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باقر: الخطة التنموية تعالج 3 اختالالت هيكلية ومجموعة الـ 26 هدفها حماية المال العام
خالل لقائه في »ديوانية الكتاب« لبحث األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية

جريدة الدار عبداحلسني سلطان: 
نرى ان النغمة الطائفية مرتفعة، 
وأش����عر ان هناك تهديدا أكبر 
من الطائفية وهو تهديد موجه 
للدين االسالمي بشكل عام، كما 
ان الغرب والصهيونية ليسوا 
ساكتني ونهوض االسالم يزعجهم 
ويخوفهم س����واء من السالح 
الن����ووي أو البرنامج النووي 
االيران����ي، لذلك يس����عون الى 
حتجيمنا من خالل اثارة اخلالفات 
والفنت في أوساطنا ونحن نعلم 
أو ال نعلم »نصب البنزين على 
النار« والغرب يسعى لضرب 
االسالم واالسالميني من خالل 
أخالقيتهم ووحدتهم وعالقاتهم 
ايضا وهي اآلن ليست مفقودة، 
ولكن »هش����ة« والب����د لعقالء 
املجتمع ان يفك����روا جديا في 
الطائفي في  التصديع  معاجلة 
الكويت وهذه قضية مهمة جدا 
يجب االهتمام بها ومعاجلتها 
حت����ى ال جند بعد 20 عاما مثل 
هذه االف����كار املس����مومة لدى 
ابنائن����ا، خصوص����ا انن����ا في 
الكويت منذ االزل نحافظ على 
ترابطنا ووحدتنا وجبلنا على 
تقبل بعضنا البعض واحترامنا 

لبعضنا.

تعالج 3 اختالالت هيكلية منها 
نسبة ال� 15% في القطاع اخلاص 
ونسبة ال� 35% في احلكومة من 
العاملة ورفع  الوطنية  القوى 
التي  النفطية  االيرادات غي����ر 
نسبتها 7% الى 30% واملتمثلة 
في اجلم����ارك والرس����وم وما 
شابهها، وذلك من خالل الضرائب 
والرسوم التي حتتاج لقوانني 

تنظم توجهها وسياستها.
وفي رده على مقال الكاتب 
عبداهلل النفيسي الذي أثار ضجة 
قال باقر ان ما قاله النفيس����ي 
يعني انه رأى توجهات من دول 
كبرى للسيطرة على الدويالت 
الصغي����رة وأنا مع الوحدة مع 
دول اخلليج ألن العالم يتوحد 
لعم����ل كيانات كب����رى وفكرة 
مجلس التعاون الحتاد خليجي 
مرح����ب بها، ولك����ن بضوابط 
تتناس����ب مع دستورنا بحيث 
تكون على س����بيل املثال مثل 
توحد أوروبا اقتصاديا، وهذه 
الفكرة حتتاج الى عمل حقيقي 
البيروقراطية متنع  وأنظمتنا 
ذلك وستظل نوعا من األمنيات 
ألننا منذ عام 1981 لم نلمس شيئا 
من مجلس التعاون اخلليجي.

من جانبه، قال رئيس حترير 

الوضع يعني العجز خالل 5 أو 8 
سنوات، واكد تقرير البنك الدولي 
على اكثر من 5 سنوات بقليل 
واخلميس املاضي أثبت تقريرا 
جديدا بعد 5 سنوات وقبل 10 
التقارير  سنوات أي ان جميع 
الزمنية وفي  املدة  اتفقت على 
املقابل جن����د ان بعض النواب 
طرحهم »ب����س صرف فلوس« 

لألسف دون دراسة.
وتابع باقر ان اخلطة التنموية 

20 مليارا غير الدعم املباشر للماء 
والكهرباء والغاز واحملروقات 
والبنزي����ن واالع����الف ومواد 
البناء وااليجار ودعم الكويتي 
في القطاع اخلاص، في حني ان 
االعتماد الوحيد على الدخل هو 
على البت����رول املصدر الوحيد 
والذي يعتبر مص����درا ناضبا 
ومستقبال لن يغطي االحتياجات 
وامليزانية املعمول بها، كما اكد 
تقرير بلير ان االستمرار في هذا 

ال����� 26 من أصحاب  مجموعة 
اخلب����رة واملختص����ني باالمور 
االقتصادية واملالية واالجتماعية 
وقادرون على النصح واالرشاد 
ان ما  في مجاالتهم، خصوصا 
نراه في مجال االقتصاد خطير 
ومخيف وحسب تقرير »توني 
بلير« سنواجه مشاكل جمة في 
مجاالت الصحة واملاء والكهرباء 
والتعليم والسكن وما الى ذلك 
وستصل الرواتب بعد 20 عاما الى 

االس����تنزاف وضد الفساد بكل 
الوقوف  الى  أنواعه، باالضافة 
التنمية والب����د من وجود  مع 
من ينصح السلطتني من خالل 
جتاربه وخبراته املكتسبة من 
الفعلية حتى  املمارس����ة  واقع 
تص����در القرارات بعد دراس����ة 
ان املجتمع  مس����توفية، كم����ا 
الدميوقراط����ي يضغط بكل ما 
يراه صواب����ا، وهذا من صميم 
الدميوقراطية، وجميع اعضاء 

خصخصة املرفق، باالضافة الى 
الفنية لعملية  املتابعة  حتديد 
انه قام  اخلصخصة، ومبين����ا 
باالتصال بأعضاء اللجنة املالية 
وبني لهم كل ذلك وقاموا بتعديلها 
وخرجوا بقانون أفضل بكثير، 
خصوصا في املواد التي حتكم 
اخلصخصة والتي مت نقلها من 
الدستور كما هو منصوص عليها 

في الدستور حرفيا.
وش����كر باقر أعضاء اللجنة 
املالي����ة على التعدي����الت التي 
أجروها على صندوق املعسرين، 
حيث أصبح متكامال، خصوصا 
في عدم مخالفة البنك املركزي 
بالنسبة ملدة املديونية باالضافة 
انه اصبح شامال جلميع احلاالت 
سواء بالدين للبنوك والشركات 
أو االقساط االخرى مثل النفقة 
الزكاة أي كل  واالسكان وبيت 
االقساط دون أن تتعدى نسبة 
اخلصم من الراتب ال� 30% مع 
الس����داد من قبل  حتديد فترة 
الدول����ة، مبديا اس����تغرابه من 
النواب الذين لم يصوتوا عليه 

باملوافقة.
وأشار باقر الى ان مجموعة 
ال� 26 مت تشكيلها بغرض حماية 
املال العام وبهدف الوقوف ضد 

عادل الشنان
أكد الوزير والنائب السابق 
احمد باقر ان الدين االس����المي 
بعموم����ه كعقيدة وكش����ريعة 
الواجب  مس����تهدف، لذلك من 
على الكتاب مبختلف طوائفهم 
ومذاهبهم ان يتجمعوا لنصرة 
دينهم، ج����اء ذلك خالل الندوة 
املفتوح����ة الت����ي أقيم����ت في 
الكت����اب« لصاحبها  »ديوانية 
د.أنور احلربي ملناقشة عدة أمور 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
تهم الشارع مع الوزير والنائب 
الس����ابق أحمد باقر بصفته ذا 
باع سياس����ي على الصعيدين 

البرملاني واحلكومي.
وبني باقر انه متابع جيد ملا 
يحدث في مجلس االمة وال يتردد 
في النصيح����ة لكل البرملانيني 
باعتبار ذلك واجبا وطنيا على 
اجلمي����ع، كما ان ل����ه دورا في 
بعض القوان����ني التي صدرت، 
منها على س����بيل املثال قانون 
اخلصخصة الذي كان التصويت 
عليه في املداولة االولى »كارثة« 
حيث حذف منه وجوب »السهم 
الذهب����ي« وما يخ����ص الثروة 
الطبيعية وشرط أال تقل نسبة 
الكويتيني عن العدد املوجود قبل 

)قاسم باشا( أحمد باقر ود.بدر اخلضري واحلضور في اللقاء 

الفوزان: 17 مشروعًا تطويريًا وإنشائيًا
لتنفيذ الخطة التنموية لـ »الرعاية السكنية«

العامة في جابر األحمد، وتنفيذ عدد 
1736 وحدة سكنية مع املرافق العامة 
في مشروع شمال غرب الصليبخات، 
إضافة ال���ى تنفيذ عدد  1476 بيتا 
مع املرافق العامة في مدينة سعد 
العبداهلل. كما تطرق م.عيسى خدادة 
الى تنوي���ع وتنمية املوارد املالية 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وإشراك القطاع اخلاص في متويل 
وتنفيذ املشاريع اإلسكانية وتوفير 
بدائل س���كنية جدي���دة وتطوير 
وحتديث بيانات املؤسس���ة ومن 
ثم مت تعريف املش���اركني بالنظام 
اآللي الذي ستتم من خالله املتابعة 
مع األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية جلميع املشاريع 

الواردة في خطة التوسعة.

لبعض الفئات »املطلقات واألرامل 
وغي���ر املتزوج���ات«، اضافة الى 
تنفيذ املشاريع اإلسكانية لتقليص 
فترة االنتظار ملس���تحقي الرعاية 
السكنية والتنس���يق بني اجلهات 
احلكومية لتق���دمي خدمات البنية 
األساسية واخلدمات األخرى لتنفيذ 
املشاريع اإلسكانية وتوفير األراضي 
العوائق  الصاحلة واخلالية م���ن 
إلجن���از املش���اريع، وكذلك تنفيذ 
الرئيس���ية وعدد 35.844  الطرق 
وحدة سكنية واملرافق العامة ملدينة 
اخليران اجلديدة، وتنفيذ الطرق 
الرئيسية وعدد 9574 وحدة سكنية 
واملراف���ق العامة في مدينة صباح 
الرئيسية  الطرق  األحمد، وتنفيذ 
وعدد 5020 وحدة سكنية واملرافق 

خدادة بعض مشاريع اخلطة مبينا 
ان املؤسسة ستقوم بدراسة إنشاء 
صن���دوق إس���كاني لتوفير الدعم 

عليهم املشاركة في تطوير قدراتهم 
لتتواكب مع الرؤية واألهداف احملددة 
في خطة التنمية للمؤسسة وحتديد 
إدارة ومتابعة  االختصاصات لكل 
اخلطة الس���يما في نظ���ام تنفيذ 
املش���اريع، حيث س���تكون هناك 
نقلة نوعية من خالل االنتقال من 
تنفيذ املشاريع بالنظام التقليدي الى 
نظام التعاقد مع شركات مساهمة 
 B.O.T �تنفذ املدن السكنية بنظام ال
ودور املؤسسة في هذه اخلطة التي 
تشترك فيها 52 جهة حكومية أخرى. 
وقد حددت املؤسس���ة 17 مشروعا 
تطويريا وإنشائيا لتحقيق أهداف 
اخلطة. وخالل العرض املرئي أوجز 
نائب املدير العام لشؤون االستثمار 
ومشاريع القطاع اخلاص م.عيسى 

حمد العنزي
العامة  أكد مدير عام املؤسسة 
للرعاية الس���كنية م.علي الفوزان 
أهمية اخلطة التنموية للمؤسسة 
لع���ام 2010-2011، مش���يرا ال���ى 
ان املؤسس���ة مقبل���ة على مرحلة 
جديدة حتتاج ال���ى آليات وأفكار 

غير تقليدية.
حديث الفوزان جاء في تصريح 
صحاف���ي عقب اللق���اء التعريفي 
والعرض املرئي الذي عقده إلطالع 
املتابعة  املس���ؤولني على نظ���ام 
اآللية للخط���ة التنموية، بحضور 
املدير العام ونواب املدير وقياديي 
املؤسسة وجميع املوظفني املسؤولني 
عن تنفيذ ومتابعة خطة التنمية. 
العاملني باملؤسسة  ان  الى  وأشار 

B.O.T التعاقد مع شركات لتنفيذ مدن بنظام الـ

م.علي الفوزان

المهري: إسرائيل تريد إبادة البشرية
والقضاء على العرب والمسلمين

محافظ حولي بحث مع
السفير العراقي التعاون الثنائي

ق���ال وكي���ل املرجعي���ات 
الكويت سماحة  الشيعية في 
السيد محمد باقر املهري ان ما 
قاله رئيس الوزراء االسرائيلي 
القناة  مساء يوم اجلمعة في 
العام���ة االولى في التلفزيون 
االس���رائيلي ب���أن اس���رائيل 
لن تعتذر لضحايا الس���فينة 
الدولية  املي���اه  التركي���ة في 
في 31 مايو التي كانت ضمن 
قافلة املس���اعدات االنسانية 
لقطاع غزة وان اس���رائيل لن 
تدفع التعويضات ألسر هؤالء 
الضحايا الشهداء، يستدعي ان 

تقاطع جميع دول العالم وخصوصا حكام العرب والالهثني وراء 
الصلح واجللوس على مائدة املفاوض���ات مع الكيان الصهيوني 
مقاطعة شاملة وفي جميع املجاالت مع العدو االسرائيلي الغاصب 
وأال تفك���ر اطالقا في الصلح مع ه���ذا العدو املتغطرس الذي قتل 
االبرياء في سفينة احلرية قبل شهر، وعلى حكام العرب ان يعرفوا 
ان اسرائيل غدة س���رطانية وتريد السيطرة على الدول العربية 
من النيل الى الفرات وان يعرفوا ان فرض احلصار على غزة عمل 
شيطاني وعمل ال انس���اني ومخالف للقانون واالعراف الدولية، 
فعلى رؤساء الدول العربية االستيقاظ من سباتهم العميق والتنبه 
خلطورة الكيان الصهيوني الغاصب وعدم التعامل معه في املجال 
السياسي والتجاري واالقتصادي وليعلم اجلميع ان جميع مراجع 
الدين العظام حرموا التعامل مع دويلة اسرائيل في جميع املجاالت 
فاحلذر ثم احلذر ثم احلذر من هذا النظام املجرم الظالم القاتل الذي 

يريد ابادة البشرية والقضاء على املسلمني والعرب خاصة.

اس����تقبل محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس في مكتبه مببنى 
احملافظة محمد بحر العلوم س����فير اجلمهورية العراقية مبناس����بة 
تعيينه س����فيرا جديدا لبالده لدى الكويت. وجرى التعارف وتبادل 
األحاديث الودية التي تناولت العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني 
وس����بل تنميتها في املجاالت كافة. ومن ناحيته، أعرب السفير الزائر 
عن سعادته بوجوده في الكويت والعمل بها والسعي الى مد جسور 
التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني وإقامة عالقات طيبة تسودها 
احملبة واالحترام املتبادل حتت القيادتني السياسيتني احلكيمتني في 
الكويت والعراق مبا يعود بالنفع واخلير على الش����عبني الشقيقني. 
فيما رحب احملافظ بالسفير بحر العلوم ومتنى له التوفيق والنجاح 

في عمله اجلديد وطيب اإلقامة في بلده الثاني الكويت.

السيد محمد باقر املهري

الغريب: الكويت من الدول الرائدة
في تحقيق اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد

وأثنى على اهتمام احلكومات 
ف����ي أعمال  العربية باملش����اركة 
املؤمت����ر مل����ا يس����عى الي����ه من 
محاولة مخلصة لتسليط الضوء 
عل����ى اش����كالية الفس����اد وطرق 
القضاء على رموزها ومظاهرها 
الهيفي عن  وممارساتها. وأعرب 
شكره للمنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية ومنظمتي الشفافية العاملية 
والتع����اون االقتصادي والتنمية 
واملنظمة العربية ملكافحة الفساد 
على طرح هذه القضية املهمة التي 
تتناول الفساد في قطاعات األعمال 
احلكومي����ة واخلاصة في البلدان 

املختلفة.
وتناقش فعاليات املؤمتر الدولي 
أربعة محاور أساس����ية تتناول 
ممارسات الفساد ومساعي مكافحته 
في البل����دان العربية ومتطلبات 
صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة 
الفساد ومنطلقات النجاح في تنفيذ 
االستراتيجيات الوطنية ملكافحة 
الفساد. كما تستعرض املناقشات 
عددا من التجارب العربية والعاملية 
في مجال مكافحة الفساد وخاصة 
جتارب منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية وجتربة االحتاد االفريقي 
إضافة الى استعراض جتربة مصر 

في هذا الشأن.

الوقت نفسه بدور منظمة الشفافية 
العاملية والتقارير التي تصدرها 
عنها في هذا الصدد. واعتبر أن مثل 
تل����ك التقارير تعد دافعا ملكافحة 
الفساد ووضع آليات ملعاجلة اخللل 
اإلداري واملالي مشددا على أهمية 
الش����فافية واملوضوعية وكل ما 
يتعلق باإلصالح اإلداري لتجنب 

أي فساد.
الوكيل  من جانبه اس����تعرض 
البرملانية مبكتب  املساعد لألعمال 
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
أحمد الهيفي دور الكويت ومسيرتها 
ملكافحة الفساد من خالل مجلس األمة 
وديوان احملاسبة والقضاء املستقل 
وكذل����ك اإلعالم احل����ر واملنظمات 
الش����عبية ملكافحة الفس����اد. وذكر 
أن أهمي����ة املؤمتر تكمن في عرض 
األفكار املختلف����ة في مجال اإلبداع 
والتجديد في اإلدارة وإمكانية وجود 
استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد 

في الدول العربية.
وأشار إلى أهمية شعار املؤمتر 
»اإلب����داع والتجديد ف����ي اإلدارة 
العربي����ة« باإلضاف����ة إلى أهمية 
مكافحة الفس����اد كقضية يتطلب 
وجوب طرحها في مختلف الوزارات 
العربية  والهيئ����ات احلكومي����ة 

والقطاع اخلاص.

القاهرة ـ هناء السيد
أكد مسؤوالن كويتيان حرص 
الفس����اد  الكويت عل����ى مكافحة 
ومحاربته بكل صوره وأش����كاله 
مشددين على أن الكويت من الدول 
الرائدة في مجال اإلصالح اإلداري 
واملالي على املس����تويني االقليمي 

والدولي.
الوكيل املس����اعد  ويش����ارك 
للشؤون القانونية بديوان اخلدمة 
املدنية فيص����ل الغريب والوكيل 
املساعد لألعمال البرملانية مبكتب 
الدولة لش����ؤون مجلس  وزي����ر 
ف����ي أعمال  الهيفي  األمة أحم����د 
املؤمتر الدولي حول استراتيجية 
مكافح����ة الفس����اد ال����ذي تعقده 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
حتت ش����عار »االبداع والتجديد 
العربية« وبدأ أعماله  اإلدارة  في 
أمس. وق����ال الغريب ان الكويت 
وقعت على العديد من االتفاقيات 
الدولية اخلاصة مبكافحة الفساد 
مشيرا الى أن الكويت تعد من الدول 
الرائدة في حتقيق اإلصالح اإلداري 
ومكافحة الفساد. وأشار في هذا 
السياق الى تعدد األجهزة الرقابية 
ومنها الس����لطة التشريعية التي 
تقوم بدورها م����ن خالل مجلس 
األمة وكذلك ديوانا اخلدمة املدنية 
املاليون  واحملاس����بة واملراقبون 
بوزارة املالية باإلضافة الى العديد 
من األجهزة التي تعمل على نشر 
الشفافية والنزاهة من أجل اإلصالح 
اإلداري. وأعرب الغريب عن فخره 
واعت����زازه بإش����ادة األمني العام 
للمنظمة العربية ملكافحة الفساد 
عامر اخلياط بالكويت وخطواتها 
الرائدة في مجال مكافحة الفساد 

ومحاربة أمناطه.
وأضاف أن الكويت لديها العديد 
من التشريعات والقوانني اخلاصة 
مبكافحة الفس����اد قبل أن تنص 
عليها االتفاقيات الدولية مشيدا في 

خالل مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول إستراتيجية الفساد في القاهرة

الثويني: منح 5000 دينار للمسنين
لتعديل مرافق البيت بما يوائم حركتهم

تخصيص راتب شهري لمن ال يعمل منهم

واعفائهم من الرسوم والزام 
االس���رة بضمان تكافتها في 
توفي���ر الرعاية للمس���ن او 
الزام احد االبناء برعاية والديه 
وتوفير املسكن الالئق في حال 
عدم مقدرته لتوفيره وتسهيل 
املنزلية ومنحهم  الزي���ارات 
البيت  قرضا لتعديل مرافق 
مبا يوائم حركتهم وللمصعد 
)5000 دينار( وتوفير االدوية 
الالزمة، واحلفاظات والبواالت 
املبكر )20 س���نة(  والتقاعد 
الكامل ملن يرعى كبير السن، 
وفتح مراكز ثقافية وتدريبية 
واجتماعي���ة في كل محافظة 
وحتديد سن 55 للرعيل االول 
للمسن وتسجيل ومتابعة كبار 
السن او الرعيل االول تلقائيا 
عند عم���ر 55 س���نة، وعدم 
تخفيض دينار املتقاعدين عند 
االستبدال وتخصيص راتب 
شهري للمسن )ذكرًا أو أنثى( 
لغير العاملني او ال يتقاضون 
راتبا تقاعديا، واعداد مناهج 
تعليمية لتوقير كبار السن 
والوالدين، ويستثنى من يرعى 
كبير السن من تنظيم االجازات 
الطبية ويستحق اجازة خاصة 
مبرتب كامل ال حتتسب من 
اجازاته اذا كان مرافقا للمسن 
او داخل  للعالج في اخلارج 
الكويت، ويستحق من يرعى 
مسنا تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني يوميا مدفوعتي 
األجر، ويعطى املسن بطاقة 
التمت���ع باخلدمات  تكفل له 

واملزايا املقررة في القانون.

اخللق ودفع الدولة لالهتمام 
بهم وتوفير سبل الراحة لهم 
وتوفير املنتديات واجلمعيات 
التي تهتم بهم والتي يقضون 

بها فترات عمرهم.
وعن املطالب اوضح الثويني 
انها تتلخص في توفير حياة 
كرمية للمسن في ايجاد سبل 
لدعم مواردهم املالية واكسابهم 
حرف���ة لتمضي���ة اوقاته���م 
واستثمارها مبا يعود عليهم 
باملنفعة واالهتمام بصحتهم 
بتوفير االطباء املتخصصني 
بامراض الشيخوخة، واعطائهم 
األولوية عند املواقف واجناز 
املعامالت في الوزارات املختلفة 
واملستشفيات او املراكز الطبية 
وتوفير االجهزة التعويضية 
باملجان، والكرس���ي املتحرك 
واالسرة واالعفاء من بعض 
رسوم خدمات الدولة ومنحهم 
بدل خادم او سائق أو ممرض 
حس���ب احلال���ة وتوفي���ر 
املواص���الت الالزمة لتنقلهم 

بشرى شعبان
قدم���ت مجموع���ة م���ن 
املتطوعني مشروعا لتعديل 
بنود قانون املسنني طالبوا فيه 
ادارة رعاية  بتحويل مسمى 
املسنني في وزارة الشؤون الى 

مسمى ادارة البر بالوالدين.
وطال���ب املجتمع���ون في 
مذكرة رفعها امني سر جمعية 
متابع���ة قضايا املعاقني علي 
الثوين���ي مبنح م���ن يرعى 
كبيرًا في السن قرضًا 5 آالف 
دين���ار لتعديل مرافق املنزل 
مبا يناسب حركتهم والتقاعد 
املبكر )20 سنة( مع راتب كامل 
مل���ن يرعى كبيرًا في الس���ن 
وتخصي���ص راتب ش���هري 
الى  العاملني(  للمسن )لغير 
جانب تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني مدفوعتي األجر 

ملن يرعى مسنا.
وعن اه���داف احلملة قال 
الثويني انها تتمثل فيما يلي: 
العناية بشؤون الرعيل االول 
واملسنني وتلمس احتياجاتهم 
احلياتية الضرورية ورد بعض 
اجلميل الذي وهبوه لالبناء، 
ودفع االبناء للعناية بآبائهم 
واجدادهم وبث روح احملبة 
واالندماج بني االجيال واحلفاظ 
على التراث الفكري والتاريخي 
واالجتماعي ملجتمعنا الكويتي 
األلفة بني األسر  وزرع روح 
والتمس���ك باألب���اء، وتنبيه 
االبناء الغافلني للعناية بآبائهم 
ع���ن خطورة واث���م العقوق 
وبر الوالدين والتوعية بهذا 

علي الثويني

أحمد الهيفي فيصل الغريب

المبنى المخصص إليواء العمالة الوافدة 
يحتاج إلى سنتين لالنتهاء من ترميمه وتأثيثه

بدء البرنامج الصيفي لتشغيل المعاقين
في الجهات الحكومية والخاصة

اعلن رئيس مكتب العالق���ات العامة واخلارجية في املجلس 
االعلى لشؤون املعاقني فواز احلصبان عن انطالق البرنامج الصيفي 
لتشغيل املعاقني غدا الثالثاء بحضور اجلهات املشاركة واملعاقني 
واولياء امورهم كما س���توزع هويات العمل اخلاصة بالبرنامج 
للمتدربني وسيتم تسليمهم ترشيحات العمل، يعقبه مؤمتر صحافي 
لالعالن عن البرنامج واهدافه وانواع العمل واجلهات املش���اركة 
وذلك في منطقة اليرموك قطع���ة 3، صالة التنمية االجتماعية، 

اجلمعية الرئيسية.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الشؤون أن مبنى املدرسة الذي خصصته وزارة 
التربية لوزارة الشؤون ليكون مقرا اليواء العمالة 
الوافدة التي تعاني من مشاكل مع كفالئها، مت 

توقيع العقد بني الوزارتني بشأنه.
وأش���ارت إلى أن املبنى يحت���اج إلى إعادة 
ترميم بالكامل ولذا بادرت وزارة الشؤون إلى 

إعداد مناقصة لطرحها على مكاتب وش���ركات 
املقاوالت لترميم املبنى ومن املتوقع ان جتري 

املناقصة خالل اسابيع قليلة مقبلة.
وبينت املص���ادر ان وض���ع املبنى احلالي 
ال يس���مح بنقل العمالة املتواج���دة في مركز 
 االي���واء املؤقت وبالتالي من املتوقع ان تتأخر

عملي���ة االنتقال رمبا لس���نة اخ���رى أو أكثر 
بقليل.

فواز احلصبان

تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين لمن يرعى مسناً


