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سمو األمير مستقبال السفير اليمني

الوزراء الشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان ود.بدر الشريعان خالل اللقاء مع صاحب السمو 

الشيخ ثامر العلي خالل لقائه توماس وليامز

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

..وسموه مستقبال جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد ود.محمد البصيري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس س���مو ولي العهد الش���يخ 

نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل س���موه بقصر بيان ظهر امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وعددا 

من الوزراء.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس س���فير اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة لدى الكويت د.خالد راجح شيخ حيث 
سلم سموه رسالة خطية من الرئيس علي عبداهلل 
صالح رئيس اجلمهورية اليمنية الش���قيقة تتعلق 
بتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني وآفاق 

توسيع اطر التعاون بينهما في املجاالت كافة.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد وعددًا من الوزراء وتسّلم رسالة الرئيس اليمني

العلي بحث مع القائم باألعمال األميركي
القضايا األمنية واالقتصادية المشتركة

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و6 وزراء

بحث نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي الصباح مع القائم بأعمال السفارة االميركية لدى 
البالد متاس وليامز امس ابرز القضايا ذات االهتمام 

املشترك على الصعيدين االمني واالقتصادي.
وتناول اللقاء ايضا بحث سبل تعزيز وتطوير 

التعاون املشترك مبا يخدم مصلحة البلدين الصديقني 
وتوطيد العالقات الثنائية بينهما وتطرق كذلك الى 
بعض التطورات وقضايا منطقة اخلليج والشرق 
األوسط وآخر املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقص���ر بيان أم���س رئيس مجلس األمة جاس���م 

اخلرافي.
واستقبل سموه س���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 

ووزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان.
كما استقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد.

يرج���ى م���ن الس���ادة التالية 
اس���ماؤهم او م���ن ين���وب عنهم 
بالكش���ف املرفق واملخصص لهم 
مساكن حكومية، مراجعة املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية مبقرها 
الكائن مبنطقة جنوب السرة )ادارة 
التوزيع( بالطابق األول )قس���م 
متابعة املساكن املخصصة( اثناء 
الدوام الرسمي خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ إذاعة ونش���ر هذا 
اإلعالن وف���ي حالة عدم احلضور 
العامة للرعاية  ستتخذ املؤسسة 
القانونية  الس���كنية االج���راءات 
الالزمة بش���أن الوحدات السكنية 

املخصصة لهم وهم:
محمد فيصل عجيل املطير قطعة 

7 مدينة سعد العبداهلل
دالل يعقوب عبدالرحمن مندني 

قطعة  10 العارضية
حصة فالح فهد الرشيدي قطعة  

3 النهضة 
أحمد محمد إبراهيم الدعي قطعة  

2 مدينة سعد العبداهلل
عبدالرزاق علي حس���ني مدوة 

قطعة 10 مدينة سعد  العبداهلل
بدر ناصر عبدالكرمي السعيد 

قطعة  10 مدينة سعد العبداهلل.

تطرقا إلى القضايا اإلقليمية والدولية محمد الصباح تلقى رسالتين خطيتين التقى رئيس جهاز األمن الوطني
من وزيري خارجية كمبوديا وقبرص

استقبل السفير المصري ونائب وزير خارجية منغوليا

الجاراهلل تسّلم رسالة
 أبوالغيط إلى وزير الخارجية

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح رس���الة خطية من نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية مبملكة كمبوديا هور نامهوجن تتعلق بالعالقات الثنائية 

بني البلدين وبحث سبل تطويرها.
كما تلقى الش���يخ د.محمد الصباح رس���الة مماثلة من وزير 

خارجية جمهورية قبرص ماركوس كبريانو.

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل أمس سفير 
جمهوري���ة مصر العربية طاهر فرحات الذي نقل اليه رس���الة 
شفهية موجهة الى نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصباح من وزير خارجي���ة جمهورية مصر العربية 

أحمد أبوالغيط.
كما اس���تقبل اجلاراهلل في وقت الحق نائب وزير اخلارجية 
املنغولي بولور بياربات���ر والذي يقوم بزيارة إلى البالد ضمن 
الوف���د املرافق لرئيس وزراء منغولي���ا. وقد تناول اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين إضافة الى تطورات األوضاع على 

الساحتني االقليمية والدولية.

البدر: حظر األفعال المضرة بالنظافة والمزروعات في الحيازات الزراعية

»الزراعة« تكّلف فرقًا متخصصة لشن حمالت تفتيشية على الحيازات
محمد راتب

كشف مدير إدارة العالقات العامة بالهيئة العامة 
لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض عن 
قي���ام فرق فنية متخصصة م���ن العاملني في الهيئة 
بالتعاون مع مختلف اجلهات األمنية للتفتيش على 
جميع احليازات الزراعية التي مت تخصيصها من قبل 
الهيئة، وكذلك على املساحات التي مت منحها كتوسعات 
للقسائم الزراعية خالل الفترات السابقة لاللتزام مبا 
ورد من ضوابط بنص القرار رقم 911 لس���نة 2010م 
الصادر بتاري���خ 2010/6/29م بالئحة تنظيم العالقة 
بني الهيئة وحائزي القس���ائم الزراعية فيما تضمنه 
من ضوابط وش���روط الستغالل القس���ائم الزراعية 
بشتى مجاالتها والتأكد من االلتزام باستغالل احليازة 
الزراعية، )حيوانية � نباتية � س���مكية( في الغرض 
الذي خصصت من أجله فقط، وكذلك استغالل احليازة 
النباتي���ة مبا ال يقل عن 75% من إجمالي مس���احتها 

باإلضافة إلى اس���تغالل مساحة التوسعة إن وجدت 
على الوجه احملدد ببنود العقود املبرمة باس���تغالل 
القس���ائم الزراعية بجانب االلتزام باستغالل حظائر 
املاش���ية في عدد 50 رأس من األغنام داخل احليازة 
وااللتزام بعدم وجود مخالفات أو أي جتاوزات داخل 

أو خارج احليازات الزراعية.
وأضاف عوض أن االشتراطات تتضمن التقيد بنسب 
البناء باحليازات الزراعية مع ضرورة توافر الس���كن 
املالئم واخلدمات واملرافق الصحية للعمالة املوجودة 
باملزرع���ة، وكذلك االلتزام بوض���ع الصبات واللوائح 
اإلرشادية املصممة مبوجب املواصفات الفنية املقررة 
من قبل الهيئة، والتأكد من االلتزام بالوضع التنظيمي 

العام للقطع واخلدمات واملرافق باملناطق الزراعية.
وأهاب عوض باملزارعني واملربون للتعاون مع الهيئة 
وااللتزام بالضوابط الس���الف بيانها أعاله واملدرجة 
بأحكام القرارات والقوانني الصادرة عن الهيئة جتنبا 

لإلج���راءات القانونية التي تتخذ جتاه املخالفني وفقا 
ملا ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 367/ سابعا وقراره 
رقم 730/ أوال بشأن اإلجراءات القانونية التي ستتخذ 
جتاه املخالفني املتمثلة في وقف الدعم بجميع أنواعه 
وإخطار وزارة الكهرباء واملاء بقطع التيار الكهربائي 
عن احليازة املخالفة وإخطار جميع اجلهات املسؤولة 
بالدولة )البنك الصناعي � وزارة الشؤون االجتماعية 
العمل � وزارة املالية وبلدية الكويت( بوقف التعامل مع 
املخالف وعدم تقدمي أي معاملة ووقف جميع الطلبات 
املقدمة للهيئة بشأن احليازة املخالفة واإلحالة للجهات 
املختصة للتحقيق واتخاذ الالزم مبوجب محاضر إثبات 
املخالفة وفسخ العقد على ضوء قرار مجلس الوزراء 
املوقر رقم 730/ أوال املتخذ باجللس���ة رقم 2009/47 
املنعقدة بتاري���خ 2009/9/7م الذي ينص على أن يتم 
فسخ العقد فورا في حالة مخالفة بنوده من دون إنذار 

إذا ثبت أن هناك مخالفة جسيمة لشروط العقد.

تقدمها الهيئة للحائزين.
2 � إخطار الوزارات واجلهات 
املختصة ذات الصلة باحليازات 
املذك���ورة في البن���د أوال لوقف 
الكهربائي  التيار  التعامل بقطع 
جت���اه  اإلج���راءات  واتخ���اذ 

املخالف.
3 � في حالة ارتكاب أي مخالفة 
عل���ى أمالك الدول���ة واحليازات 
الزراعية بأنواعها تؤدي الى إتالفها 
أو تخريبها أو جعلها غير صاحلة 
لالنتف���اع بها ف���ي غير الغرض 
أو االنقاص من  ل���ه  املخصصة 
قيمتها أو فائدتها، يحرر محضر 
باملخالفة طبقا ألحكام القانون رقم 
105 لسنة 1980 بشأن نظام أمالك 
الدولة ويت���م إحالته الى اإلدارة 

العامة للتحقيقات.

قبل اجلهات املختصة مع مراعاة 
ض���رورة االلت���زام باملواصفات 
الصحية للصرف الصحي لسكن 
العمال ومنع استخدام أحواض 
الطبيعي  السماد  خلط وتخمير 
)املخيسة( وااللتزام بالشروط 
واملواصفات املعتمدة من الهيئة 
واخلاصة بأماكن جتميع السماد 
العضوي والتي تنص على ضرورة 
تخزين األس���مدة الطبيعية في 
أحواض مغطاة. وأشار القرار في 
مادته الثالثة الى انه في حالة عدم 
التزام حائزي احليازات املذكورة 
في املادة األول���ى من هذا القرار 
ستقوم الهيئة باتخاذ اإلجراءات 

التالية جتاه املخالف:
1 � وقف ص���رف الدعم وأي 
خدمات أو معامالت أو مساعدات 

من الداخل واخلارج وعدم إبقاء 
أي نفايات بها أو باملواقع القريبة 
منها أو حولها ونقلها ووضعها 
في األماكن املخصص���ة لها من  الصباح أن الكويت ومملكة البحرين 

سّباقتان في مجال حقوق املرأة األمر 
الذي يعكس إميان القيادة احلكيمة 
بأهمية دور املرأة ومشاركتها في 

مسيرة التنمية املنشودة.

رئيسة جلنة شؤون املرأة الشيخة 
لطيفة الفهد ستترأس وفد الكويت 
الى مملكة البحرين وأن مراس����م 

توقيع االتفاقية ستتم اليوم.
وأردف الس����فير الشيخ عزام 

املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 
أم����س ان توقيع مذك����رة التفاهم 
الكويتية  املرأة  بني جلنة شؤون 
واملجلس األعل����ى للمرأة مبملكة 
البحرين يؤكد دعم الكويت حلقوق 
املرأة في جميع املجاالت الس����يما 
في مجال متك����ني املرأة وحقوقها 

السياسية واملدنية.
وأكد الشيخ عزام الصباح في 
تصريح خاص ل� »كونا« ان مذكرة 
التفاهم اخلاصة بتعزيز التعاون 
بني جلنة ش����ؤون املرأة بالكويت 
واملجلس األعلى مبملكة البحرين 
تش����مل جميع املجاالت التي تهم 

املرأة.
وأش����ار الى أن مذكرة التفاهم 
تعتبر ه����ي األولى من نوعها بني 
البلدين الشقيقني، مشيرا الى أن 

على انه يحظر جتميع النفايات 
واحليوان���ات النافقة ومخلفات 
البناء واملخلفات البالس���تيكية 
واملخلفات الزراعية واحليوانية 
املبيدات  والس���مكية وعب���وات 
واألسمدة الكيماوية الفارغة وأي 
مخلفات أخ���رى داخل أو خارج 
القسائم  الزراعية من  احليازات 
الزراعي���ة وقس���ائم اخلدم���ات 
واملستوصفات البيطرية وحظائر 
االبل وحظائر املاش���ية وقسائم 
األبقار واملشاتل ومزارع الدواجن 
وقس���ائم اخليل واالس���تزراع 
السمكي وقس���ائم النحل أو أي 

قسائم أخرى.
كم���ا يلزم القرار ف���ي مادته 
الثانية حائزي احليازات الزراعية 
املذكورة في املادة األولى بتنظيفها 

محمد راتب
اإلدارة  أصدر رئيس مجلس 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر قرارا بش���أن حظر األفعال 
املضرة بالنظاف���ة واملزروعات 
باحليازات الزراعية وذلك استنادا 
الى ما جاء بقانون احلجر الزراعي 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والالئحة التنفيذية لهذا 
القانون في الكويت، وكذلك قانون 
نظام األسمدة ومحسنات التربة 
الزراعية بدول املجلس والالئحة 
التنفيذية له بالكويت، فضال عن 
املبيدات بدول  قانون »نظ���ام« 
املجل���س والالئحة التنفيذية له 

بالكويت.
وينص القرار في مادته األولى 

م.جاسم البدر

الشيخ عزام الصباح الشيخة لطيفة الفهد

عزام الصباح: توقيع مذكرة تفاهم 
لشؤون المرأة بين الكويت والبحرين اليوم

»السكنية« تستدعي 6 مواطنين لمراجعتها
خالل 15 يوما بشأن الوحدات المخصصة لهم 

لطيفة الفهد ستترأس وفدنا خالل مراسم التوقيع


