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الحربش لـ »األنباء«: تحرك جديد إلنهاء مشكلة بيوت التركيب في الصليبخات

حمد العنزي
أكد عضو كتلة التنمية واإلصالح النائب د.جمعان 
احلربش ان أعضاء الكتلة سيعقدون اجتماعا غدا اجلمعة 
لوضع خطة استراتيجية سيمضون عليها خالل الفترة 
املقبلة، وكذلك ملناقشة ومراجعة أبرز القضايا املطروحة 
على الس���احة السياس���ية وكيفية التعامل معها وفق 
املعطيات واألحداث املوجودة، كما سيناقش االجتماع 
عدة قضايا منها قضية عقود التسليح املتمثلة في صفقة 
الرافال، وسي ون ثيرتي، مشددا على ان أعضاء الكتلة 
متابعون لتلك الصفقة املليارية لشراء طائرات فرنسية 
يتراوح عددها بني 14 و20 طائرة فرنسية، الفتا الى ان 
الكتلة لن تسكت عن املضي في هذه الصفقة التي تعد 

من أخطر صفقات التعدي والتجاوز على املال العام.

وقال د.جمعان احلربش في تصريح خاص ل� »األنباء« 
على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف 
أبن���اء الدائرة الثانية والت���ي حضرها جمع غفير من 
األهالي والش���خصيات واملس���ؤولني للمباركة بحلول 
الشهر الكرمي، ان عقود التسليح وغيرها من القضايا 
العالقة حيث ستتم مراجعة امللفات اخلاصة بها وفتحها 
ومتابعتها بتمعن خصوصا صفقة الرافال وس���ي ون 
ثيرتي التي تدرجت الكتلة معها وتعاطت مع معطياتها، 
ومبينا ان أعضاء الكتلة أبدوا عدة مالحظات على تلك 
الصفقة بالتعاون م���ع عدد من أعضاء املجلس ومتت 
إحالتها الى ديوان احملاسبة ومت تبليغ الوزير املعني 
بع���دم التوقيع إال بعد موافقة جميع اجلهات الرقابية، 
كذلك مت تكليف ديوان احملاس���بة بعد موافقة املجلس 

واحلكومة على رفض تس���ليم أي مبالغ ومخصصات 
تتبع تلك الصفقتني قبل تالفي املالحظات التي سجلها 

ديوان احملاسبة من ناحية األسعار.
وتطرق د.احلربش الى خطة التنمية وكيفية متوينها، 
مؤكدا انه ش���خصيا ليس لديه أي حتف���ظ على آلية 
متويل املشاريع التنموية وإجناح خطة التنمية، قائال: 
أنا مبدئيا منفتح ألي اقتراح شفاف له ضوابط محددة 
حتت رقابة البنك املركزي، وإتاحة فرصة أكبر للمواطنني 
لالس���تفادة وادراج أكبر عدد من الشركات لكي تخدم 
األسعار، الفتا الى انه مع انهاء اخلالف القائم اآلن بني 
الوزراء واجلهات احلكومية املعنية في الدولة حول آلية 
متويل مش���اريع التنمية والوصول الى صيغة واحدة 
يتفق عليها اجلميع، مؤك���دا أهمية توفير الضمانات 

الكافية للبنوك احمللية للمشاركة في صندوق متويل 
املشاريع لدعم التنمية.

وعن الدائرة الثانية وأبرز مش���اكلها العالقة التي 
يتبناه���ا ذكر د.احلربش انه من أوائ���ل الذين تقدموا 
مبقترحات النهاء مش���كلة بيوت التركيب في منطقة 
الصليبيخات، مؤكدا انه مت عقد عدة اجتماعات مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد، وطالبنا 
من خالله مبش���روع قانون بإعط���اء القاطنني في تلك 
املنطقة 70 ألف دينار، اال انه عمليا وجدنا انه ال ميكن 
تطبيق ذلك بسبب ان كل بيتني من البيوت متالصقان 
مع بعضهما البعض، موضحا ان هناك حتركا اآلن من 
طريق آخر عبر اعطاء املواطنني أصحاب تلك البيوت 

أراضي وبيوتا جديدة في أقرب توزيعة تدرجها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في منطقة غرب الصليبخات مع 
التملك، مع امكانية تسوية املديونيات السابقة واحلالية 

مع املؤسسة وبنك التسليف واالدخار.
واضاف ان فترة االجازة الصيفية اذا ما متت األمور 
كما قدر لها فإننا سنكون منتهني من هذه القضية، واذا 
ما وجدنا عقبات فإننا سنلجأ الى تقدمي مشروع قانون 
جديد يتم م���ن خالله تثمني املنطق���ة بأكملها لبيوت 
التركيب، مشيرا الى انه على ثقة بنائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالس���كان الشيخ أحمد الفهد مشيدا مبهنيته 
وتعاونه اجلاد حلل هذا املوضوع مثل غيره من القضايا 

الكثيرة.

كشف خالل غبقة رمضانية أقامها على شرف أبناء الدائرة الثانية عن اجتماع تعقده كتلة »التنمية واإلصالح« غداً الجمعة لمناقشة القضايا المطروحة

ليـس لـدي أي تحفـظ علـى آليـة تمويـل المشـاريع التنموية والبـد مـن توفيـر الضمانـات الكافيـة للبنـوك المحليـة للمشـاركة فـي التمويل
)قاسم باشا(.. ومتوسطا عددا من مهنئيه بالشهر الكرمي د.احلربش متحدثا الى الزميل حمد العنزيحديث بني د.جمعان احلربش ود.بدر الشريعان على هامش الغبقة التي أقامها النائب على شرف أبناء الدائرة الثانية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي الفهد واحلداد الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

مو�سي يو�سف �سليمان احلداد

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

�أ- 10 يوليو 1977 م.

ب-25  يونيو 1978 م.

جـ- 10 �أغ�سط�س 1978 م.

متــى تـــــم �إ�سـهــــار �أول جمعيــة تعاونيــة زر�عية وهي 

جمعية �لوفرة ؟

كــــــــوبون اليــــــوم التا�ســـــع

�ختار �لإجابة �ل�سحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

�سع علمة ) 3( اأمام العبارة ال�سحيحة

ي�سرتط يف الواقف:

�سع علمة ) 3( اأمام العبارة ال�سحيحة

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1- الذكورة - العقل - البلوغ

2- العقل - البلوغ - غري حمجور عليه

3- البلوغ - العدالة - الغنى

1- ي�سح وقف الأطعمة واخل�سار والفواكه.

2- ي�سح وقف اآلت اللهو املحرم والقمار واخلمر.

3- ل ي�سح وقف الأ�سياء املبهمة املجهولة غري املحددة.

4 - ل ي�سح وقف الطيور يف الهواء والأ�سماك يف البحر واحليوان ال�سال يف الرب.

املـ�سـابـقـة  التا�ســعـــة

الدمخي رئيساً لـ »مقومات حقوق اإلنسان« بالتزكية
بحضور ممثل وزارة الشؤون 
االج�تماعية والعمل اشرف منصور 
عق����دت جمعية مقوم����ات حقوق 
االنسان جمعيتها العمومية العادية 
الثالثة لعام 2010 بمقر جمعية احياء 
التراث االس����المي بقرطبة حي��ث 
تمت مناقش�ة الت�قري�رين االداري 
والم��الي للجمع��ية وتم التج�ديد 
لمكت����ب مراقب الحس����ابات ومن 
ثم تزكية مجل����س االدارة الجديد 
حسب اآلتي: د.عادل الدمخي رئيسا 
لمجلس االدارة، د.يوسف الص�قر 
نائبا لرئيس مجلس االدارة، د.المنذر 
أمين����ا للصندوق،  الح�س������اوي 

المحامي ع�بداهلل الدمخي أمينا للس����ر، د.فهد 
الخنة عضوا.

وتمنى الدمخي التوفيق والسداد للمجلس 
الجديد داعيا اياهم الى االس����تمرار في تعزيز 
رسالة الجمعية المتمثلة في خدمة قضايا حقوق 

االنسان والعناية بها من 
منظور شرعي.

وفي الوقت الذي تفاءل 
الدمخي بمس����تقبل  فيه 
حقوق االنسان في الكويت 
استنكر عدم اتخاذ الحكومة 
اي اجراء تنفيذي بشأن 
ما تعهدت به امام مجلس 
ح�قوق االنسان في مايو 
الماضي، وطالب بتنفيذ 
توص�يات مجلس حقوق 
االنس����ان السي�ما ان�شاء 
هيئ����ة وطنية مس����تقلة 
لحقوق االنس����ان وف�ق 
مبادئ باريس تشارك فيها مؤس�سات المجتمع 
المدن�ي واقرار قانون تجريم االتجار بالبش����ر 
واص�دار قانون لحماية العمالة المنزلية وانهاء 
ملف البدون سواء بتجني�س المستحق منهم او 

بمنحهم حقوقهم االج�تماعية والمدنية.

دراسة: خبطات الرأس الشديدة يمكن أن تقتل بعد سنوات
واش���نطن � رويترز: قال باحثون أميركيون انهم 

توصلوا الى بعض األدلة هي األفضل حتى اآلن 
لتعزيز نظريات قديم���ة تقول ان الخبطات 

المتكررة للرأس يمكن ان تسبب أمراضا 
عصبية مثل مرض الزهايمر الذي يفقد 

المخ وظائفه.
وأظهرت عمليات التشريح لجثث 
12 العبا رياضي���ا توفوا بأمراض 
في المخ او أمراض عصبية نمطا 
واضحا للضرر الواقع على الجهاز 
الى بعض  العصبي وتوصل���وا 

االسباب المحتملة.
فكل الالعبين تعرضوا لخبطات 
شديدة ومتكررة في الرأس خالل 
حياتهم الرياضية. وشخصت حالة 
ثالثة من الرجال على انهم مصابون 
بمرض التصلب الضموري الجانبي 

او )ايه.ال.اس( المعروف ايضا باسم 
م���رض لو جيريج نس���بة الى نجم 

البيسبول األميركي الذي مات به.
وقال خبراء في اصابات المخ ان الدراسة 

التي نشرت في دورية علم األمراض العصبية 
وعلم األعصاب التجريبي كشفت عن مجاالت 

جديدة للبحث وطرق ممكنة لمنع حدوث أضرار 
طويلة المدى ناجمة عن االرتجاج.

وقال د.جيفري بازاريان من مركز روتشس���تر الطبي في 

نيويورك خالل اتصال هاتفي »اذا تمكنت من اعطاء 
شخص عقارا ما يمكن ان تمنع االصابة بمرض 

التصلب الضموري الجانبي«.
وذكر خبراء ان الدراس���ة أش���ارت الى 
الحاجة الملحة الى مراقبة مقاتلين قدماء 
حاربوا في العراق وأفغانستان ومن 
بينهم كثي���رون تعرضوا الصابات 
ف���ي الرأس نجمت ع���ن انفجارات 
او حوادث او خبطات للرأس من 

أسباب أخرى.
وكتب���ت د.آن مكيي من كلية 
الطب بجامعة بوس���طن وزمالء 
لها في التقري���ر »هذا أول دليل 
لعلم األمراض على ان الصدمات 
المتكررة للرأس التي تحدث في 
الرياضات الصدامية يمكن ان يكون 
لها عالقة باالصابة بمرض العصب 

المحرك«.
وفح���ص فريق مكي���ي األمخاخ 
والنخاع الشوكي التي تبرع بها 11 العبا 
محترفا لكرة القدم األميركية او المالكمة 

باالضافة الى العب هوكي.
وكلهم عانوا من مرض شخص حديثا اسمه 
مرض االعتالل الدماغي المزمن او »سي.تي.إي« 
حيث يصاب الشخص بالعته بعد سنوات من خبطات 

ارتجاجية متكررة في الرأس.

د.عادل الدمخي


