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بامتياز جـاءت 
اخلـطوة  نتائــــج 
األولــــى للحكومة 
فــي معاجلة قضية 
الـغـــــاز  تســـــرب 
في بعــــض بيوت 

مدينة األحمدي على صعيدي الســــرعة في 
املعاجلة ونوعية هذه املعاجلة التي تتم وفقا 
 لطلــــب صاحب املنزل املتضــــرر وعلى مدار 
الـ 24 ســــاعة مع التشــــديد على محاســــبة 
املتسببني في هذه املشكلة. فقد أكد وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ـ 
بحســــب التوجيهات املباشرة لسمو رئيس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد ـ ان احلكومة 

تتعهد بتنفيذ جميع مطالب سكان البيوت املتضررة سواء باإلخالء الفوري أو 
دفع بدل ايجار مجد أو توفير مساكن الئقة. وفي الوقت نفسه وبشكل متوازن 
مع هذا التعهد أضاف الوزير الروضان ان احلكومة اتفقت مع شــــركات عاملية 
لتنفيذ املعاجلة املطلوبة ووفرت لهذه الشركات املعدات التي طلبتها من أملانيا 
والتي بالفعل وصلت الى املواقع. واســــتطرد الروضان بقوله: وبحسب الشرح 

الذي قدمــــه املختصون في االجتماع ملجلس 
الوزراء الذي دعا اليه رئيس احلكومة أمس 
فانه خالل وقت قصير ستنتهي هذه املشكلة 
متاما، مضيفا ان اللجان املختصة والتي منها 
جلنة فحص التربة ستعمل على مدار الساعة 
لفحص نسب الغاز وتنفيذ املعاجلات املطلوبة 
وسيتم تنفيذ أي قرار تتخذه اللجنة باإلخالء 
الفوري ألي منزل مع تعهد احلكومة الكامل 
بتوفير السكن البديل املالئم فورا حيث كلفنا 
جلنة تعمل على مدار الساعة. وردا على سؤال 
حول املطالبــــة بتثمني املنطقة أجاب الوزير 
الروضــــان قائال: ال أســــتطيع اآلن ان أجيب 
بدقة عن هذا السؤال لكنني أؤكد ان موضوع 
التثمني ســــيعرض على مجلس الوزراء في 
جلسته املقبلة، حيث ســــننظر في التقرير 
الذي طلبناه من جلنة فحص التربة.  وحول 
أسباب املشكلة وجلنة التحقيق التي شكلها 
مجلس الوزراء قال وزير الدولة: من الشرح 
الذي مت في اجللســــة أمس اتضح لنا مبدئيا ان السبب رمبا يكون قدم الشبكة، 
مما تســــبب في هذا التسرب، وشكل املجلس جلنة للتحقيق حملاسبة املتسبب 
فــــي االحتمال الوارد بأن هناك نوعا ما من اإلهمال. وأكد الروضان ان احلكومة 
أزالت جميع العوائق القانونية مما أدى الى سرعة متكن اللجان من فحص التربة 

واملعاجلة لبيوت األهالي، بعد ان متت معاجلة بيوت الشركة.
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ولي العهد األمير سلطان بن عبدالعزيز خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متفقدا املنطقة املنكوبة أمس 

Al-Anbaa Monday 22nd November 2010 - No 12458يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 16 من ذي احلجة 1431 ـ 22 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

االحتاد الكويتي للمزارعني

جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للمزارعني

ينا�س��د االحتاد الكويتي للمزارعني �س��موكم وبا�س��م مزارعي الكويت 

جميع��ًا مب�ساعدته��م والوق��وف اإىل جانبه��م باإ�س��دار اأمركم الكرمي 

الإلغاء الر�سوم واملبالغ املفرو�سة على االنتاج الزراعي الكويتي ب�سوق 

اخل�س��ار والفاكهة بال�سليبي��ة )الفر�سة( وذلك تخفيف��ًا على اإخوانكم 

املزارعني وم�ساهمة كبرية من �سموكم يف ا�ستمرار الن�ساط الزراعي بالبالد 

ال��ذي اأ�سبح يعد ركيزة مهمة من ركائز العمل االإنتاجي وليكون القطاع الزراعي اأحد الروافد 

االأ�سا�سية لالقت�ساد الوطني يف اإطار ال�سعي لتحقيق االأمن الغذائي والرخاء يف دولة الكويت.

اإن دعوة �سموك��م بتوفري الدعم الكايف للمنتج الوطني من خالل تقدمي الدعم الكايف للمزارع 

الكويتي وتلبية جميع احتياجات املزارعني املادية واملكانية حتى ي�ستطيعوا تلبية احتياجات 

ال�س��وق من املنتجات املحلية، تدفعن��ا اإىل منا�سدة �سموكم الكرمي باإلغ��اء الر�سوم الباهظة التي 

فر�س��ت عل��ى االإنتاج املحلي من قبل القائم��ني على �سوق ال�سليبية اجلدي��د )الفر�سة( م�ساوين 

بذلك االنتاج الزراعي الكويتي املدعوم والذي يلقى الت�سجيع من قبل الدولة مع االنتاج امل�ستورد.

�سمو رئي�س جمل�س الوزراء،،،

اإنن��ا عل��ى يقني من اأن �س��وق اخل�سار والفاكه��ة بال�سليبية )الفر�سة( ل��ن يقدم اإ�سافة جدي��دة يف حل م�سكلة 

ت�سوي��ق املنتج��ات الزراعية الكويتية كما يح��اول البع�س االإيهام بذل��ك، كما اأن القائمني عل��ى هذا ال�سوق مل 

مينح��وا املنتج الزراعي الكويت��ي حقه وتقديره املنا�سبني،بل اننا كاأ�سحاب �ساأن مل ُن�ساور اأو تتم اال�ستفادة من 

بل للتعامل مع االإنتاج الزراعي الكويتي. خرباتنا الزراعية الطويلة يف اأف�سل ال�سُ

�سمو رئي�س جمل�س الوزراء،،،

ا�سمح��وا لنا �سموكم اأن نعلنها �سراحة وبكل و�سوح باأن االحتاد الكويتي للمزارعني غري م�سوؤول وبريء من 

اخل�سائر التي �ستلحق باملزارع اإذا ما مت اإرغامه على توريد اإنتاجه الزراعي اإىل )�سوق الفر�سة( والذي ف�سل 

ت�سغيله منذ يوليو املا�سي حتى هذا التاريخ، وا�سمحوا لنا �سموكم اأن نعترب هذه املنا�سدة مبثابة�سهادة منا ملا 

�س��وف يرتتب م��ن خ�سائر�سيتحملها املزارع الكويتي حال اإغالق ال�سربتني )3 ، 4( ب�سوق ال�سويخ باإجبارهم 

على التوجه اإىل )الفر�سة( بال�سليبية.

ونح��ن بدورنا نحمل امل�سوؤولية كاملة لبلدية الكويت وللهيئة العام��ة ل�سوؤون الزراعة والث�روة ال�سمكية بعدم 

التزامهما بقرار املجل�س البلدي املوقر رقم )م ب/ف2001/3/88/8( والذي ا�سرتط توفري موقع لالحتاد الكويتي 

للمزارع��ني �سمن )�سوق الفر�سة( مب�ساح��ة )12000( مرت مربع لالنتاج الزراعي املحل��ي ور�سوخهما للقائمني 

عل��ى ال�سوق وحتميل الزراعة الكويتية اأعباًء ال ميك��ن اأن يتحملها املزارع باأي حال فجعلوا من املزارع واإنتاجه 

من املحا�سيل الزراعية جمااًل للتجارب وم�سدراً لتك�سب بع�س االأفراد.

اإن مزارعي الكويت يتقدمون اإىل �سموكم بكل اأمل ورجاء طالبني العون وامل�ساعدة وي�سكون اإىل 

�سموك��م حالهم التي ال يح�سدون عليها ويلتم�س��ون تدخل �سموكم العاجل لرفع الغنب والتع�سف 

يف ا�ستعمال القرار واملعاناة التي يواجهونها وا�سعني االأمر بني اأيدي �سموكم اخلرية املعطاءة.

داع��ني اهلل باأن يدمي �سموكم ذخ��راً لكل اأهل الكويت يف ظل رعاية ح�سرة �ساح��ب ال�سمو االأمري ال�سيخ/ 

�سباح االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه وويل العهد االأمني ال�سيخ/ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح 
حفظه اهلل ورعاه.

�سمو ال�سيخ نا�سر املحمد االأحمد ال�سباح  حفظه اهلل

رئي�س جمل�س الوزراء

مــنـــا�شــــدة

الروضان لـ »األنباء«: 3 خيارات لـ »األحمدي«.. والتثمين يُدرس
الحكومة تتعهد بتنفيذ قرارات اللجان المختصة باإلخالء الفوري أو بتوفير سكن مالئم أو دفع بدل إيجار 

المستشار محمد يوسف 
الرفاعي في ذمة اهلل

فقدت الكويت أمس أحد أبرز 
رجاالت القضاء الكويتي وأحد 
مؤسســــيه برحيل املستشار 
الرفاعي  السيد يوسف  محمد 
عن عمر يناهز الـ 79 عاما، أثرى 
خاللها املرافق القضائية ودّعم 
النظم واإلجراءات القضائية مبا 
يعزز استقالليتها وابتعادها عن 
القضاء  احملسوبيات فأصبح 
الرفاعي  الكويتي مبساهمات 
مع رجال القضاء األولني قوي 
البنيان عالي الصرح ُيشــــهد 
له بترســــيخ العدالة وإحقاق 
احلق. شــــغل الراحل مناصب 
قضائية عديدة فكان أول رئيس 
للمجلــــس األعلى للقضاء في 
تاريخ الكويت ورئيس احملكمة 
التمييز  الدستورية ومحكمة 
ومستشارا مبحكمة االستثمار 
العربية التابعة جلامعة الدول 
العربية ممثال للكويت. بهذه 
املناسبة األليمة تتقدم »األنباء« 
إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي، 
داعني اهلل عز وجل ان يتغمد 
الراحل بواسع رحمته  الفقيد 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

ذويه الصبر والسلوان 
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

خادم الحرمين يستكمل عالجه في أميركا
وولي العهد األمير سلطان يعود إلى المملكة

الرياضـ  وكاالت: يغادر خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز اليوم الى أميركا إلكمال الفحوصات الطبية ومتابعة 
العالج بناء على توصية الفريق الطبي، حسب ما أعلنت وكالة األنباء 
الســــعودية )واس( وذلك بعد االنزالق الغضروفي الذي تعرض له 
مؤخرا والتجمع الدموي حول عمــــوده الفقري. كما أعلنت الوكالة 
أمس عودة صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش 

العام من املغرب بعد متتعه بإجازة خاصة.

»الصحة«: إعفاء األطفال 
الوافدين المصابين 

بالسرطان من تكاليف العالج

وسـط إجراءات 
أمنيـة مشـددة 
مسـبوقة  وغيـر 
في اليمن.. األزرق 
المشوار  يستهل 
 »20 »خليجي  في 
قطـر  بمواجهـة 

ص43

ميدالية 
رابعة للرماية 

وخامسة 
للكويت 

في اآلسياد 
ص42

حنان عبدالمعبود
علمــــت »األنباء« ان وزير 
الصحة د.هالل الساير قد أصدر 
قرارا يعفي فيه األطفال الوافدين 
املصابني باألمراض السرطانية 
من مصروفات العالج، وذلك 
تسهيال على أسرهم وللتخفيف 
من عبء العالج الذي يتكلف 
مبالغ طائلة ال يستطيع أغلب 

الوافدين تأمينها.
من جهة أخرى، أحال الوزير 
الســــاير عددا مــــن املوظفني 
من بينهــــم أطباء إلى النيابة 
بعــــد االنتهاء مــــن حتقيقات 
إدارية أظهرت وجود تزوير 
العالج  في عدد من معامالت 

باخلارج.

طالل البحر شيخة البحر

روضان الروضان

للفنادق«  »إيفـا  البحر: 
بمشـروعاتها  انتقلت 
األعمال  مرحلـة  مـن 
االنتهاء  إلى  اإلنشائية 

المصري«  »الوطنـي 
مليون   342 يحقق 
جنيـه أرباحًا صافية 
 %4 بنمو  أشـهر   9 في 

والتسـليم.. وإجمالي أصول الشـركة 
نمـا 10% إلـى 400.8 مليـون دينار

السـنــوي العــائــد  و%2.99 
البنـك موجودات  إجمالـي  على   

ص30 العبو األزرق يتطلعون إلى بداية مثالية أمام قطر في افتتاح »خليجي 20« )األزرق. كوم(ص29 الرماة األبطال مشفي املطيري وفهيد الديحاني وحمد العفاسي على منصة التتويج  )أ.ف.پ(
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