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د.محمد الشرهان

مطلق السويط

د.وليد العنجري

»صندوق إعانة المرضى« تنعى بدر الحوطي
نعت جمعية صندوق اعان���ة املرضى رئيس املكتب 
االستشاري املشرف على املشاريع االنشائية في اجلمعية 
د.بدر احلوطي الذي وافته املنية بعد عمر حافل بالعطاء 

اخليري واالنساني.
وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية د.محمد الشرهان 
لق���د كان الراحل يرحمه اهلل منوذجا للبذل والعطاء من 
الكويتيني الش���رفاء االوفياء الذين سخروا ما حباهم به 
اهلل تعالى من نعم خلدمة املشاريع االنسانية واخليرية 
التي تقدمه���ا اجلمعية للمرضى املعس���رين ومن بينها 

املساهمة في تصميم املبنى اجلديد للجمعية والذي جار 
العمل على تنفيذه ليقدم خدماته الكثر من خسمة آالف 

مريض سنويا.
واشار بالدعم املباشر وغير املباشر الذي قدمه د.احلوطي 
رحمه اهلل للجمعية من خالل تعاونه املثمر مع اجلمعية 
من سنوات طويلة مضت، داعيا اهلل عز وجل ان يتغمد 
الفقيد الراحل بواسع رحمته وان يثيبه على ما قدم خير 
العطاء واملثوبة وان يجعل مثواه جنان اخللد مبش���يئة 

اهلل تعالى.

الدوسري: المرأة الكويتية محرومة من مكتسبات دستورية واجتماعية
حدس: ندوة »قانون الحقوق المدنية للمرأة« اليوم

يقيم مكتب املرأة باحلركة الدس���تورية االس���المية 
)حدس( ندوة جماهيرية موسعة حول »قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة.. رؤى نيابية« مبشاركة عدد 
من نواب مجلس االمة والفعاليات السياس���ية، وذلك 
بفندق هوليداي ان � دس���مان اليوم الساعة السادسة 

والنصف مساء.
وحول اه���داف الندوة، أوضحت عايدة الدوس���ري 

عض���و مكتب املرأة ب�»حدس« � ف���ي تصريح صحافي 
� ان قانون احلق���وق املدنية واالجتماعية للمرأة مازال 
حبيس أدراج مجلس االمة منذ عدة دورات برملانية، ما 
حرم املرأة الكويتية من مكتس���بات دستورية وحقوق 
اجتماعية كانت قادرة على تطوير أدوار املرأة اجتماعيا 
واقتصاديا وسياس���يا وتعزيز قدراته���ا االبداعية في 

مجاالت احلياة املختلفة.

»تقييم األداء«: ال عالقة 
لنا بقوى 11/11

العنجري: المشاريع 
الزراعية الكويتية بغزة 

تبشر بإنتاج طيب

ص����رح رئي����س اجلمعي����ة 
الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 
البرملاني مطلق الس����ويط بأن 
اجلمعية بصدد تشكيل مجلس 
إدارة جديد سيتم اإلعالن عنه 
أي����ام بعد عق����د أعضاء  خالل 
العمومي����ة اجتماعه  اجلمعية 
الع����ادي وفقا لقان����ون وزارة 
الشؤون، مشيرا في الوقت ذاته 
الى انه مت اإلعالن عن تش����كيل 
جديد ألعضاء مجلس ادارة كما 
تداولته بع����ض الصحف وهذا 
التشكيل مت من دون علم وحضور 
أغلب األعضاء وبالتالي ال تكون 
للتش����كيل اجلديد اي شرعية 

لتمثيل اجلمعية.
وم����ن جه����ة اخ����رى، أعلن 
الس����ويط خروج اجلمعية عما 
يسمى بقوى 11/11 وذلك حرصا 
منا على مصلحة مسار اجلمعية 
ودورها احليادي في كل القضايا 
بعيدا ع����ن املزايدات واملصالح 
السياس����ية الضيقة، كما اشار 
بدوره الى انه ال وجود ملمثلني 
من اجلمعية في قوى 11/11 وبذلك 
تكون غير مسؤولة عما يحدث 
الق����وى، الس����يما من عني  في 
نفسه متحدثا باسم اجلمعية، 
مع العلم ان����ه ليس من ضمن 
أعضاء اجلمعية، وبالتالي فإن 
تصريحاته لوسائل االعالم باسم 
اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
األداء البرملاني غير قانونية وإمنا 

تعبر عن رأيه فقط.

صرح رئيس مكتب فلسطني 
العاملي����ة بجمعية  الرحمة  في 
االص����الح االجتماع����ي د.وليد 
العنجري بان مشروعي »بيروحاء 
الكويت للنخيل« و»حدائق ذات 
بهجة« للفواكه قد بشرا بإنتاج 
طيب لهذا املوس����م على الرغم 
من حداثتهما، حيث لم يتجاوز 
عمرهما السنتني ونصف السنة، 
ما فاجأ اجلميع وأدهشهم. وأشار 
العنجري الى ان من أهم االسباب 
الرئيسية لهذا النتاج هو بركة 
املكان، وذلك لقربها من املسجد 
االقص����ى املبارك واكد على ذلك 
قوله تعالى ف����ي القرآن الكرمي 

)الذي باركنا حوله(.
وأضاف العنجري ان املشاريع 
الزراعي����ة الكويتية بغزة التي 
يقوم على رعايتها مكتب الرحمة 
العاملية ف����ي القطاع تهدف الى 
الغذائي للسكان  حتقيق األمن 
الى ان  احملاصري����ن، مش����يرا 
باب املس����اهمة اليزال مفتوحا، 
وموضحا ان هذه املشاريع تعد 
من املشاريع االستراتيجية التي 
يستمر تنفيذها على مدى خمسة 
أعوام، حيث يتم خاللها غرس 
عشرين ألف فسيلة وشتلة كل 
عام لتصل الى مائة الف وتنتج 
بذلك س����نويا اكثر من عش����رة 
آالف طن م����ن التمور والفواكه 
والزيت����ون ب����إذن اهلل تعالى، 
واضاف ان قيمة فسيلة النخيل 
10 دنانير وشتلة الفواكه خمسة 
دنانير شاملة الرعاية الى حني 
االنتاج، وتقدم العنجري بالشكر 
الى كل من ساهم أو سيساهم في 
هذا املشروع االنساني التنموي 

النبيل.


