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الزير: »اإلصالح« مؤسسة 
رائدة في العمل االجتماعي

قدم مدي����ر العالق����ات العامة 
واإلعالم بجمعية اإلصالح االجتماعي 
مشعل الزير التكرمي الذي حصلت 
عليه جمعية االصالح االجتماعي 
العمل  كمؤسسة رائدة في مجال 
االجتماعي ضمن الدورة 27 ملجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية في دول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد. وقال الزير ان هذا التكرمي 
حصلت عليه اجلمعية خالل الدورة 
27 ملجلس وزراء الش����ؤون بدول 
مجلس التع����اون والذي عقد في 
الكويت من 3 إلى 4 اجلاري، وقد 
تسلم الدرع رئيس مجلس إدارة 
جمعية االصالح االجتماعي حمود 

الرومي.

الراجحي: مشروع األضاحي ُسنة مؤكدة عن النبي ژ
الزكاة بتنفيذ ذبح االضاحي ل� 
369 اضحية من االمانة العامة 
لالوقاف بعد ان مت توقيع عقد 
بينهما بذلك. وحث الراجحي على 
ذبح االضاحي وعدم اخلش���ية 
من الفق���ر واحلاجة، مبينا ان 
الصدقة باب م���ن ابواب بركة 
الرزق كما اوضح فضل اهراق 
الدم في ايام التشريق واجرها 
عند اهلل تعالى. واردف ان قيمة 
االضحية لهذا العام هي 40 دينارا 
للخروف االسترالي تذبح االمانة 
مبوجبه نيابة عن املضحي، ومن 
ثم تقوم بتوزيع حصص معلومة 
على الفقراء واحملتاجني داخل الكويت وفي جميع 
مناطق الكويت عقب صالة العيد وحتديدا ثاني 
ايام عيد االضحى، مستهديا بقوله تعالى )فصل 
لربك وانحر(. وبني ان االمانة العامة للجان الزكاة 
قد انفقت ما يقارب 97056 دينارا على مش���روع 
االضاحي العام املاضي، والذي مت توزيع حصصه 
على املستحقني، مؤمال ان يتفاعل اجلمهور الكرمي 
مع مشروع هذا العام ليستفيد منه اكبر عدد ممكن 
من احملتاجني ضمن استراتيجيتها لتكوين جهود 

جماعية خلدمة مجتمعية.

ف���ي اط���ار س���عيها الدائم 
الفقراء واحملتاجني  ملس���اعدة 
داخل الكويت، تنفذ االمانة العامة 
للجان الزكاة بجمعية االصالح 
االجتماعي مش���روع االضاحي 
الذي تنفذه كل عام ضمن عادتها 
الس���نوية. واعلن االمني العام 
سعد الراجحي ان االمانة تعتبر 
مشروع االضاحي مشروعا يحيي 
سنة مؤكدة عن النبي ژ وهو 
في هذا يعتبر شعيرة اسالمية 
مهمة وفي الوقت ذاته ميثل اغاثة 
مهمة ومعونة قيمة للمحتاجني 

في عيد االضحى املبارك.
واوضح ان االمانة وخالل جلانها العش���رين 
تس���تقبل تبرعات احملس���نني ملصلحة مشروع 
االضاح���ي وحتى نهاية دوام ي���وم عرفة، حيث 
تقوم االمانة ومن خالل جلنة اخلالدية واليرموك 
للزكاة واخليرات بالذبح نيابة عن احملسنني ثاني 
ايام العيد. واوضح ان االمانة وجلانها توزع حلوم 
االضاحي التي س���تقوم بذبحها على احملتاجني 
بحصص معلومة ومدروسة كل حسب حاجته، 
مشيرا ان الكثير من االسر احملتاجة هي بانتظار هذه 
احلصة من اللحم، كما ستقوم االمانة العامة للجان 

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني

سعد الراجحي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج في إحدى مدارس احملافظة

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ د.أحمد ناصر احملمد

العثمان يناشد الفهد التدخل
لحل قضية الصوابر

وفد بريطاني برئاسة عمدة لندن
يبدأ زيارة إلى الكويت غدًا

بتش����كيل جلنة لصيانة مجمع 
لق����رب فصل  الصواب����ر وذلك 
الشتاء مما يزيد كثرة احلرائق 
والصدم����ات الكهربائية نتيجة 
األسالك املكشوفة واخلرير الذي 
يح����دث نتيجة األمط����ار، وأكد 
العثمان ان الش����يخ احمد الفهد 
قادر على حل هذه القضية كونه 
صاحب قرار، ووزيرا اصالحيا، 
كما أشاد العثمان بجهود وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ورئيس 
العازمي  البلدي زي����د  املجلس 
وجهود بعض نواب مجلس األمة 
منهم د.يوسف الزلزلة وصالح 
املبارك  عاش����ور ود.معصومة 
وبعض اعضاء املجلس البلدي 
بتقدميهم اكثر من اقتراح لتحويل 
مجمع الصوابر الى مجمع جتاري 
او استثماري وتضامن اعضاء 
املجلس البلدي في هذه القضية 
واحلري����ق الذي أص����اب احدى 

العمارات.

أ.ش.أ: يقوم وفد بريطاني حكومي رفيع املستوى برئاسة عمدة 
مدينة لندن اللورد نيك أنس���تي بزي���ارة الى الكويت غدا األحد في 

زيارة تستغرق بضعة أيام.
وصرح مصدر كويتي مطلع ملراسل وكالة أنباء الشرق األوسط 
بالكويت امس بأن الوفد البريطاني برئاس���ة عمدة لندن انس���تي 
س���يجري خالل الزيارة مباحثات مع اجلانب الكويتي تتناول سبل 
تنمية وتطوير اطر التعاون بني البلدين في جميع املجاالت خاصة 

االقتصادية منها في ضوء خطة التنمية.
وأش���ار املصدر إلى أن عمدة لندن سيبحث خالل الزيارة السبل 
التي ميكن أن تعزز العمل والتعاون بني اململكة املتحدة والكويت التي 

سيستقبله فيها وزراء باحلكومة ورجال أعمال وصناع سياسة.
وأضاف املصدر ان عمدة لندن والوفد املرافق له ويضم 11 عضوا من 
أصحاب األعمال واجلهات الرسمية من املؤسسات املالية واالستثمارية 
سيلتقي يوم االثنني املقبل مع الفعاليات االقتصادية بغرفة جتارة 
وصناعة الكويت للبحث في فرص وش���راكات استثمارية وإمكانية 

االستفادة من اخلبرة البريطانية في مشروعات البنية التحتية.

طالب رئيس جلنة اإلسكان 
وأم���ني س���ر احلمل���ة الوطنية 
الشعبية اإلعالمي محمد العثمان 
وزارة اإلسكان بسرعة اتخاذ قرار 
حل قضية قاطني مجمع الصوابر 
الذي يق���ع في قل���ب العاصمة 
مبس���احة 275 ألف متر مبرافق 

اخلدمات.
واستغرب العثمان في تصريح 
صحافي االشاعات التي تصدر من 
بعض املتنفذين بأنه مت صرف 
مبالغ ألهال����ي مجمع الصوابر 
تعويضا عن الش����قق السكنية 
مببلغ نصف مليون دينار لكل 
فرد، مؤكدا ان����ه لم يتم صرف 
هذه املبالغ وناشد العثمان وزير 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد االسراع في حل هذه القضية 
حال جذريا والتي يعاني منها 525 
عائلة كويتية بشكل يومي من 
فقدان جميع اخلدمات ناهيك عن 

املباني املتهالكة وفقدان األمن.
العثمان باإلس����راع  وطالب 

ينطلق غدًا وألول مرة في تاريخ الجمعية

السويط: أسعار تنافسية وخصومات كبيرة
في مهرجان تعاونية العارضية للوازم البر والعائلة

بصورة ش����هرية وعل����ى مدار 
العام، والتي أصبحت تستقطب 
املتس����وقني حتى م����ن املناطق 
املج����اورة ملنطق����ة العارضية، 
نظرا ملا تتضمنه من تخفيضات 
هائلة على أسعار جميع السلع 
األساسية والغذائية والتي ترضي 
أذواق املستهلكني، الفتا إلى أن 
بعض تلك السلع باتت تباع في 
جمعية العارضية بسعر التكلفة، 
وقال: إن هذه السياسة التسويقية 
التي ينتهجها مجلس اإلدارة القت 
وهلل احلمد استحسانا الفتا من 
قبل كافة املتسوقني من اجلمعية. 
وأضاف السويط أن مجلس اإلدارة وضع خطة عمل 
واضحة على ضوء برنامج فعال حملاربة ظاهرة ارتفاع 
األسعار واحلرص على استقرارها وثباتها، وذلك من 
خالل إقامة املزيد من املهرجانات التسويقية املميزة 
على م����دار العام، والتي تعتبر العصب الرئيس����ي 

جلوهر احلركة التعاونية.
من جهة أخرى، ذكر الس����ويط انه وتبعا لعادة 
اجلمعية كل عام، واستكماال لألنشطة التي تقدمها 
للمنطقة واملس����اهمني الكرام، فإنه����ا قد بدأت فعال 
بالتجهيز حلفل تكرمي املتفوقني من الطالب والطالبات، 
والذي سيقام يوم األحد املوافق 28 نوفمبر اجلاري، 
مبا يتناسب مع جهود هؤالء الطلبة املتميزين، وذلك 
في جميع املراحل الدراسية مبا فيها املرحلة اجلامعية، 
مشيرا إلى أن هذا احلفل سيكون أيضا مبثابة تكرمي 
ألهالي املنطقة نظرا لدورهم في احلرص على تسليح 

أبنائهم بالعلم وتزويدهم باملعرفة.

محمد راتب
أعل����ن أمني صن����دوق جمعية 
العارضية التعاونية عناد السويط 
أن����ه وانطالقا من إس����تراتيجية 
اجلمعي����ة وخطته����ا الرامية إلى 
توفير أفضل الس����لع للمساهمني 
بأقل األسعار تبعا لتنوع املواسم 
خالل الس����نة، فإنها ستطلق يوم 
غد األحد مهرجانا تسويقيا مميزا 
للوازم البر والعائلة وذلك بالتزامن 
مع بدء موس����م البر احملبب لدى 

املجتمع الكويتي.
وأوضح السويط في تصريح 
صحافي أن اجلمعي����ة تنظم هذا 

املهرج����ان للمرة األولى ف����ي تاريخها، وذلك بهدف 
تغطية جميع احتياجات البر ومستلزماته، الفتا إلى 
أن أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات املختصة 
في هذا املجال ستش����ارك في هذا املهرجان الضخم، 
وستقوم بعرض كل ما يحتاجه املستهلكون من لوازم 
البر والعائلة بأسعار تنافسية، وبخصومات تصل 
إلى أكثر من 30% على أس����عارها املعروفة في بقية 

اجلمعيات التعاونية ومنافذ البيع األخرى.
وقال الس����ويط: هدفنا من خالل هذه العروض 
والتنزيالت الكبرى هو تخفيف العبء على املستهلكني 
السيما مع ما تشهده األسعار من ارتفاع مستمر مما 
يحتم على اجلمعيات التعاونية الوقوف إلى جانب 
املستهلكني وإطالق املزيد من تلك املهرجانات التي 

تخفف عليهم من وطأة هذا الغالء الفاحش.
وذكر الس����ويط أن هذا املهرجان يأتي في سياق 
املهرجانات التسويقية الدورية التي تقيمها اجلمعية 

عناد السويط

أكد أن السفراء حريصون على خدمة بلدهم في ظروف صعبة.. خالل رّده على اتهام نواب لبعضهم

محمد الصباح: سفراؤنا ممثلون لصاحب السمو وال يمكن أن يكونوا طائفيين
على العراقيين اس�تغالل الدعوة الصادقة من خادم الحرمين الشريفين والحضور إلى األرض الطاهرة والعرب ينتظرون ما سيقدمه األميركيون لعملية السالم

منصب رئاسة بعثة وسفير وهذه دفعة 
كبيرة واكبر كمية من السفراء اجلدد تخرج 
ف���ي وزارة اخلارجية ف���ي فترة قصيرة، 
ونحن فخورون بهذه املجموعة الطيبة من 
ابنائنا وبناتنا الذين »ميسكون« السفارات 

ويرفعون »البيرق« الكويتي.
بحث الرئيس الفلس��طيني عن بدائل مع 
القي��ادة الكويتية في ح��ال تعثر املفاوضات 

فإلى أي مدى هناك قناعة بهذه البدائل؟
طرح بالفعل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس مرئياته حول عملية السالم واجلميع 
يوافقه عليها لصعوبة هذه املرحلة احلرجة 
وإذا لم يكن هناك توقف عن استمرار بناء 

بيان عاكوم
الوزراء  رفض نائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
النواب للس���فراء بأنهم  اتهام بع���ض 
طائفيون، مش���يرا الى ان ابناء الكويت 
ال ميكن ان نقبل عليهم ذلك ألنهم ممثلون 
لصاحب السمو األمير، وقال: ال أعرف 
ما املقصود ولكن كل سفرائنا يخدمون 
البلد بتفان واخالص ووالء ومستعدون 
للفداء من اجل الكويت، مش���يرا الى ان 
جزءا منهم يخدم���ون البلد في مناطق 
صعبة وخطرة جدا وهم يرفعون العلم 

الكويتي.
ورد الشيخ د.محمد الصباح على سؤال 
بخصوص كثرة االستجوابات قبيل مغادرته 
للمشاركة في مؤمتر صير بني ياس لألمن 
والس���الم الذي يعقد في دول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة، رد بأن هذا األمر أصبح 

جزءا من احلراك السياسي للبالد.
وفي موضوع السالم قال ان العرب اآلن 
ينتظرون ما سيقدمه األميركان خصوصا 

بعد انتهاء انتخابات الكونغرس.
أما بشأن مبادرة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عب���داهلل بن عبدالعزي���ز لألطياف 
العراقية، فأكد انها دعوة صادقة ومخلصة 
من بلد معطاء ومن مصلحة اجلميع احلضور 

واستغالل هذه الفرصة.
وفيما يلي تفاصيل رد الشيخ د.محمد 

الصباح على أسئلة الصحافيني:

م��ا أبرز النقاط التي س��تطالبون بها من 
خالل هذا املؤمتر؟

هذا املؤمتر لتبادل وجهات النظر وفيه 
وزراء خارجية من العال���م العربي ومن 
خارجه وأصحاب رأي وأصحاب فكر فهو 

مكان كمنتدى.
كي��ف ق��رأمت رف��ض املجل��س البلدي 
تخصي��ص موق��ع لكنيس��ة كاثوليكية في 
املهبولة في الوقت ال��ذي كانت فيه الكويت 
تنادي من على منب��ر األمم املتحدة بضمان 

حرية األديان؟
ال أنظر الى ذلك على انه ضد الكنيسة، 
القضية ميك���ن ان تكون فنية وأمتنى ان 

جند املكان املناسب في أسرع وقت.
العاهل السعودي امللك عبداهلل دعا للحوار 
السياسي العراقي ألطياف احلوار السياسي، 
بينما العراق مير مبخاض عسير بخصوص 
تش��كيل احلكومة كيف تقّيم هذا املوقف في 

ظل رفض بعض األطياف للحوار؟
ال أرى ان دعوة خادم احلرمني والتي 
هي دعوة صادقة ومخلصة من بلد معطاء 
على انها بديل عن احلراك السياسي املوجود 
حاليا في العراق، لذلك فخادم احلرمني قال 
ان احلوار سيجرى بعد العيد وهذا يعني 
انه يعطي فرصة لهذا احلراك ان يأخذ مداه 
وان يكون االجتماع بعد العيد ولذلك أعتقد 
انه من املهم والض���روري ومن مصلحة 
اجلميع ان يستغل العراقيون هذه الفرصة 

ويحضروا الى هذه األرض الطاهرة.

املستوطنات وسلب االراضي الفلسطينية 
خصوصا في القدس الشرقية إذن ال معنى 
اطالقا الستمرار هذه العملية واملفروض 

البحث عن بدائل اخرى.
لك��ن البدائل املطروحة غي��ر مقنعة كما 

يقال؟
هذا األمر محل تفاوض في اجتماع اللجنة 
العربية ملبادرة الس���الم االسبوع املقبل 
وسيتداوله العرب املرحلة القادمة ولكن 
نحن اعطينا مجاال في قمة سرت للجهود 
االميركية ونعرف الوضع السياس���ي في 
الواليات املتحدة االميركية واالنتخابات 
النصفية انتهت اآلن ونحن بانتظار ماذا 

سيقدمه االميركان في هذا الشأن.
معظم الوزراء يتعرضون الس��تجوابات 
من قبل النواب فهل نحن مقبلون على عدم 

استقرار سياسي بني احلكومة واملجلس؟
في موض���وع املس���اجالت البرملانية 
أعتقد ان هذا األمر اصبح جزءا من احلراك 

السياسي الكويتي.
عدم االستقرار ليس في فلسطني وحدها 
بل الع��راق والس��ودان واليمن ه��ل هناك 
مباحثات س��تجرى بهذا الشأن؟ وهل هناك 

لقاءات ثنائية ستتم على هامش املؤمتر؟
هذا األمر في الوجدان ومستمر في جميع 
اجتماعاتن���ا األمر هو اس���تقرار املنطقة، 
االس���تقرار يعني اجلميع ألن تعرض اي 
جزء م���ن العالم العربي للخطر والتهديد 

لألمن القومي يصبح تهديدا للجميع.

ماذا بشأن االجتماع؟
سنشارك في مؤمتر صير بني ياس في 
االمارات العربية املتحدة املتعلق بقضية 
السالم في الش���رق األوسط وسيحضره 
مجموعة كبي���رة م���ن وزراء اخلارجية 
ومفكرون من حول العالم وهو فرصة كذلك 
للتباحث بيننا وبني اصدقائنا في كيفية 
اعادة تفعيل املسيرة السلمية في قضية 
السالم بالشرق األوسط ووضع ضغوط على 
اسرائيل لكي تستجيب ملعطيات السالم في 

املنطقة. وهذا هو االساس من االجتماع.
مشهود للديبلوماس��ية الكويتية كفاءتها 
منذ تأسيس��ها وحت��ى اآلن، ولكن تعرضت 
لهجوم من بعض النواب في جلس��ة مجلس 
األمة املاضية حول عمل بعض الس��فراء في 
اخل��ارج وتعيني اجلدد منه��م، فكيف قرأت 

ذلك؟
لم اكن موجودا في هذه اجللسة ولكن 
قرأت ان هناك اتهاما لبعض السفراء بأنهم 
طائفيون، فأبناء الكويت ال ميكن ان نقبل 
عليهم ذلك النهم ممثلون لصاحب السمو 
األمير وال اعرف ما هو املقصود ولكن كل 
س���فرائنا يخدمون البلد بتفان واخالص 
ووالء، ومستعدون للفداء الجل الكويت،، 
وجزء مهم منهم يخدمون في مناطق صعبة 
وخطرة جدا وهم يرفعون العلم الكويتي، 
ولذلك فهم يحظون بالثقة املطلقة لصاحب 
السمو األمير وعكفت وزارة اخلارجية في 
هذا العام فقط على تبوؤ 14 شابا وشابة 

وفد بعثة الحج الكويتية يطلع على تفاصيل 
استخدام »القطار« في موسم الحج

مكة املكرمة � كونا: اطل���ع وفد بعثة احلج 
الكويتية امس على خدمة القطار الذي سيدخل 
اخلدمة الول مرة في موسم احلج احلالي لنقل 

احلجاج بني مشاعر احلج.
وقدم عضو مجلس ادارة مؤسس���ة مطوفي 
حجاج الدول العربية واملشرف على برنامج رمي 
اجلمرات وتفويج احلجاج لقطار املشاعر محمد 
معاجيني شرحا وافيا للوفد الكويتي عن القطار 
الذي سيخصص في موسم احلج احلالي حلجاج 

السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وشدد معاجيني على ضرورة تعريف احلمالت 
الكويتي���ة بهذه اخلدم���ة الهميتها في تخفيف 
االزدحام، حيث يتوقع ان تختصر زمن االنتظار 

من ساعات الى دقائق اثناء اداء املناسك.
وقال ان القطار الذي مت تزويده بكل أنظمة 
الس���المة العاملية ونظام للمعلوماتية متكامل 

بالصوت والصورة اضافة الى نظام للمتابعة 
سيعمل خالل موسم احلج احلالي بطاقة %30 

فيما سيعمل بكامل طاقته في العام املقبل.
واوضح أن املسافة الزمنية بني احملطة االولى 
في مش���عر عرفات الى محطة جسر اجلمرات 
تبلغ نحو 15 دقيقة، في حني يتراوح التنقل من 
مشعر عرفات الى مشعر مزدلفة او من مزدلفة 
الى مشعر منى بني خمس الى سبع دقائق عبر 
القطار. وق���ال ان كل قطار يتكون من 12 عربة 
بس���عة 250 حاجا لكل منها أي ستبلغ السعة 

االجمالية لكل قطار ثالثة آالف حاج.
وأضاف انه ستكون هناك اماكن خاصة لتجمع 
احلجاج الذين س���يرافقهم مرش���دون لتوجيه 
احلجاج وتقدمي املس���اعدة لهم وسيتم اعطاء 
ركاب القطارات اساور ملونة قيمة السوار 250 

رياال سعوديا طيلة ايام احلج.

الدعيج يتفقد الوجبات الغذائية
والعملية التعليمية في األحمدي

قام محافظ االحمدي د.ابراهيم الدعيج بجولة 
تفقدية لالطالع على سير وتنظيم الوجبات الغذائية 
وجترب���ة اعادة بدء خدمة االفطار للمدارس والتي 
تعد خط���وة جيدة من قب���ل وزارة التربية وذلك 
للوقوف على آلية توزيعها ومدى سالمة وجودة 
هذه الوجبات حرص���ا على صحة اوالدنا وبناتنا 
حتى يكون هن���اك التوازن الغذائي املطلوب، جاء 
ذلك خالل زيارة احملافظ ملدرس���ة هدية االبتدائية 
بنني، حيث اشاد الدعيج بهذه التجربة ألنها تصب 
في مصلحة ابنائنا الطلبة واالهتمام بصحتهم، وهذا 
ما نسعى اليه جميعا، وان هذه املرحلة هي اساس 
مرحلة التعليم وغرس بذرة محبة الوطن والتعلق به 

وبقادته، كما توجه احملافظ الى مدرسة عبدالرحمن 
بن ابي بكر املتوسطة بنني، حيث رافقه مدير منطقة 
االحمدي التعليمية ملتابعة سير العملية التعليمية 
واحلرص على الثوابت الوطنية لبث رس���الة الى 
نفوس الطالب في حب الوطن والقيادة وحب االمير 
اللذين هما وجهان لعملة الكويت، واشاد في كلمته 
مبا شاهده من شعارات مرفوعة وصور موجودة 
ولوحات تدل على التمسك بالوطن والوالء للقيادة 
حتت رعاية صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد 
مما يطمئن بأننا نحتوي ونحترم بعضنا البعض، 
وهذه هي الثوابت االساس���ية »الكويت واالمير«، 

فكلنا للكويت وكلنا لالمير.


