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الهبيدة الفتتاح مركز الدوحة الصحي

 فرج ناصر
طالب مختار منطقة الدوحة ناصر الهبيدة وزير الصحة 
د.هالل الس����اير بفتح مركز الدوح����ة الصحي بعد ترميمه 
وجاهزيته للعمل خلدمة أهالي املنطقة والبالغ عددهم أكثر 
من 9 آالف نسمة. وأضاف ان بعض املسؤولني مياطلون في 
افتتاح املركز بحجة ان التيار الكهربائي لم يصل مع العلم ان 

وزارة الكهرباء أبلغتنا بإيصال التيار الكهربائي للمركز.

وقال ان تأخير افتتاح املركز الصحي حدا بأهالي املنطقة 
الى التوجه للمراكز الصحية في املناطق املجاورة للمنطقة 
وهذا سبب لهم متاعب كثيرة خاصة في أوقات متأخرة من 
الليل.وطالب املسؤولني باإلسراع في افتتاح مركز الدوحة 
الصحي حتى يقدم الهدف الذي أنشئ من اجله وهو تقدمي 
اخلدمة الصحية ألهالي املنطقة.وأشار الهبيدة الى ان مركز 

الدوحة الصحي أغلق للصيانة منذ عام 2008.

العرادة:بداية الشرارة لتجمهر مزارعي الوفرة والعبدلي مستقباًل

6 منها في ضاحية السالم والسابعة في مبارك العبداهلل بمساحة 82 ألف م2

عشرات المزارعين تجمهروا داخل »الهيئة« احتجاجاً على عدم تسلم الدعم المتأخر 

»الزراعة« توقع عقدًا إلنشاء 7 حدائق 
وتنفيذ المزيد من المنتزهات الكبيرة قريبًا

الرمضان: موسوعة فقهية ألحكام الشريعة 
اإلسالمية وفق المذاهب الثمانية

اعد وكيل محكمة االستئناف 
الرمضان  املستش���ار حس���ني 
مؤلفا حتت عنوان »املوسوعة 
الكويتية الفقهية الحكام الشرعية 
االسالمية وفق املذاهب الثمانية« 
 � وهذه املذاهب ه���ي »احلنفي 
الش���افعي � املالكي � احلنبلي � 
اجلعفري � الزيدي � االباضي � 

الظاهري«.

الدراسة  ان  واوضح املؤلف 
جاءت مبنزلة مدونة فقهية من 
اجل ابراز عظمة الدين االسالمي 
واحتضانه ملا سبقه من الديانات 
السماوية وتعزيز روح احلوار 
في مجال الفقه املقارن وحتقيق 
التآلف والتآخ���ي بني املذاهب، 
مبين���ا ان جوهر االس���الم في 
حقيقته واحد وان اجلامع لكل 

هذه اآلراء هو الشريعة االسالمية 
الغراء.

واش���ار املستش���ار حسني 
الرمضان الى ما يتميز به الفقه 
املقارنة كوس���يلة من وسائل 
التجديد وترك التعصب الختيار 
اصوب اآلراء عبر احكام وقواعد 

الشريعة االسالمية.
وافاد الرمضان بان الدراسة 

تقع في عشرة اجزاء تناول فيه 
تاري���خ املذاهب االس���المية ثم 
الفرد  املتعلقة بأحوال  املسائل 
واالس���رة وما يس���مى املسائل 
املتعلقة باالحوال الش���خصية 
من نكاح وفراق وحقوق اوالد 
وميراث وحتكيم ووصية ووقف 
وقض���اء وبحوث اس���تداللية 

معاصرة.

 محمد راتب
في إط���ار تنفيذ املش���اريع املدرجة على 
التنموية  أعمالها، والتي تضمنته���ا اخلطة 
للدولة، وقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية عقدا إلنشاء 7 حدائق عامة، 
6 منها في ضاحية الس���الم، في حني سيتم 
تنفيذ احلديقة الس���ابعة في ضاحية مبارك 

العبداهلل.
ومت التوقيع على العقد بني اجلهتني بحضور 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية بالوكالة فيصل الصديقي، ومدير 
عام شركة جرية للتجارة العامة واملقاوالت 

حامد املشاري.
وأوض���ح الصديقي ان إجمالي مس���احة 
احلدائق املزمع تنفيذه���ا 82 ألف متر مربع 
موزعة على احلدائق ال� 7، الفتا الى ان توقيع 
هذا العقد الذي تبلغ قيمته اإلجمالية مليونني 
و600 ألف دينار، ومبدة تنفيذ قدرها 3 سنوات 
تبدأ بعد انتهاء ش���هرين وهي مدة التنفيذ، 
يأتي هذا في إطار سلس���لة اخلطة التنموية 
إلنشاء مجاميع حدائق متنوعة وموزعة على 
مناطق الكويت، مشيرا الى ان العقد يتضمن 
التنفيذ وكذل���ك صيانة احلدائق خالل فترة 
محددة، معربا ع���ن أمله في ان يكون تنفيذ 
هذه احلدائق على أعلى مستوى، مع االلتزام 

باملدة املتفق عليها.
وأشار الى ان الهيئة وّقعت في شهر مايو 
املاضي عقدين لتنفيذ 6 حدائق في املجموعة 
»J« وهي موزعة على غرب اجلليب وحديقتني 
بجنوب الدوحة، وحديقتني في جنوب اجلهراء، 
إضافة الى عقد ثان مع شركة أخرى لتنفيذ 
حديقة في سلوى وحديقتني في الساملية و3 
حدائق في القرين وحديقة في الواحة بإجمالي 

مساحة 100 ألف متر مربع.
وكشف الصديقي عن اخلطة القادمة للهيئة 
واملتمثلة في تنفيذ حدائق ومنتزهات كبيرة 
في مناطق مختلفة في الكويت، حيث ان هناك 
بعض العقود التي أخذت إجراءاتها وستوقع 
قريبا بعد اختيار املكتب االستشاري، تتمثل 
في تنفيذ حدائق مبنطقة الس���رة وحديقتني 
في ضاحية حط���ني وحديقتني في الصديق 
 O وحديقة في جنوب الدوحة، أما املجموعة
فس���تنفذ عليها حدائق مبساحة 88 ألف متر 
مربع في ضاحية علي صباح السالم وحديقة 
في الصباحية وحديقة في ضاحية فهد األحمد 
وأخرى في بيان.من جانب آخر، أكد الصديقي 
انه مت اس���تبعاد الشركات املخالفة في عقود 
الزراعات التجميلية، نظرا لس���ابقة أعمالها 

والقصور منها، ومت فسخ العقود والتعاقد مع 
شركات أخرى، وهناك عقدان سيتم تنفيذهما 
في املنطقة الثانية واملنطقة الثالثة، وسيتم 
حتسني الوضع بداية من اول اغسطس، الفتا 
الى ان هذه املناطق ستشهد خطة التخضير 
والتشجير، وستشمل حدائق عامة واستراحات 
ومنتزهات كبيرة، حيث ان هناك منتزها كبيرا 
مبس���احة 950 ألف متر مربع وسيتم تسلم 
األرض من البلدية قريبا، وهناك منتزه آخر 
مبساحة 105 آالف في جنوب السرة ويشمل 
خدمات متعددة للمناطق، وهناك منتزه اجلهراء 
ومنتزه زايد في منطقة اجلهراء، وستغطي 
خطة التخضير رقع���ة الكويت اجلغرافية، 
وهناك حملة توعوية قادمة للمحافظة على 

احلدائق واملمتلكات العامة. 

 محمد راتب
تجمهر عشرات المزارعين من أصحاب مزارع 
الوفرة لتسليط الضوء على مطالباتهم بتسلم 
الدعم المتأخر وتعويض الصقيع، صباح امس 
داخ���ل مبنى الهيئ���ة العامة للزراع���ة والثروة 

السمكية.
وقال رئيس االتحاد الكويتي للمزارعين سعود 
العرادة خالل التجمهر ان هذه هي بداية الشرارة 
لسلس���لة من التجمهرات ومطالبات المزارعين 
الكويتيين، وقد شارك في التجمهر أصحاب مزارع 
الوفرة ولكن في المرات المقبلة س���نتجمهر مع 

مزارعي الوفرة والعبدلي.
وأشار العرادة الى ان التجمهر جاء بعد اتصال 
من قبل احد المسؤولين بالهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية، وإبالغه بأن الهيئة ال تملك حق 
صرف دعم المزارعين في فترة أقل من شهرين، 
وهذا الكالم يخالف تصريحات رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
ومديرها العام م.جاس���م البدر ومساعديه، ألن 

اجتماعاتنا مع الهيئة التي تقدر ب� 6 اجتماعات 
أثبتت بل وأكدت ان التأخير هو بس���بب وزارة 
المالية، وبعد ذلك أكد مسؤولو الهيئة ان األموال 
تم تخصيصها لصرفها لمستحقيها من المزارعين 
الكويتيي���ن وحتى اآلن وبعد عام لم يتم صرف 

بدل الصقيع.
وقال العرادة: ان تجمهرنا هو للمطالبة بحقوقنا 
عن طري���ق القانون ألننا أتين���ا ضمن القانون 
ومن خالله، وهذه المطالب موجودة في سجالت 
»كويت الي���وم« ألن المزارع له مطالب يجب ان 
يأخذها، خاصة ان المزارع تكبد خسائر كبيرة 
جراء القروض من البنك الصناعي غير تكاليف 
العمال���ة وغيرها الكثي���ر، اضافة الى العمل في 
ظروف مناخية صعبة، والمنتج الكويتي يباع 

في الشبرة بالفلوس.
وقال ان الهيئة تعمل على ضخ األموال على 
الشركات، والزراعة التجميلية ال يوجد لها ذكر 
وأغلبها ذابلة، ويتم سحب اكبر قدر من األموال 
لصالح الشركات، وفي المقابل يتم تجيير المزارع 

الكويتي وإنهاكه وإضعافه ليؤول كل شيء الى 
هذه الشركة.

وطالب العرادة بتوفير األموال الخاصة بالدعم 
والخطوات المقبلة ستكون في الشارع، بسبب 
االلتزامات التي حوصر به���ا المزارع الكويتي، 
ويجب االلتفات الين���ا بالتقدير الصحيح، ألننا 
بحاج���ة الى التفاتة صادقة من قبل مس���ؤولي 
الهيئة ألجل حل المعضلة التي أسستها وصنعتها 

هيئة الزراعة.
وبدوره أكد نائب المدير العام م.فيصل الصديقي 
ان الحلول موجودة لكل مطالبات المزارع، واألمور 
في طريقها إلى الحل ودعم الفترة األولى سيصرف 
األسبوع المقبل، ودعم الفترة الثالثة والرابعة 
نعمل على حلها بسبب وجود بعض النواقص 

في وزارة المالية.
وقال اننا بصدد رفع دراس���ة بعد ش���هرين، 
خاصة بسيادية الدعم التي تحدد طريقة التعامل 
في عملية الدعم وهو دعم شامل لكل القطاعات 

الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية.

سعود العرادة يتابع جتمهر املزارعني للمطالبة بحقوقهم   )قاسم باشا( فيصل الصديقي مؤكدا وجود حل لصرف الدعم قريبابعض املزارعني يحتجون على عدم صرف الدعم

مناوشة على أحد أبواب هيئة الزراعة  

فيصل الصديقي وحامد املشاري يتبادالن عقد االنشاء

الصديقي: األمور في طريقها إلى الحل وصرف دعم الفترة األولى األسبوع المقبل


