ميسي فيجافانا.
واوضح ان املشروع يهدف الى دعم األوضاع املعيشية لسكان 
مدين���ة هولغني من خالل اعادة تأهيل ش���امل لنظام توفير املياه 

في املدينة.
وافاد بأن املشروع يشمل اعادة تأهيل محطات التنقية ومحطات 
الضخ وشبكة نقل وتوزيع املياه وخزانات املياه وتوريد وتركيب 
أجهزة القياس في محطات التنقية وشبكة املياه، كما يشمل تركيب 
عدادات املياه فضال عن اخلدمات االستشارية الالزمة العداد التصاميم 
التفصيلية ووثائق العقود واالش���راف على التنفيذ مبينا انه من 

املتوقع ان يتم تنفيذ املشروع خالل 4 سنوات.
وبتوقيع اتفاقية القرض يك���ون الصندوق قدم قرضه الثاني 
الى كوبا حيث سبق ان قدم لها قرضا ب� 3.1 ماليني دينار لتمويل 

مشروع اعادة تأهيل نظام مياه الشرب في سنتياغو دي.

المعتوق: مكتب المرأة في »حدس« 
يستعد إلطالق مبادرة خاصة بالطفل

المليفي: ندوة تداعيات األزمة السياسية
تناقش االستجوابات وأزمة الرياضة

أعل���ن رئيس اللجنة الثقافية في جمعي���ة اخلريجني ابراهيم 
املليفي ان الندوة السياسية التي تقيمها اليوم جمعية اخلريجني 
مبش���اركة مجموعة من نواب مجلس األمة تكتسب أهمية خاصة 
كونه���ا تأتي في مرحل���ة حرجة متر بها العالقة بني الس���لطتني 
التنفيذية والتش���ريعية. واضاف املليفي: هذه الندوة س���تناقش 
أس���خن املواضيع املطروحة أخيرا على الساحة السياسية وعلى 
رأسها االس���تجوابات النيابية املقدمة لرئيس احلكومة و3 وزراء 
وأزمة الرياضة الكويتية التي سيحرص بعض النواب املشاركني 

في الندوة على تسليط األضواء عليها.

أعلنت عض���و االمانة العامة 
باحلركة الدس���تورية االسالمية 
)حدس( اسراء املعتوق ان مكتب 
املرأة ف���ي احلركة الدس���تورية 
االس���المية يعكف عل���ى االعداد 
ملبادرة خاصة بالطفل وفق الرؤية 
االسالمية من املقرر طرحها عقب 
عطلة عيد االضحى املبارك. وقالت 
املعت���وق ان املبادرة تتوافق مع 
احكام الشريعة االسالمية وتقدم 
رؤية متوازنة للحفاظ على االطفال 
وضمان حقوقهم وتنمية قدراتهم 
وتقدمي الدعم النفسي واملجتمعي 
لهم كونهم هم مستقبلنا. واوضحت 
املعت���وق ان الرؤية االس���المية 
للطفول���ة هي من اكث���ر الرؤى 
التي عاجلت قضايا  والفلسفات 
الفطرة االنسانية  الطفولة وفق 
والنظرة املتوازنة لقضايا الطفولة، 
وقد تضمنت النصوص واالحكام 
الش���رعية احلري���ات واحلقوق 
االنسانية العامة وحقوق االحوال 
الشخصية واالهلية واملسؤولية 
اجلنائي���ة واك���دت ايض���ا على 
احس���ان تربية الطفل وتعليمه 
بجانب تهيئة كل االجواء وسبل 
احلماية املتكاملة ومراعاة املصالح 
الفضلى للطفل. واشارت املعتوق 
في تصريحها الى ضرورة تكاتف 

اجله���ود لتعميق ثقاف���ة تنمية 
الطفل في ضوء االحتفاء باليوم 
العاملي التفاقية حقوق الطفل التي 
متر ف���ي 20 نوفمبر من كل عام. 
وشددت املعتوق على ان االطفال 
هم العنصر االساسي في حتقيق 
االمن املجتمعي، داعية الى منح 
االطفال العناية املستحقة وتيسير 
امر العناية بالطفل على االم العاملة 
من خالل توفير حضانات لالطفال 
داخل مواقع العمل لضمان تنشئة 
وتربية الطفل على اسس سليمة 
وتقليل االعتماد على اخلادمات 
التي  خالل س���نني عمره االولى 

تشكل شخصيته املستقبلية.

إسراء املعتوق

د.فايزة اخلرافي مع وزيرة البحث العلمي والتكنولوجيا في جنوب أفريقيا د.فايزة اخلرافي

لدورها في تطوير العمل التربوي والبحث العلمي

انتخاب د.فايزة الخرافي نائبًا لرئيس أكاديمية
العالم الثالث للعلوم والتكنولوجيا في جنوب أفريقيا

حققت د.فاي���زة اخلرافي انتصارا 
الكويتية والعربية في  جديدا للمرأة 
احملافل الدولية بعد م���ا مت انتخابها 
باإلجماع ع���ن العال���م العربي نائبا 
لرئيس اكادميية العالم الثالث للعلوم 
والتكنولوجيا خالل االجتماع العشرين 
لألكادميية واملؤمتر العام احلادي عشر 
الذي عقد في مدينة دربان في جنوب 

أفريقيا.
وجاء اختي���ار د.فايزة اخلرافي ملا 
لها من خبرة عاملي���ة وإدارية كبيرة 
التي  في مجاالت عدي���دة وللخدمات 
قامت بها ف���ي تطوير العمل التربوي 
والبحث العلمي، وعضويتها في العديد 
من املنظمات العلمية العاملية املتميزة، 
ومش���اركتها الفعالة ف���ي املؤمترات 
االقليمية والعاملية، كما ترأست في هذا 
االجتماع اجللسة العلمية التي شارك 
فيها وزير البحث العلمي والتكنولوجيا 
البرازيلي، وقد كانت في مجال الفيزياء 

التطبيقية.
يذكر ان د.فايزة اخلرافي نالت من 
قبل جائزة افضل عش���ر شخصيات 
املتمي���زة في مجال  عربية جلهودها 
االبح���اث املقدمة في س���بتمبر 1997، 
ومن مركز التعاون االوروبي العربي 
في االس���كندرية عام 1999، كما نالت 

دكتوراه فخرية من اجلامعة االميركية 
في القاهرة ملساهمتها في إعادة بناء 
وتطوير جامعة الكويت في 12 فبراير 
2001، وحصلت عل���ى جائزة اإلنتاج 
العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 
من مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي، 
كذلك ورد اس���م د.فايزة اخلرافي في 
موس���وعة املش���اهير ف���ي بريطانيا 

واختارته���ا مجلة املجلة ش���خصية 
العام النس���ائية لعام )1994 – 1995( 
مت اختيارها ضمن شخصيات »قياديو 
العالم املشاهير« في اململكة املتحدة، 
وفي العام نفسه اختيرت ضمن إصدار 
»القادة املتميزين«، ومت اختيارها من 
قبل مجلة روز اليوسف املصرية كأبرز 
شخصيات العام النسائية في املجال 

األكادميي التربوي عام 2000، توجت 
د.فايزة اخلرافي مس���يرتها احلافلة 
باالجنازات والعطاءات بتكرمي س���مو 
األمير الراحل الش���يخ جابر األحمد، 
يرحمه اهلل، عام 2002، وذلك بتقليدها 
وشاح الكويت من الدرجة األولى تقديرا 
للخدمات املميزة التي قامت بها وأجنزتها 

في مجال التعليم العالي.

وكيل الحرس الوطني تلقى نسخة
من رسالة الدكتوراه لمبارك جزوي

وكي���ل  اس���تقبل 
احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي في مكتبه 
بالرئاسة العامة للحرس 
الوطني املقدم د.مبارك 
ج���زوي م���ن قي���ادة 
العس���كري،  التعليم 
والذي أهداه نس���خة 
من رس���الة الدكتوراه 
بعنوان »إدارة األزمات 
األمنية والكوارث في 
الكويت«، وقد متنى له 
وكيل احلرس الوطني 
التوفي���ق والنج���اح 
البحث  في مواصل���ة 

اللواء ناصر الدعي يتسلم رسالة الدكتوراه من د.مبارك جزويالعلمي.

احملافظة على أماكن التخييم مسؤولية جماعية

قال عدد م���ن رواد املخيمات 
الربيعية ان التجارة في جتهيز 
ب���دأت  املخيم���ات وتأجيره���ا 
الواضح  باالنتش���ار للتغيي���ر 
التي يهتم  في األمور األساسية 
به���ا املخيمون كاألث���اث الفاخر 
واألجهزة االلكترونية بأنواعها 
التغيير املستمر في  الى  اضافة 
أذواق محبي هذه الهواية. وأوضح 
رواد املخيمات في لقاءات متفرقة 
مع »كونا« ان املخيمات الربيعية 
عادة تقليدية اعتاد اآلباء واألجداد 
على مزاولتها لكسر روتني األشهر 

الصيفية وحياة املدن. 
وقال محمد الهاجري ان أسعار 
املخيمات اجلاهزة تتراوح بني 500 
و 1500 دينار في الشهر ويعتمد 
املتوفرة  التجهي���زات  ذلك على 
واملكونة له���ذا املخيم. وأضاف 
الهاجري ان االختالف في االسعار 
هو نتيجة العروض التي أطلق 
عليها جتار هذه السلعة »املخيمات 
الديلوكس« و»السوبر ديلوكس« 
وال� »5 جنوم« التي تتميز بوجود 
خيام تتوافر فيها غرف نوم بكامل 

اكسسواراتها.
وتابع ان جتار املخيمات بدأوا 
بتوفير مالعب كرة قدم وطائرة 

داخل هذه املخيمات كما تش���مل 
بعض عروضهم اجهزة الكترونية 
كالتلفاز والدي في دي والسخانات 
وحت���ى أجهزة الع���اب الڤيديو 
احلديثة نظير بعض الرس���وم 

االضافية. 
من جانبه قال ناصر الشيخ 
انه على الرغم من موافقته لقرار 
البلدية بخفض قيمة التأمني من 
500 دين���ار ع���ن كل مخيم الى 
100 دينار لكن هذا القرار أعطى 
هؤالء التجار األريحية لزيادة عدد 
املخيمات التي يوفرون فيها تلك 
اخلدمات. وأضاف ان فترة اخلمسة 

أشهر من األول من نوفمبر وحتى 
األول من ابريل من كل عام التي 
حددتها البلدية القامة املخيمات 
الربيعية في البر كافية جدا وليس 
األمر كما يطالب بعض املنتفعني 
بزيادة هذه املدة موضحا ان فترة 
الربيع تنتهي في الكويت بداية 
أو منتص���ف مارس من كل عام. 
ونصح الشيخ أصحاب املخيمات 
بااللتزام بالفت���رة احملددة لهم 
وازالة تلك املخيمات وتس���وية 
وتنظيف املساحة البرية التي مت 
نصب املخيمات عليها حتى يتاح 
لهم احلفاظ على احلياة البرية.

المخيمات الربيعية تتحول إلى تجارة


