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مبناسبة حلول موسم احلج 
له����ذا العام، أعلن����ت »الوطنية 
لالتصاالت«، الشركة الرائدة في 
تقدمي خدم����ات النقال بالكويت 
واملنطق����ة، عن تق����دمي خصما 
ملشتركيها يصل الى 30% على 
جميع مكاملاتهم أثناء تواجدهم 
املقدس����ة ألداء مناسك  بالديار 
احلج، ويسري هذا العرض خالل 
فترة احلج )7 � 20 نوفمبر(، حيث 
يشمل املكاملات احمللية باململكة 
العربية السعودية واملكاملات الى 
الكويت، كم����ا املكاملات الواردة 
النصية  الرس����ائل  عالوة على 

القصيرة، والعرض متاح لكل العمالء س����واء ذوي الدفع املس����بق او 
اآلجل. وصرح مدير العالقات العامة بالوطنية عبدالعزيز البالول بأن 
»من أهم أولوياتها توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات عمالئنا 
عندما يكونون باخلارج، خاصة في موسم احلج«، وأضاف: »ان الوطنية 
لالتصاالت تهدف الى خدمة عمالئها اينما تواجدوا ومستمرة في الوفاء 
بوعودها، في تقدمي أفضل خدمات وسائل االتصال لقاعدة عمالئها«.
وأضاف انه فور وصول احلجاج لألراضي الس����عودية س����يكون 
بإمكانهم التمت����ع بالعروض املخفضة م����ن »الوطنية لالتصاالت«، 
وسيكون بإمكانهم البقاء على اتصال مع أحبائهم أثناء تأديتهم مناسك 
احلج بأسعار مخفضة دون احلاجة الى إنفاق املزيد من بطاقات الدفع 

املسبق او فواتير احملمول.

»الوطنية«: خصم %30 
على مكالمات حجاج البيت الحرام

الري����اض � كون����ا: رح����ب 
العربية  اململكة  س����فيرنا لدى 
السعودية الش����يخ حمد جابر 
العلي برئيس واعضاء جمعية 
امللحقني العسكريني في اململكة 

خالل اجتماعهم بالسفارة.
الش����يخ حمد في  وأع����رب 
تصري����ح ل� »كون����ا« امس عن 
سعادته لوجود أعضاء اجلمعية 
من جميع بعث����ات دول العالم 
املعتمدين بالرياض في ديوان 
الكويت الذي استضاف اجتماع 
العس����كريني  جمعية امللحقني 
برئاسة رئيس املكتب العسكري 

في سفارتنا في الرياض املقدم مبارك مسلم الراجحي.
وقال ان التطورات السياسية التي يشهدها العالم تتطلب عقد مثل 
هذه اللقاءات املش����تركة والتي تتيح سبل التنسيق واالطالع الدائم 
بينهم الس����يما في مجال اإلرهاب الدولي. واض����اف ان هذه اللقاءات 
ستعمل على إيجاد قنوات اتصال بني جيوش العالم للعمل والتعاون 

في جميع املجاالت السيما في املجاالت العسكرية.

سفيرنا بالرياض: التنسيق بين المكاتب 
العسكرية لمواجهة اإلرهاب الدولي

السفير الشيخ حمد جابر العلي

عبدالعزيز البالول

أكد أن الكويت خطت خطوات واسعة لمعالجة القضية اإلسكانية

الفهد: برنامج زمني للقضاء على قوائم االنتظار نهائيًا 
واالستعداد للزيادة السكانية خالل الـ 20 عامًا المقبلة

حمد العنزي
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد الفهد ان الكويت خطت خطوات 

واسعة ملعاجلة القضية االسكانية ضمن خطتها التنموية.
وقال بيان صحافي صادر عن املركز االعالمي ملكتب الشيخ احمد 
ان الوزير الشيخ الفهد اوضح خالل لقائه امس وفد الوكالء املعنيني 
بش���ؤون االس���كان لدول مجلس التعاون ان الكويت تسعى ملعاجلة 
تل���ك القضية في خطتها التنموية عن طري���ق طرح اكثر من مدينة 

اسكانية خاللها.
ونقل البيان عن الفهد قوله ان السياسة االسكانية للكويت حددت 
برنامج���ا زمنيا يتم خالله القضاء نهائيا على قوائم االنتظار وكذلك 
االستعداد للزيادة السكانية خالل العشرين سنة املقبلة مشيدا بتكاتف 

وزارات الدولة وهيئاتها للتصدي لتلك القضية.
واوضح البيان انه مت خالل اللقاء بحث مشروع املوقع االلكتروني 
لتبادل املعلومات االس���كانية بني دول مجلس التعاون الذي دش���نه 
الوكالء بعد اجتماعهم امس والذي يهدف الى ضخ املعلومات االسكانية 
والتصاميم الهندسية واآلراء املشتركة بني دول املجلس »ليكون قبلة 

للزائرين والدارسني والباحثني عن اي معلومة اسكانية«.
واضاف البيان ان الوفد اهدى تدش���ني املوقع الى صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد »كون س���موه احد القادة الذين تبنوا 

املشروع ودعموه منذ والدته«.
إلى ذلك اكد املدير العام للمؤسس���ة العامة للرعاية السكنية علي 
الفوزان ان تنفيذ مشروع اخليران السكني الذي سيوفر 35 الف وحدة 

سكنية ينتظر اقرار قانون مصادر متويل الشركات املساهمة.
وقال الفوزان في تصريح في ختام االجتماع ال� 11 للوكالء املعنيني 
بشؤون االسكان بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ان املؤسسة 

تنتظر اقرار القانون حتى يتم البدء في عدد من املشروعات املهمة.
واوضح ان الش���ركات املساهمة سيش���ارك فيها املواطن والقطاع 
اخلاص واحلكومة ووفقا للقانون املرتقب سيتم حتديد مصادر التمويل 

لهذه املشروعات ومن ضمنها مشروع اخليران االسكاني.
وعن مش���روع البي���وت منخفضة التكاليف ال���ذي مت طرحه في 
اغس���طس املاضي اكد الفوزان انه لم تتقدم له الشركات لعدم وجود 
قانون للتمويل يخص املش���روع مضيفا انه من املرتقب طرحه مرة 

اخرى بعد اقرار القانون.
وفيم���ا يتعلق بكود البناء اخلليجي املوحد قال الفوزان ان الكود 
وضعته اململكة العربية السعودية بعد دراسة استمرت لسنوات مت 
خاللها االس���تعانة بخبرات عاملية موضحا ان الكود سينظم عملية 
البناء فيما يتعل���ق بقواعد التصميم والتخطي���ط وغيرها في دول 

اخلليج التي تتشابه في كثير من الصفات.
واوضح ان االجتماع قام بالتصديق على توصيات اللجنة الفنية 
التي عقدت اجتماعها امس بعد نقاش مفصل وكان من اهم املوضوعات 
املطروحة تزويد املوقع االلكتروني لقواعد االسكان باملعلومات الالزمة 
وتبادل الزيارات لتبادل اخلبرات في االمور االسكانية. وأكد أن مناقشة 
القضاي���ا اإلس���كانية التي تهم كل مواطن ف���ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي واس���تعراض نتائج أعمال وجهود اللجنة الفنية والفريق 
التقن���ي خالل الفت���رة املاضي، تفتح أمامنا آفاق���ا جديدة للتخطيط 
والتطوير واالداء احملقق للصالح العام وتدفع بجهود التعاون املشترك 
والتنس���يق والتكامل الفني واملادي والعلمي بني دول املجلس، وإلى 
فتح آفاق جديدة تدفع باجلهود املش���تركة الستحداث أمناط جديدة 
لتطوير أنواع وأس���س توفير الرعاية اإلسكانية للمواطنني بصورة 
تتميز باجلدية الواقعية وتتوافق مع حتقيق مزيد من الرفاهية ألبناء 

شعوبنا املعطاءة.
 وق���ال الفوزان في كلمة له خالل اجللس���ة االفتتاحية لالجتماع 
احلادي عشر لوكالء الوزارات املعنية بشؤون اإلسكان والنقل صباح 
أمس بفندق ريجنس���ي، ان التعاون املثمر والبناء بوزارات التعمير 
واإلس���كان بدول املجلس واملشاركة العلمية في البحوث والدراسات 
ومشاريع اإلجناز املشترك تعتبر واحدة من أفضل صور التعاون بني 
دول املنطقة واألمل معقود على أن الدعم املشترك واملؤازرة في معاجلة 

ما قد يواجه تنفيذ اخلطط املشتركة من صعوبات لن جتعل من أي منا 
أن يدخ���ر جهدا أو طاقة للعمل على ما فيه خير ورفعة دولنا وأهلها 

األوفياء حتت رعاية وقيادة أصحاب اجلاللة والسمو.
 وزاد: يحدونا األمل في أن نستكمل معا بالتعاون املشترك النتائج 
الطيبة واإليجابية التي تسفر عنها اجتماعاتنا والتي تتوج بتدشني 
موقع قواعد املعلومات اإلسكانية وهي إضافة جديدة جلهود التعاون 
املشترك في مواكبة التطور العلمي وتوفير املعلومات فضال عن حتقيق 
املزيد من تبادل الرأي والبحوث واخلبرات واإلمكانيات البشرية بني 
دولنا مبا يحقق ما نصبو إليه من طموحات تسهم إيجابا في تطوير 

العالقات األخوية والودية.
 واضاف الفوزان في كلمة مبناسبة حفل تدشني املوقع اإللكتروني 
انه شرف كبير أن تكون انطالقة املوقع االلكتروني لقواعد املعلومات 
االسكانية من الكويت والتي كانت والتزال حترص دائما على أن حتتضن 
كل عمل يهدف إلى دعم التواصل بني دول مجلس التعاون اخلليجي.  
وأش���ار الفوزان إلى أن املوقع يعتبر إضافة جديدة في مسيرة البناء 
املباركة بني دول التعاون والتي حتظى باهتمام أصحاب اجلاللة والسمو 
ووزراء الوزارات املعنية باإلسكان ولعل أهم ما يتميز به هذا املوقع 
هو احتواؤه بيانات وإحصاءات قيمة تهم املعنيني بش���ؤون االسكان 
من الباحثني واصحاب القرار على حد س���واء ومن ذلك على س���بيل 
املثال ال احلصر مواصفات مواد البناء القياسية ومورديها والشركات 
املؤهلة واملقاولني احملليني والعامليني العاملني في التعاون والطاقات 
الفنية واإلدارية في مجال االسكان ومراكز الفحوصات واالختبارات 
في التعاون واملكاتب االستشارية في حقل اإلسكان بالدول األعضاء 
ومعايير التخطيط والتصميم والتنفيذ ملش���اريع اإلسكان وقوانني 
وش���روط االنتفاع بالرعاية السكنية فضال عن قواعد بيانات أخرى 
أش���رف على تصميمها وتنفيذها أعضاء الفري���ق التقني.التخطيط 
والتصميم والتنفيذ ملش���اريع اإلس���كان وقوانني وشروط االنتفاع 
بالرعاية السكنية فضال عن قواعد بيانات أخرى أشرف على تصميمها 

وتنفيذها أعضاء الفريق التقني.

م.علي الفوزان خالل االجتماعالشيخ أحمد الفهد


