
االربعاء 12 مايو 2010   9محليات
الهيئة الخيرية و»إيسيسكو« نظمتا المؤتمر الدولي حول الوسطية والحوار 

المعتوق: يوسف الحجي إمام في الخير وأتعب من بعده
حتى ميكنه التفريق بني ما يسمعه 
من اخبار مس����يئة لالسالم وبني 
التعايش  الناصعة لقيم  احلقائق 
الس����لمي التي جتد مساحة كبرى 
في املدونة االس����المية املقدس����ة 

والتراثية.
الذي نحرص  الثان����ي  واالمر 
على التوصية به ف����ي هذا اللقاء 
هو ان نفعل شيئا يؤكد قيم احلوار 
الوسطي في داخل بيتنا االسالمي 
والعرب����ي، ففي عاملنا مش����كالت 
منشؤها االبتعاد عن هذه القيم وهي 
تع����وق انطالقة النهضة، وتعطل 
عملية التنمية وتعكر صفو عالقات 

املودة الواجبة بني املسلمني.
من جهته، تناول العميد السابق 
لكلية الشريعة والدراسات االسالمية 
د.محمد الطبطبائي ضوابط ومالمح 
الوسطية كما تناول محبة اآلخرين 
التمس����ك باالمل والوفاء  ومحبة 
واالنفت����اح، وقال: ال فرق في البر 
بني املسلمني وغير املسلمني، وتناول 
اثر التعصب واجلهل واستش����هد 
بالتراث االس����المي وذكر احاديث 

الرسول ژ عن ذلك.
ثم انتقل الى ادب احلوار وقيمه 
ودور الوس����طية في التقريب بني 
الشعوب وفي حل املشاكل الشائكة 
وبناء العالقات االنسانية السليمة، 
مشيرا الى تش����جيع اخلالف في 
الفرعيات والتمسك باالساسيات، 
واس����تنكر عدم احت����رام العلماء، 
مش����يرا الى ان الغ����رور ال يخدم 
الدي����ن وان احلرص على الزعامة 
والقيادة واملنصب ه����و داء وان 
العقول تتفاوت وهذا من اسباب 

االختالف بني البشر.

السعيد: سنتعاون مع األجهزة الحكومية لتنفيذ المشروع بصورة تظهر الوجه الحقيقي للمدينة الحديثة

التراث االس����المي  املليء باالمثلة 
الدالة عليه.

وقد زاد التركيز على موضوع 
الوس����طية واحل����وار م����ن خالل 
املؤمترات والن����دوات واملؤلفات 
واملناب����ر االعالمي����ة، طيلة العقد 
االول من ه����ذه االلفية على وجه 
اخلصوص، وعبر املسلمون فيها 
عن املنظ����ور االس����المي في هذا 
اخلصوص، لكن يبقى امران مهمان 

يتطلبان مزيدا من االيضاح:
اولهما، ضرورة تعمق البحث 
اليجاد آليات فاعلة ومجدية تنجح 
في تبليغ ما لدينا من هذه القيم الى 
اآلخر، واملشكك في وجودها بلغة 
يفهمها واس����لوب يقنعه وبراهني 
افكاره املسبقة،  تسهم في تغيير 
وشبهاته املوهومة عن التطرف في 
االسالم او اخلوف من االسالم وذلك 

كان خلفها، وهذا هو واقع املسلمني 
اليوم وال حول وال قوة إال باهلل.

وب����نينّ ان ه����ذا املؤمتر فرصة 
إلصدار توصيات ليست بالعاطفية 
وال اإلنشائية إمنا توصيات عملية 
قابلة للتنفيذ تنبذ التطرف والتكفير 
وتعمل على إش����اعة الوس����طية 
احلقة باحلكمة واحلوار املستنير 
املتوهج بالتقوى واألخوة اإلسالمية 

املرجتاة.
وقدم كلمة املنظمة اإلسالمية 
 � للتربي����ة والعل����وم والثقاف����ة 
ايسيس����كو ممثلها د.عبداحلميد 
الهرامة قال فيها: وأكد ان االسالم 
دين الوسطية حقا، ودين احلوار 
بالتي هي احس����ن، ودين املعاملة 
بالرفق في االمور كلها، وذلك من 
خالل بروز هذه القيم في العقيدة 
والشريعة السمحة، ثم من خالل 

أن أشكر فيها إخواني في املنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
»االيسيسكو« على تعاونهم املثمر 
والبناء مع الهيئة خالل السنوات 
املاضية، وأن أعرب عن أملي وتفاؤلي 
في استشراف مستقبل مشرق نحو 
الغايات املشتركة التي ننشدها في 

خدمة أمتنا اإلسالمية.
وزاد: لق����د حافظت أمتنا على 
التاريخية، وظلت رائدة  مكانتها 
التفوق احلضاري، ومشاركة  في 
الشعوب في التنمية والتقدم حتى 
تنازعتها األهواء، وتقاسمتها الفنت 
ودب اخلالف في ربوعها وحدث ما 
أخبر به الرسول ژ، بقوله: »توشك 
أن تداعى عليكم األمم كما تتداعى 
األكلة على قصعتها«، فضعفت بعد 
قوة وريادة، ومتزقت بعد وحدة، 
وتخلفت عن املسير، وسبقها من 

ليلى الشافعي
الهيئ����ة اخليرية  ر رئيس  عبنّ
اإلسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق 
عن س����عادته بأن يعق����د املؤمتر 
الدولي حول الوسطية للحوار من 
أجل تعزيز التعايش السلمي بني 
الشعوب، وهو في أول أيام توليه 

منصب رئيس الهيئة.
الذي  الدولي  وقال في املؤمتر 
نظمته الهيئة بالتعاون مع املنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
والذي يس����تمر مل����دة يومني، هذا 
املؤمت����ر يتناول قضي����ة من أهم 
القضايا في هذه املرحلة، أال وهي 
قضية الوس����طية واحل����وار من 
أجل تعزيز التعايش السلمي بني 
الشعوب، ويس����عدني أن أحتمل 
املسؤولية التي أوالني إياها أعضاء 
اجلمعية العامة في الهيئة وأشكر 
لهم هذه الثقة الغالية وأسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يعينني على 
حتمل هذه املسؤولية الكبيرة وان 
العم  الذي رسمه  الطريق  أواصل 
الفاضل الشيخ يوسف احلجي على 
مدى 25 عاما م����ن العمل الدؤوب 
واإلجناز والعطاء في خدمة اإلسالم 
واملسلمني. وأضاف: ان العم يوسف 
احلج����ي كان ال ي����كل وال ميل من 
العمل املخلص والبناء في ش����تى 
دروب العم����ل اخليري وهو بهذه 
السيرة الطيبة واملباركة احلافلة 
باإلجنازات واملش����اريع والبرامج 
الكبيرة قد أتعب من بعده، ولهذا 
فلن أستغني عن توجيهاته السديدة 
وآرائ����ه احلكيمة، متمنيا له دوام  

التوفيق والسداد.
وأض����اف: إنها لفرصة عظيمة 

العم يوسف احلجي ود.عبداهلل املعتوق ود.محمد الطبطبائي في مقدمة احلضور

انتخابات تعاونية عبداهلل المبارك:
فوز عضوين من »التعاون« والعازمي من »التطوير«

الحلول على أرض الواقع، سعيا إلى 
أن تصبح جمعية عبداهلل المبارك 
التعاونية ف����ي مصاف الجمعيات 

المتقدمة على مستوى الكويت.
وش����دد المويزري على اهمية 
الحد من ظاهرة ارتفاع األسعار غير 
المنطقية، وذلك من خالل رفض أي 
طلب لزيادة األسعار من قبل التجار، 
والتعاون مع لجنة مراقبة األسعار 
في اتحاد الجمعيات التعاونية في 
هذا الصدد، وتحطيم األسعار على 
المنتجات االستهالكية والغذائية، 
وقال: إن المساهمين والمستهلكين 
سيرون منا مفاجآت خالل الفترة 
القريبة المقبلة على هذا الصعيد.

من جانبه، توجه عضو مجلس 
الهبيدة  الجديد، مش����اري  اإلدارة 
العازمي، بالشكر إلى أهالي منطقة 
عبداهلل المب����ارك على الثقة التي 
منحوه إياها، وقال: س����أعمل على 
تحقيق األهداف النبيلة والسامية 
مع إخواني أعضاء مجلس اإلدارة، 
وسأكون بإذن اهلل محل ثقة األهالي، 
وذلك من خالل السعي مع األعضاء 
إلى تحقيق طموحات المساهمين 
في رفع نسبة المبيعات واألرباح 
وحل مشكلة ارتفاع األسعار وتطوير 
الجمعية ومرافق المنطقة وتوفير 
المس����اجد والمدارس،  احتياجات 
ودعم األنشطة الثقافية والدينية، 
والرقي بالمس����اهمات االجتماعية 

الى األفضل. 

محمد راتب
أسفرت نتائج انتخابات جمعية 
عبداهلل المبارك التعاونية عن دخول 
اثنين من قائمة التعاون في مجلس 
اإلدارة، إضافة إلى فوز أحد أعضاء 
قائمة التطوير، حيث جاء ثامر مثيب 
المطيري في المركز األول ب� 678 
صوتا، ثم جاء فهد خلف المطيري 
في المركز الثان����ي ب� 674 صوتا 
)وهما م����ن قائمة التعاون(، وحل 
في المركز الثالث مشاري الهبيدة 
العازمي 666 صوتا وهو من قائمة 
التطوير. وبالتالي، أخرجت هذه 
المعركة االنتخابية كال من محمد 
مبارك الجالوي والذي حل في المركز 
الرابع ب� 646 صوتا، وفالح مطلق 
الهلفي والذي حل في المركز الخامس 
ب� 610 أصوات، في حين كان المركز 
األخير م����ن نصيب بدر الديحاني 

والذي حقق 576 صوتا.
وفي معرض تعليقه على نتائج 
االنتخابات، توجه الرئيس الجديد 
لمجل����س إدارة جمعي����ة عبداهلل 
المويزري  المبارك، س����يف فالح 
بالتهاني لألعضاء الجدد، معربا عن 
أمله في أن تستمر مسيرة اإلنجازات 
والتطوير التي حققها مجلس اإلدارة، 
سواء على صعيد األعمال اإلنشائية، 
أو األنشطة االجتماعية أو خدمات 

المنطقة ومرافقها.
وقال المويزري: »إن لدينا خططا 
وإستراتيجيات، سنسعى مع أعضاء 

مجلس اإلدارة الحاليين والمنتخبين 
إلى ترجمتها عل����ى أرض الواقع، 
وسنعمل إن شاء اهلل بروح الفريق 
الواحد من أجل تنفيذ اإلستراتيجيات 
التطويرية في أعم����ال الجمعية، 
وتحس����ين األداء، وذلك من خالل 
تطوير المهرجانات التسويقية التي 
تهدف الى تحطيم األسعار وتوفير 
المنتجات االستهالكية والغذائية 
بأقل األس����عار وف����ي جميع أفرع 
الجمعية وأسواقها الكبيرة، اضافة 
إلى دعم األنش����طة والمساهمات 
المرافق  االجتماعي����ة، وتطوي����ر 
العامة للجمعية والمنطقة، فضال 
عن األنشطة واألهداف التي يمكن 
االستفادة منها من خالل استفتاء 
أهالي المنطقة ومعرفة متطلباتهم 
ومالمسة همومهم ومن ثم تطبيق 

سيف املويزري

د.علي العنزي

يسرى العمر تطلع على جانب من املشروع

هناء الشراح تلقي كلمتها

 »مايكروسوفت الكويت« تنظم
»اليوم الرقمي للفتيات« بالتعاون مع »التربية«

»مايكروس���وفت  نظم���ت 
بالتع���اون مع وزارة  الكويت« 
التربية، أنشطة »اليوم الرقمي 
للفتيات« للمرة االولى في الكويت، 
التدريب  حيث استضافه مركز 
والتطوير باجلابرية، واستهدف 
ه���ذا احلدث الذي يأتي في اطار 
اتفاقية »شركاء في التعليم« التي 
وقعتها مايكروسوفت مع الوزارة، 
الفتيات في  انخ���راط  تعزي���ز 
التقنيات ضمن االطار التعليمي، 
وتتطلع الشركة الى ان تسهم هذه 
املبادرة في حث املزيد من الشابات 
على نيل الش���هادات العليا في 
علوم وهندسة الكمبيوتر والعمل 
في مجاالته���ا، من اجل تقليص 
الفجوة بني اعداد الذكور واالناث 
في قطاع تقنية املعلومات. ووفر 
احلدث الذي ش���اركت فيه 220 
طالبة م���ن الصفني ال���� 11 وال� 
12 من 66 مدرس���ة مختارة من 
املناطق التعليمية الست، منصة 
مثالية أتاحت للطالبات مناقشة 
العديد من املواضيع مع موظفي 
ومس���ؤولي »مايكروسوفت«، 
واالط���الع منهم عل���ى الفرص 
املهنية التي يوفرها قطاع االعمال 
والتقنيات، وايضا على طبيعة 
العمل في الشركة. وفي كلمة لها 
امام احلضور قالت هناء الشراح 
مدير عام مرك���ز املعلومات في 
وزارة التربي���ة: يأت���ي »اليوم 
الرقمي للفتيات«، احلدث الفريد 
الذي تنظمه »مايكروسوفت« في 
اطار جهودنا الرامية الى التواصل 
الثانوية،  مع طالبات املرحل���ة 
الفتيات في  وتعزيز مش���اركة 
العلوم والتكنولوجيا،  مجاالت 
ومتكينهن من تخطيط مسيرة 
مهنية ناجحة، ومن خالل عالقة 
الشراكة الوطيدة التي تربطنا مع 
»مايكروسوفت«، فإننا نتطلع الى 
آفاق جديدة من التعاون طويل 

المجلس الوطني يختار علي العنزي
عضوًا في »سلسلة إبداعات عالمية«

العمر: األنشطة والمسابقات الطالبية تساهم 
في تعزيز الوالء للوطن والمحافظة على موارده

رعت مشروع »إعادة تدوير النفايات الزجاجية«

أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يس���رى العمر أن 
األنشطة التربوية واملسابقات الطالبية تساهم في تعزيز الوالء 
للوطن لدى الطالب من خالل احملافظة على موارده وبيئته وتعزيز 
كذلك جانب العمل اجلماعي وبث روح املنافسة وتنمية املهارات 
اليدوي���ة لديهم. وقالت العمر ف���ي تصريح صحافي على هامش 
رعايتها مشروع »إعادة تدوير النفايات الزجاجية« في مدرسة أبو 
موسى األشعري املتوسطة في منطقة األندلس أن االنشطة التربوية 
للطالب حتقق هدف نشر التوعية عبر استغالل طاقاته مبا يعود 
بالنفع على املجتمع وتعويد املتعلمني على أهمية الترش���يد في 
االستهالك موضحة ان املشروع الذي أقيم في مدرسة أبوموسى 
االشعري جاء بجهود طالبية خالصة عبر مشروع مبتكر إلعادة 
تدوير الزجاجات بخطوات تربوية مدروسة مشيدة باجلهود التي 

بذلت لتحقيق االهداف عبر هذا املشروع.

اختير رئيس قسم النقد واألدب املسرحي د.علي العنزي عضوا 
في اللجنة االستشارية لسلسلة إبداعات عاملية التي يصدرها املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وسلس���لة ابداعات عاملية هي واحدة من اهم الدوريات الثقافية 
وتهتم بنشر آخر وأحدث أشكال التعبير اإلنساني األدبي في الشعر 

والقصة والرواية املكتوبة بأرقى االساليب الكتابية.
وجاء اختيار د.العنزي كثمرة ملش���اركاته الفاعلة خالل املرحلة 
املاضية بأوراق علمية في ن���دوات وملتقيات ومهرجانات املجلس 
الوطني للثقافة والفن���ون واآلداب وكان أهمها ورقة بعنوان مأزق 
املسرح الكويتي.. وتصورات معاجلته، وورقة بعنوان املهرجانات 
املس���رحية احمللية »بريق إعالمي أم إبداع أدبي« فضال عن انتهائه 
من ترجمة عمل رائد من األدب االجنليزي هو املسرحية االجنليزية 
املنتمية ملس���رح الكارثة بعنوان »االحتماالت« للكاتب االجنليزي 

ذائع الصيت هاوارد باركر.

 4 مليارات دينار توقعات »الكهرباء« 
لتكلفة الوقود االستهالكي لمحطاتها سنويًا

دارين العلي 
علم����ت »األنباء« م����ن مصادر مطلع����ة في وزارة 
الكهرباء واملاء أن الوزارة خاطبت أمس األول مؤسسة 
البترول الكويتية مرسلة لها البيانات احملدثة للتوقعات 
املستقبلية الستهالك الطاقة من الوقود التشغيلي في 
محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه خالل الفترة 
من 2012/11 إلى 2016/15 وذلك بناء على طلب املؤسسة 
إلدراجها ضمن اخلطة اخلمسية للمؤسسة وشركاتها 

التابعة للسنوات املذكورة.
وكشفت املصادر أن تكلفة الوقود التشغيلي وفق 
التوقعات سيصل إلى 4 مليارات دينار سنويا أي أن 
نسبة كبيرة من ميزانية الدولة ستذهب على الوقود 
التش����غيلي حملطات القوى الكهربائية التي س����تزيد 
وحداتها الغازية إلى 52 وحدة بعد دخول مش����روعي 
الصبية والزور الش����مالية إلى اخلدمة، الفتة إلى ان 
التكلفة احلالية للوقود التشغيلي تبلغ مليارا و500 
مليون دينار لتزويد 32 توربينة غازية و34 توربينة 

بخارية في مختلف احملطات.
ولفتت املصادر إلى ان هذه التوقعات أخذت بعني 
االعتبار املشاريع املتوقعة حملطات القوى الكهربائية 
وتقطير املياه واالحتياجات املستقبلية الستهالك الكهرباء 
واملاء متضمنة الزي����ادة الطبيعية )6%( واحتياجات 

التطور السكاني والصناعي.
وأك����دت أن التوقعات بنيت أيضا على التش����غيل 
األقصى لوحدات التوربينات البخارية والتوربينات 

الغازية ذات الدورة املشتركة لرفع الكفاءة التشغيلية 
على ان يتم تشغيل الوحدات الغازية الطارئة في حالة 
التوقف القس����ري وتأخر املش����اريع املستقبلية وفي 
حالة ارتفاع احمال الصيف حتت درجات حرارة أعلى 
من املتوقع. وأش����ارت املصادر إلى ان خطاب الوزارة 
تضمن الطلب باألخذ بعني االعتبار متطلبات مشاريع 
محطات الكهرباء املستقبلية للوقود من حيث النوعية 
واجلودة مبا يتناسب مع التقنية العالية للتوربينات 
الغازية ذات الدورة املش����تركة العالية الكفاءة والتي 

ستوفر بدورها كميات كبيرة من الوقود.
وفي سياق آخر انقطع التيار الكهربائي عن مبنى 
ديوان اخلدمة املدنية وبعض املباني احمليطة به منذ 
بداية الدوام حتى انتهائه ما أرجعته مصادر الوزارة 
الى خطأ بش����رى اثناء عمليات احلفر التي تقوم بها 
بعض شركات املقاوالت في شارع جمال عبدالناصر، 
مشيرة الى ان الوزارة ارس����لت فور وقوع االنقطاع 
فريقا فني����ا إلصالح العطب واعادة التيار مرة اخرى 

للمباني التي انقطع عنها التيار.
وقالت املصادر ان التيار متت إعادته بشكل جزئي 
الى املباني التي انقطع عنها التيار، حيث لم يستغرق 
بعضها سوى س����اعة الى ان متت إعادته بشكل كلي 
بعد ساعتني من حلظة االنقطاع نافية ان يكون سبب 
االنقطاع عائد الى تهالك ش����بكة التوزيع، مؤكدة ان 
شبكة التوزيع في هذه املنطقة مت تركيبها حديثا وال 

تعاني من اي مشاكل.

المويزري: س�نعمل بروح الفري�ق الواحد لتحقيق 
أفضل اإلنجازات واالرتقاء بالجمعية إلى أحس�ن مستوى
العازمي: سنس�عى لتحقيق طموحات المساهمين
لرفع نسبة المبيعات واألرباح وحل مشكلة ارتفاع األسعار
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االمد، مبا يساهم في حث املزيد 
من الكوادر النسائية في املنطقة 
على العمل في مختلف مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا. من جانبها 
قالت عبلة العيسى مدير عام مركز 
التدريب والتطوير: يسعدنا ان 
نتعاون مع »مايكروسوفت« على 
تنظيم هذا احلدث املهم لطالبات 
الثانوي���ة، انطالقا من  املرحلة 
حرصنا على مواصلة املشاركة 
في االنشطة التي تسهم في تعزيز 
جاذبي���ة تكنولوجيا املعلومات 
الفتيات وتشجيعهن على  لدى 
تبني رؤية جديدة للعمل في هذا 
القطاع احليوي، ويوفر احلدث 
منص���ة مهمة تتي���ح للطالبات 
االط���الع على خي���ارات فرص 
العمل املرتبطة بالتقنيات، واننا 
نتطلع الى التعاون املستمر مع 
املزيد  »مايكروسوفت« لتنظيم 

من هذه االنشطة مستقبال.
من جهته قال ايهاب مصطفى 
الكويت:  مدير مايكروس���وفت 
»حترص مايكروس���وفت على 
التعاون مع اجلامعات واملؤسسات 
الوطنية من اجل زيادة نس���بة 

النساء في تخصصات الكمبيوتر، 
عبر اضفاء طابع جديد على علوم 
الكمبيوتر وايجاد فرص العمل 
النس���ائية،  املناس���بة للكوادر 
ونثني من جانبنا على اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها كل من وزارة 
التربية، في سبيل اثراء معلومات 
جيل الشباب في مجال التقنيات 
املتطورة كي يتمكن من املساهمة 
بش���كل فعال في بن���اء مجتمع 
الرقمي  املعرفة، ويع���د »اليوم 
للفتيات« حدثا مهما يهدف الى 
اطالع طالبات املرحلة الثانوية 
على املزايا والفرص التي يوفرها 
قطاع التقنيات، وكذلك توعيتهن 
ابتكار اشياء تسهم في  بأهمية 
حتسني حياة العديد من البشر، 
ولذلك نريد للفتيات ان يدركن 
ان تكنولوجيا املعلومات ليست 
حكرا على الذكور، فاالبداع التقني 
متاح امام اجلميع، و»اليوم الرقمي 
للفتيات« هو من مبادرات وبرامج 
»مايكروس���وفت« العديدة التي 
ترمي الى تطوير املهارات التقنية 
النسائية واستقطابها  للكوادر 

للعمل في القطاع.

خدادة: إزالة البيوت الشعبية في الصليبية وتيماء 
إلنشاء »منخفضة التكاليف« بحلول 2015

ومساحة البناء ال تقل عن 160 مترا 
مربعا بحيث يتم انش����اء الوحدة 
السكنية على قسيمة تتكون من 

دورين ارضي وأول.
وأض����اف خ����دادة أن القيم����ة 
االيجارية التي س����يتم حتصيلها 
في حال اكتمال املدينة ستبلغ 50 
دينارا شهريا س����يتم ايداعها في 
حساب املس����تثمر، مشيرا الى أن 
الشركة التي س����تتولى استثمار 
املدينة س����يمكنها االستفادة من 

املدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية للمشاركة في املزايدة العلنية 
على 50% من أسهم الشركة املساهمة 
العامة التي ستؤسس����ها لتتولى 
تنفيذ مشروع املساكن منخفضة 
التكاليف، أش����ار الى انه مت اعداد 
شروط مرجعية ومواصفات خاصة 
لتصميم وتنفي����ذ هذه الوحدات، 
مش����يرا الى ان مكونات الوحدات 
الس����كنية س����تضم 9696 وحدة 
سكنية مبساحة 150 مترا مربعا، 

مساكن منخفضة التكاليف بديلة 
القائمة  الش����عبية  عن املس����اكن 
في منطقتي اجلهراء والصليبية 
بنظام البناء والتشغيل والتحويل 
)B.O.T(، مش����يرا إلى أن طبيعة 
االس����تثمار والتعاقد ستكون مع 
الدولة بنظام البناء والتش����غيل، 
الفتا إلى أن توزيع األسهم سيكون 
كالتالي 50% تطرح لالكتتاب العام 
للكويتي����ني و50% تط����رح مبزاد 
علني عام على الشركات املساهمة 
املدرجة بس����وق الكويت لألوراق 
املالية، مؤكدا ان رأسمال الشركة 
التي س����تتولى املشروع سيكون 
260 مليون دينار وعدد اس����همها 
سيكون مليارين وستمائة مليون 
سهم بحيث ستكون القيمة االسمية 

للسهم 100 فلس للسهم الواحد.
وأضاف الس����عيد أن املشروع 
سيقع في املنطقة N-5 غرب مدينة 
اجلهراء وهي عبارة عن قطعة واحدة 
مبس����احة 842.14 هكتارا، وتبعد 
مسافة 4 كيلو عن طريق الساملي 
و15 كيلو عن مركز اجلهراء كما تبعد 

45 كيلو عن مدينة الكويت.

جميع املرافق عدا احلكومية ألنها 
ستسلم مباشرة الى الدولة.

الوجه الحقيقي

من جانبه، قال نائب املدير العام 
لشؤون قطاع التخطيط والتصميم 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ورئيس اللجنة التأسيسية لبيوت 
منخفضة التكاليف م.فهد السعيد 
إننا حاليا نتعاون مع جميع االجهزة 
احلكومية إلجناح املشروع وتنفيذه 
بالصورة املطلوبة التي تظهر الوجه 
احلقيقي للمدينة احلديثة خالف ما 
ه����و موجود حاليا من بيوت غير 
حضاري����ة ومتهالك����ة وهذا يأتي 
بناء على توجيه����ات وتعليمات 
من القيادات العليا في املؤسس����ة 
العامة للرعاية الس����كنية، متأمال 
من القطاع اخلاص ان يقوم بدوره 
املنوط به بشراء املزايدة واالطالع 

على االجراءات املطلوبة.
وأوضح السعيد ان القانون رقم 
45 لسنة 2007 صدر ليلزم املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بتأسيس 
شركة مساهمة كويتية تقوم بإنشاء 

حمد العنزي
أعلن نائب املدير العام لشؤون 
االس����تثمار والقطاع اخلاص في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وعضو اللجنة التأسيسية لبيوت 
منخفضة التكاليف م.عيسى خدادة 
بأنه سوف تزال البيوت الشعبية 
احلالي����ة ف����ي كل م����ن منطقتي 
الصليبية وتيماء في منطقة اجلهراء 
في غضون ع����ام 2015 وهي املدة 
احملددة التي سيتم انشاء البيوت 
املنخفضة التكاليف البديلة عنها، 
مؤكدا انه س����يتم فتح املظاريف 
اخلاص����ة للش����ركات الراغبة في 
الدخول مبناقصة املشروع لتقدمي 
عروضها خالل الفترة 25 اغسطس 
القادم 2010، الفتا إلى ان اصحاب 
البيوت احلالية سوف يتم ترحيلهم 
لبيوتهم اجلديدة مبجرد االنتهاء من 
تنفيذ املشروع وسيكون على دفعات 

جلميع قاطني تلك البيوت.
اللقاء  واش����ار خدادة خ����الل 
التعريفي مساء أمس عن مشروع 
املساكن املنخفضة التكاليف والتي 
دعت اليها املؤسس����ة الش����ركات 

خالل لقاء تعريفي حضرته الشركات المدرجة بالبورصة المدعوة للمشاركة في المشروع

)أنور الكندري(م. فهد السعيد وم. عيسى خدادة خالل اللقاء التعريفي


