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الفهد: تشكيل لجنة مشتركة لحصر األراضي الفضاء وغير المستغلة
في المناطق السكنية وخارجها إلقامة مرافق تخدم تنمية المجتمع

وجّه بسرعة االنتهاء من ملف جنوب الدوحة لخدمة المواطنين

حمد العنزي
أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلس���كان الشيخ أحمد الفهد 
قرارا وزاريا بتش���كيل جلنة 
العامة  مشتركة من املؤسسة 
للرعاية السكنية وبلدية الكويت 
وامالك الدول���ة تكون مهمتها 
الفضاء وغير  حصر االراضي 
املستغلة في االماكن السكنية 

وغير السكنية.
وتضمن الق���رار ان تتولى 
ه���ذه اللجنة حص���ر وحتديد 
الفضاء وغير  جميع االراضي 
املستغلة في االماكن السكنية 
وخارجها القامة مرافق تخدم 

تنمية املجتمع.
وذكر بيان صادر من املكتب 

الى املؤسس���ة العامة للرعاية 
السكنية.

واكد متي���ز موقعي جنوب 
الدوحة )القيروان( والنسيم، 
مشيرا الى ان هذا اخلبر بشرى 
سارة للمواطنني مبناسبة شهر 

رمضان املبارك.
واضاف املال انه مت استالم 
قس���ائم منطقة اخليران وهي 
جاهزة للتوزيع من قبل وزارة 
االشغال وجار جتهيز مخططاتها 
للبدء في توزيعها على املواطنني 
اصحاب الطلبات االس���كانية، 
مشيرا الى ان مساحة القسيمة 
600 م2 مبا يتماشى مع التصور 

العام ملدينة اخليران.
واوضح ان املؤسسة العامة 
الس���كنية س���تقوم  للرعاية 
الطلبات  باس���تدعاء اصحاب 

الراغبني في هذه املنطقة وفق 
آلية التقدم.

واش���ار املال الى ان االدارة 
قدمت تصوره���ا فيما يتعلق 
بقسائم خيطان والبالغ عددها 
1200 قسيمة وكيفية استفادة 
اصحاب الطلبات من هذا املوقع 
املتميز، مش���يرا الى ان هناك 
خيارات عدة محل دراسة عند 
البيع باملزاد العلني، مؤكدا انه 
مت رفع االلي���ات املقترحة من 

قبل االدارة.
وتابع بأن »اللجنة ستسعى 
جاهدة ال���ى التعاون التام مع 
جمي���ع اجله���ات احلكومي���ة 
املعني���ة لتحقي���ق االه���داف 
العامة للدول���ة والتي تنطلق 
من الرعاية السكنية املناسبة 

للمواطنني«.

اإلعالمي للوزير الفهد انه اشاد 
البلدية  بجهود وتعاون وزير 
ووزير االشغال ووزير املالية 
واملساهمة في تس���هيل قيام 

اللجنة بعملها.
واش���ار ال���ى ان الفهد دعا 
شركة نفط الكويت لالجتماع 
مع اللجنة النهاء ملف جنوب 

الدوحة )القيروان(.
وانه اصدر توجيهاته بسرعة 
االنتهاء من ه���ذا امللف خدمة 
للمواطن���ني وحتقيقا الهداف 
ان املنطقة  الدول���ة، خاص���ة 
تض���م 370 قس���يمة س���يتم 
توزيعها على املخطط على ان 
تقوم املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتسليمها للمستحقني 

في اقرب فرصة.
وفي الس���ياق ذاته اوضح 

اللجنة ستقوم  واضاف ان 
بوضع تصور عام عن االماكن 
املناطق  ف���ي  غير املس���تغلة 
الس���كنية  الس���كنية وغي���ر 
ف���ي خطط  لالس���تفادة منها 
التنمية التي تسعى من خالل 
آلية عملها الى توفير اخلدمات 
الالزمة جلميع املواطنني وانشاء 
خدم���ات ترفيهي���ة ورياضية 

واجتماعية وثقافية. 
واختتم بان جميع التقارير 
التي تصدر عن اللجنة سيتم 
رفعها الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد التخاذ القرار املناس���ب 
وتوجيهها الى اجلهات املعنية 
للتنسيق مع اللجنة املشكلة.

البيان ان رئيس اللجنة املشتركة 
حلص���ر االراضي الفضاء غير 
املستغلة صبحي املال اشار الى 
انه مت اس���تالم قسائم منطقة 
النسيم والتي يبلغ عددها 696 
قسيمة مس���احة كل منها 500 
متر مربع وجار جتهيز اعمال 
التحتية للموقع حيث  البنية 
س���يتم توزيعها على املخطط 
ضمن الي���ة مقترحة مت رفعها 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ 

احمد الفهد.
امل���ال ان منطقة  واض���اف 
النسيم تتميز مبساحة القسيمة 
الت���ي تبل���غ 500 م2 حيث مت 
تخطيطها من قبل بلدية الكويت 
ثم مت حتويلها من امالك الدولة 

القطان: وضع الهيكل التنظيمي للفتوى
واعتماد 8 نواب خطوة في طريق اإلصالح

»حقوق اإلنسان« تطالب بحماية العمالة المنزلية

ملتقى هواة الفضاء يشجع على مشاركة الفئات المختلفة
دمش���ق � كونا: اوصى امللتقى العربي الرابع 
لهواة علوم الفضاء والفلك في اختتام انش���طته 
الليلة قبل املاضية بالتأكيد على مشاركة الفئات 
العمرية املختلفة في انشطة امللتقيات املستقبلية 
للهواة. ونوه املشاركون في البيان اخلتامي بفكرة 
ورش العمل املتوازية وطريقة اخراجها وعلى حصر 

احملاضرات على فترة مسائية ال تتجاوز الساعتني 
والتركيز على التطبيقات العملية اخلاصة بالهواة 
في ورش العمل واالهتمام باالحتياجات اخلاصة 
بالورش والقاعة الرئيسية وعلى استحداث برنامج 
الفلكي الصغير. الذي يتم من خالله بناء مستقبل 

واعد لالطفال في حياتهم املستقبلية.

أكد املستش����ار وكيل ادارة الفتوى والتش����ريع 
عبداملجيد القطان ان ادارة الفتوى والتش����ريع متر 
مبرحلة مخاض عس����ير حتى ي����رى وليدها النور 
واسمه االصالح ليتدرج في كنفها وميسي شابا قويا 
مكتمل العقل والبدن.وبني ان وضع الهيكل التنظيمي 
للفتوى من قبل رئيسها معتمدا على ثمانية نواب له 
هو خطوة اولى في طريق االصالح حتى جاء قرار 
وزير الدولة بتكليف سبعة من وكالء هذه املؤسسة 
اضافة الى نائب الرئيس املوجود فعال مكمال الطريق 
نحو املضي قدما في تنفيذ خطة االصالح، ومن ثم 
قام رئيس الفتوى بتحديد اختصاص نوابه الثمانية 

حتى ينه����ي معاناة كثير من املجاري الضيقة التي 
كان ينس����اب منها نتاج اعمال االدارة حتى يسهل 
مروره ويكون سلسا سريعا مدرارا تتحدد مبوجبه 
االختصاصات ويسهل معه حتديد املسؤوليات وكشف 
اي تقصي����ر او تقاعس في اجن����از العمل. واختتم: 
ال يس����عنا اال ان نبارك هذه اخلطوة ونأخذ بأيدي 
زمالئنا الذين كلفوا بهذه املهام اجلسام شاكرين وزير 
الدولة ورئيس الفتوى على اجلرأة في اتخاذ قرار 
كهذا داعني املولى عز وجل ان يسدد خطاهم ملا فيه 
مصلحة هذه االدارة حتت قيادة حكومتنا الرشيدة 

وتوجيهات صاحب السمو االمير.

أصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنس���ان 
بيانا قالت فيه انها دأبت على املطالبة بتش���ريع 
قان���ون حلماية العمالة املنزلية في الكويت.. وقد 
اثرنا هذه املسألة خالل آخر اجتماع لنا مع اللجنة 
البرملانية »جلنة حقوق اإلنسان في مجلس األمة« 
18 يوليو املاضي، حيث حظيت هذه املسألة باهتمام 
اعضاء اللجنة املذكورة واليوم اصبحت املس���ألة 
 Human« تثار من قبل منظمات حقوقية مهمة مثل
Rights Watch« وتقارير حكومية مثل تقرير وزارة 
اخلارجية االميركية السنوي بشأن حقوق اإلنسان، 
كما اهتمت صحف مرموقة مثل »النيويورك تاميز« 
البحث وكتابة التقارير حول مسألة حقوق العمالة 

املنزلية في الكويت، وهي تأتي بعد االستعراض 
الدوري ألوضاع حقوق اإلنس���ان في الكويت في 
الثاني عش���ر من مايو املاضي، والذي اثيرت فيه 
مسألة احلماية القانونية الواجبة حلقوق العمالة 
املنزلية في الكويت وزادت: نود ان نؤكد على أهمية 
عناية مجلس الوزراء ومجلس األمة بهذه املسألة 
والبدء بالتحضير لقانون يوفر جميع الضمانات 
القانوني���ة للعاملني في املنازل ف���ي البالد الذين 
تقدر اجلهات الرس���مية ذات الصل���ة أن أعدادهم 
ق���د جتاوزت 650 ألفا، ونأم���ل أن يتم اصدار هذا 
القانون خ���الل دور االنعقاد القادم ملجلس األمة، 

وبأسرع وقت ممكن.

صندوق التنمية يوّقع مع اليمن
منحة بـ 6 ماليين دوالر

الكويت تتبرع بـ 5 ماليين دوالر 
لمتضرري الفيضانات في باكستان

وّقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية مع وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي باجلمهورية اليمنية اتفاقية منحة مالية 
تبلغ قيمتها 6 ماليني دوالر من موارد صندوق احلياة الكرمية الذي 

يديره الصندوق الكويتي للتنمية.
وسيتولى الصندوق االجتماعي للتنمية إدارة صندوق احلياة 
الكرمية، ويس���تخدمها بشكل مباش���ر أو غير مباشر في متويل 
املشاريع الصغيرة واألصغر في مجال انتاج الغذاء وتوفير اخلدمات 
املس���اندة النتاجه مبا في ذلك تصنيع املواد الغذائية وتخزينها 

وتسويقها.
وقد وقع اتفاقية املنحة د.ماجد زايد العنزي املستشار الهندسي 
بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التخطيط والتعاون 

الدولي د.عبدالكرمي اسماعيل االرحبي.
واشار القائم باألعمال باإلنابة في السفارة سعود احلربي إلى 
أن هذه املنحة تأتي بناء على مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد التي اعلنها في املنتدى االقتصادي االسالمي الرابع 
الذي عقد ف���ي الكويت خالل الفترة م���ن 28 أبريل وحتى 1 مايو 
2008، بإنش���اء صندوق احلياة الكرمية ملساعدة الدول اإلسالمية 
في جهودها الرامية لتحقيق األمن الغذائي وتأمني احلق األساسي 
لشعوبها في الغذاء، وقد عهدت مهمة إدارة صندوق احلياة الكرمية 

إلى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر  برجس البرجس 
تبرع الكويت بخمسة ماليني دوالر أميركي لصالح متضرري السيول 

والفيضانات العنيفة التي اجتاحت باكستان.
وقال البرجس ف����ي بيان صحافي انه »بن����اء على توجيهات من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد لرفع املعاناة التي يعيشها 
املنكوبون في باكستان جراء السيول والفيضانات العنيفة التي ضربتها 
فقد قررت الكويت التبرع مببلغ خمسة ماليني دوالر لتترجم ما دأبت 
عليه شعبا وحكومة بالتخفيف عما يصيب الشعوب جراء الكوارث 
الطبيعي����ة«. واضاف انه مت تكليف جمعي����ة الهالل االحمر الكويتي 
وبالتنسيق مع وزارة اخلارجية لتأمني ايصال املساعدات االنسانية 

للمتضررين من هذه الفيضانات للتخفيف عليهم.

مفّوض الصليب األحمر والبرجس بحثا التعاون 
والتنسيق إلغاثة المنكوبين في العالم

أش����اد املفوض االقليمي للجنة الدولية للصليب 
األحمر جيرارد بتريجنت بالبرامج االنسانية واإلغاثية 
الت����ي تنفذها جمعية الهالل األحمر للحد من معاناة 
الش����عوب التي تعاني من وطأة الظروف اإلنسانية 

في العديد من دول العالم.
وأع����رب بتريجنت عقب لقائه مع رئيس مجلس 
ادارة جمعي����ة الهالل األحمر برج����س البرجس عن 
تقديره جلهود اجلمعية اخليرية املستمرة من أجل 

االرتقاء بآليات العمل اإلنساني.
وقال ان هذه الزيارة ه����ي األولى له الى جمعية 
الهالل األحمر، مشيرا الى انه سيتسلم عمله اجلديد 
كمف����وض للجنة الدولية للصلي����ب األحمر بدال من 

جان ميشال.
وأضاف انه بحث مع البرجس في مجاالت التعاون 
والتنسيق إلغاثة املنكوبني في شتى بقاع العالم، مشيرا 
في هذا الصدد الى ما تتعرض له باكستان حاليا من 
فيضانات مدمرة أدت الى مقتل أكثر من 1500 شخص 
وتعرض ما ال يقل عن مليونني ونصف املليون شخص 

ألضرار في مختلف أنحاء البالد.
وأش����ار الى ان هناك تعاونا بني اللجنة الدولية 

للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر لالستجابة 
بطريقة منسقة ومنطقية وسريعة للحاجات االنسانية 

لضحايا الكوارث الطبية وغيرها.
وأعرب عن تقديره للتطوير املستمر الذي تشهده 
جمعية الهالل األحمر من خالل تفعيل آلياتها واالستغالل 
األمثل ملواردها مما مكنها من التواجد الس����ريع في 
مناطق الكوارث وأكس����بها خب����رة كبيرة في العمل 

امليداني واالنتشار على املستوى الدولي.
وأش����اد بتريجنت بجهود جمعية الهالل األحمر 
ورئيس����ها برجس البرجس الذي ق����ال انه يحرص 
وباستمرار على دعم جهود اللجنة الدولية للصليب 

األحمر وتسهيل جميع برامجها.
من جهته، قدم رئيس اجلمعية برجس البرجس 
عرضا موجزا للمفوض االقليمي للجنة الدولية للصليب 
األحمر جيرارد بتريجنت حول نشاط اجلمعية ودورها 
االنساني س����واء على املستوى احمللي او اخلارجي، 
مؤكدا على عمق العالقات بني املؤسس����تني في شتى 
املجاالت. واستعرض البرجس نشاط اجلمعية األخير 
في الدول التي تعرض����ت للكوارث الطبيعية ومنها 

هاييتي واندونيسيا وتشيلي وغيرها من الدول.

برجس البرجس خالل استقباله جيرارد بتريجنت

الجاراهلل: »المواشي« ستزود السوق بـ 159،5 
ألف رأس غنم لتأمين احتياجات رمضان والعيد

ص���رح رئي���س مجلس 
املنت���دب  االدارة والعض���و 
لشركة نقل وجتارة املواشي 
بدر اجلاراهلل بأنه استمرارا 
الستعدادات الشركة والتزامها 
بتغطية وتوفير حاجة الوطن 
واملستهلك من األغنام واللحوم 
في هذه األيام املباركة وقبل 
قدوم ش���هر رمضان املبارك، 
ومن منطلق طمأنة املواطنني 
بكل شفافية واستكماال ملا مت 
االعالن عنه سابقا فإن باخرة 
الشركة »املس���يلة« ستصل 
غدا والتي ستزود السوق ب� 
52.500 ألف رأس غنم على ان 
تتبعها ان شاء اهلل السفينة 
التي س���تصل  »الش���ويخ« 
23 اجلاري )منتصف ش���هر 
رمض���ان( وبحمولة 45 ألف 
رأس ليتبعها 62 ألف رأس غنم 
في تاريخ 8 سبتمبر املقبل )أي 
قبل العيد بيومني( على منت 
الباخرة العمالقة »الكويت«.

ان الشركة وفرت  وأضاف 

خالل األيام الس���ابقة 10 آالف 
رأس ف���ي تاري���خ 21 يوليو 
و44876 رأس���ا في 22 يوليو 
أيضا ضمن خططها املدروسة 
لتأم���ني احتياجات الوطن من 
األغنام والعمل على االستمرار 
في تأمني مخزون استراتيجي 
لتدعيم منظومة األمن الغذائي 
في الكويت في ظل هذه الظروف 
العاملية من النقص احلاد في 

امدادات األغنام.

وأشار اجلاراهلل الى ان وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
اطمأن الى وضع امدادات اللحوم 
الس���وق وتوافرها بعد  ف���ي 
االجتماع الذي جمعهما، الفتا 
الى عدم وجود اي ازمة حلوم، 
مؤكدا استعداداتهم املستمرة 
الستقبال شهر رمضان املبارك، 
واس���تعداداتهم لكل ما ميكن 
ان يساهم في استقرار سوق 

اللحوم في الكويت.
وأضاف اجلاراهلل: يس���ر 
رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
الشركة ان ينتهز هذه املناسبة 
ليبارك ويهنئ قائد مسيرتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 
الش���يخ نواف األحمد  األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والشعب 
الكويتي الكرمي وجميع املقيمني 
على هذه األرض الطيبة بقدوم 
شهر رمضان املبارك أعاده اهلل 

علينا باخلير والبركات.

بدر اجلاراهلل

أعلن عن أنها ستصل على متن 3 سفن في 6 و23 الجاري و8 سبتمبر

الهارون اطمـأن إلى وضع إمدادات اللحوم في السـوق

محمد الكندري يفتتح السوق اخليري الـ 21

الكندري: ال زيادات في أسعار السلع الرمضانية 

دارين العلي
أكد وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل محمد 
الكندري أنه ال زيادات في أس����عار السلع الرمضانية خالل 
الشهر الفضيل، الفتا الى ان الوزارة تتابع باهتمام اجلمعيات 
التعاونية، ولن تسمح بأي زيادات ولن تعطي الفرصة ألحد 

مبخالفة قرارات جلنة األسعار في االحتاد.
وق����ال الكندري لدى افتتاحه الس����وق اخليري احلادي 
والعش����رين الذي تنظمه اللجنة االجتماعية في اجلمعية 
التطوعية النس����ائية خلدمة املجتمع برعاية رئيسة جلنة 
شؤون املرأة ورئيسة االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية 
الشيخة لطيفة الفهد، مع بداية الشهر الفضيل تقوم اجلمعيات 
التعاونية بتنظيم املهرجانات التسويقية وخاصة السلع 
الرمضانية، وال شك ان هناك تفاوتا في أسعار بعض السلع 
الرمضانية اال ان أسعار السلع األساسية موحدة وال توجد 
فيها فروق����ات، الفتا الى ان الوزارة تقوم بعمليات الرقابة 
املستمرة على اعمال وحسابات اجلمعيات التعاونية، الفتا 

الى انه ال مانع من أي خصم لصالح املس����تهلك وال يسبب 
ضررا للجمعية. 

ونف����ى أن يكون هناك أي تخوف من ارتفاع األس����عار 
خالل شهر رمضان، مؤكدا ان األسعار موحدة وحتت رقابة 
واشراف من جلنة األسعار في االحتاد، وهناك سلع كمالية ال 
ميكن توحيد أسعارها في اجلمعيات الختالف املورد، لذا قد 
تكون النسبة مختلفة واألسعار مختلفة أيضا، لذا نؤكد انه 
ال زيادة في األسعار بل تخفيض في بعض السلع األساسية 

التي يحتاجها املستهلك خالل الشهر الفضيل.
وأضاف، هذا الس����وق يقام للعام احلادي والعشرين، 
ويه����دف الى جتميع البنات ممن لديهم مش����اريع صغيرة 
لبيع منتجاتهم، معربا عن سعادته ان يجد مكانا تسويقيا 
لبنات الكويت ملمارسة التجارة واألعمال اخلفيفة، واكتساب 
اخلبرة، وبالتالي خوض العم����ل اخلاص بكل اقتدار ليدر 

عليهن دخوال اضافية تساعدهن على أمور احلياة.
وقال ان املعرض الذي يقام باشراف اجلمعية الكويتية 

خلدمة املجتمع س����يخصص ريعه هذه املرة لدعم مشاريع 
اجلمعية، متقدما بالشكر للقائمني على اجلمعية لالستمرار 
في تنظيم مثل هذه األنشطة التي تخدم أصحاب املشاريع 
الصغيرة. وأشاد الكندري بتنوع املعروضات اضافة الى ان 
معظمها من عمل يدوي لبنات الكويت، مثمنا تلك اجلهود، 
ومعربا عن س����عادته عندما يرى ان النس����بة الكبرى من 
املعروضات هي منتجات كويتية لكويتيات يقمن بالتسويق 
ألنفس����هن. وأش����ار الى ان هناك دورا واضحا ضمن خطة 
برنامج عمل احلكومة واخلطة السنوية للدولة لدعم املشاريع 
الصغيرة ومنها ما تقوم به بعض جمعيات النفع العام التي 

تشرف عليها وزارة الشؤون.
من جانبها، قالت مسؤول اإلعالم في اجلمعية التطوعية 
طيبة آل هيد: يقام السوق برعاية الشيخة لطيفة الفهد التي 
تهتم دائما باملرأة الكويتية وتعمل على تنمية مهاراتها، الفتة 
الى ان الس����وق ينشد تشجيع املرأة الكويتية على االبداع، 

واالبتكار في الكثير من األمور، وخاصة مالبس األطفال.

خالل افتتاحه السوق الخيري الـ 21 الذي تنظمه اللجنة االجتماعية في الجمعية التطوعية النسائية

)فريال حماد( جولة في السوق اخليري 

الشيخ أحمد الفهد


