
المحلية الثالثاء
30  مارس 2010

2
الفهد يطلب دراسة المقترحات لفتح طلب إسكاني لالبن األخير

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد، انه طلب دراسة وضع املقترحات اخلاصة 

بفتح طلب االسكان لالبن األخير.
وقال املركز اإلعالمي ملكتب الش����يخ احمد الفهد في بيان 
صحافي ان طلب الدراسة من مجلس إدارة الرعاية السكنية 
جاء نتيجة مشكالت سكنية وعائلية لهذه الفئة بسبب منعهم 

من التقدم بفتح طلب سكني عند زواجهم او عند التصرف في 
البيت. وأكد الشيخ احمد الفهد ان مؤسسة الرعاية السكنية 
حترص على حل هذه املش����كلة بش����كل ايجابي والنظر الى 
اجلوانب اإلنسانية من منطق املساواة بني أبناء األسرة الواحدة 

وبشكل يحقق العدالة االجتماعية.
واشار الى بعض األفكار التي تتم دراستها حاليا إليجاد حلول 

إيجابية لفتح الطلب اإلسكاني لالبن األخير من األسرة.

الرئيس ميشال سليمان مستقبال عبدالوهاب البدر ود.محمد صادقي

د. حسن يونس

صندوق التنمية وّقع اتفاقية قرض إلنشاء 
سد في جبل لبنان بكلفة 19 مليون دوالر

خورشيد: مساهمات فعالة للكويت 
في دعم المجتمعات الفقيرة في الهند

العراق يتسلم من الكويت 
رفات 6 جنود ضحايا حرب الخليج

أ.ش.أ: أعلن مكتب حقوق االنس����ان في البصرة أن جلنة تس����ليم 
وتس����لم الرفات في مناطق احلروب ستتسلم اليوم عددا من الرفات 
لضحايا حرب اخلليج عام 1991. وقال مدير املكتب مهدي التميمي  إن 
اليوم سيشهد مراسم تسلم رفات 3 من اجلنود العراقيني ضحايا حرب 
اخلليج عام 1991 فضال عن 3 آخرين مجهولي الهوية. وأش����ار إلى أن 
عملية التسلم ستتم في منفذ سفوان احلدودي مع الكويت بحضور 
مسؤولني رسميني من اجلانبني العراقي والكويتي. وأوضح التميمي 
أن عملية التسلم تأتي حس����ب اتفاقية وزارة حقوق االنسان ممثلة 
مبكتب البصرة جلنة تسليم وتسلم الرفات من ضحايا احلروب، مع 

الدول التي دخل العراق حروبا معها.

نيودلهي – كونا: أشاد وزير الدولة الهندي لشؤون االحتاد واألقليات 
سلمان خورشيد أمس باملساهمات اخليرة والفعالة للكويت رسميا 
وخيريا ف���ي دعم املجتمعات الفقيرة في الهند لتحس���ني أوضاعها 
املعيشية والعملية. جاء ذلك خالل لقاء خورشيد أمس بسفيرنا لدى 
الهند س���امي السليمان الذي قال ل� »كونا« ان الوزير خورشيد نقل 
له تقدير املسؤولني الهنود للجهود التي تقوم بها احلكومة الكويتية 
والعمل اخليري الكويتي في مس���اعدة املجتمعات الهندية الفقيرة 
في أنحاء البالد. وأضاف السليمان ان خورشيد اكد أهمية مثل هذه 
املساهمات في دعم العالقات بني البلدين وتقوية أواصر الصداقة بني 
الشعبني الهندي والكويتي. واشار الى ان الوزير الهندي أطلعه على 
اخلطط احلكومية الهندية الهادفة الى مواجهة الفقر واألمية، فضال 
ع���ن تنمية املجتمعات الريفية والتي أبرزت حيزا مهما من برامجها 

وميزانيتها مبا فيها إشراك االستثمار األجنبي في برامج التنمية.
وق���ال ان الوزير الهندي دعا دول مجلس التعاون اخلليجي الى 
املساهمة في مشاريع التنمية مبا يعود بالنفع والفائدة على الطرفني 
في ضوء العالقات املمتازة التي تربطها بالهند باعتبارها الش���ريك 

التجاري األول.

 بيروت ـ أحمد عزالدين
استقبل الرئيس ميشال سليمان امس املدير العام 
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية عبدالوهاب 
البدر يرافقه وفد من الصندوق، حيث جرى اطالع 
الرئيس سليمان على نشاط الصندوق واالتفاقات 
التي ينوي توقيعها، ووضع حجر االساس لبعض 

املشاريع وابرزها سد القيسماني.
وأشاد الرئيس س���ليمان بتقدميات الصندوق 
ش���اكرا للكويت وقوفها املستمر الى جانب لبنان 

ومساعدته في شتى املجاالت.
وفي االطار ذاته عرض البدر على رئيس مجلس 
النواب نبيه بري املشاريع التنموية التي تنفذها 
الكويت في لبنان بحضور الس���فير الكويتي في 
لبنان عبدالعال القناعي واملمثل املقيم للصندوق 

في لبنان د.محمد صادقي والوفد املرافق.
وقال البدر: بحثت م���ع دولة الرئيس برنامج 
مشاريع الزيارة وابرزها توقيع اتفاقية بناء خزان 
القيسماني الذي سينفذه الصندوق ويؤمن تخزين 
نحو مليون متر مكعب من املياه في منطقة اجلبل، 
كما تش���مل الزيارة توقيع اتفاقيات ضمن املنحة 
املقدمة لبعض مناطق االصطياف التي ستستفيد 
بلدياتها من مش���اريع الكهرباء ومج���اري املياه 
والصرف الصح���ي، باالضافة الى الطرق وترميم 

االرصفة.

وتابع البدر كما سنضع حجر االساس ملشاريع في 
الشمال وتسليم خمسة مبان في الضاحية اجلنوبية 
بناها الصندوق بعدما تهدمت من العدوان االسرائيلي، 

وسنفتح دارا لاليتام في مدينة صيدا.
وقال البدر ناقشنا باالجمال مشاريع الصندوق، 
وحتدث الرئيس بري عن اكبر اهتماماته، واهتمامات 
لبنان وهو مش���روع الليطاني، واكدت لدولته ان 
الصندوق سيواصل جهوده لالنتهاء من هذا املشروع، 
خصوصا وان هن���اك توصيات متت باالتفاق بني 
ممولي املشروع واحلكومة اللبنانية العادة طرح 
التكلفة وامكانية االنتهاء من هذا املوضوع في نهاية 

هذا الصيف ان شاء اهلل لكي يبدأ العمل.
ووقع البدر اتفاقية مش���روع تعزيز اخلدمات 
العامة في مناطق االصطياف، وقرض مشروع سد 
القيسماني في مكتب وزير الطاقة جبران باسيل 
بقيمة 19 مليون دوالر لتمويل مشروع السد مبياه 

الشرب باعتباره أحد السدود املهمة.
واوضح الوزير باسيل انه بالتوقيع على هذا 
املشروع نضع حدا ملشكلة نقص املياه في املنطقة، 
السيما ان موقع السد يؤمن سعة اكبر تصل الى 

مليون متر مكعب.
هذا ويشارك الصندوق اليوم في وضع حجر 
االساس ملشروع املياه والصرف الصحي في البداوي 

ودير عمار واحملمرة في محافظة الشمال.

سليمان وبري التقيا البدر ووفد الصندوق

يونس: 170 مليون دوالر من صندوق التنمية 
لتمويل محطة كهرباء بنها

القاهرة � أ.ش.أ: وافق الصندوق الكويتي للتنمية على 
منح مصر قرضا ميسرا بقيمة 170 مليون دوالر لتمويل 
محطة كهرباء بنها التي س���تعمل بنظام الدورة املركبة 

جهد 750 ميغاوات.
صرح بذلك وزير الكهرباء والطاقة املصري د.حسن 
يونس، وقال ان مشروع محطة توليد كهرباء بنها اجلديدة 
يعد احد أهم مش���روعات اخلطة اخلمسية املقبلة 2012 
� 2017 ويضي���ف 750 ميغ���اوات الى الش���بكة القومية 
ملواجهة مش���روعات التنمية املط���ردة وتنمية مختلف 

املناطق السكنية.
وقال الوزير إن موافقة الصندوق تأتي من منطلق ثقة 
جهات التمويل العربية والعاملية في أداء مشروعات قطاع 
الكهرباء، مشيرا إلى أن تسديد أقساط القروض التي يتم 
احلصول عليها من تلك اجلهات تسدد من املصادر الذاتية 

للقطاع دون حتميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية.


