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النون: ولي العهد يملك رؤية 
واضحة حول مستقبل الوطن

وحس���مه في اتخ���اذ القرار، 
مش���يرا الى ان سيرته تشع 
باإلجنازات املضيئة في مختلف 
املناصب التي شغلها بدءا من 
محافظ حملافظ���ة حولي ثم 
وزير الداخلية فوزيرا للدفاع 
ثم وزيرا للشؤون االجتماعية 
والعمل ونائبا للحرس الوطني 
ونائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للداخلية الى أن أصبح 

وليا للعهد.
ولسمو الشيخ نواف كلماته 
املضيئة على املستويني احمللي 
والعربي، حيث اعتبر سموه 
ان مبدأ التشاور وإبداء الرأي 
بحرية يعدان ممارسات اعتاد 
عليها الش��عب الكويتي. وقال 
ان الشعب الكويتي دأب منذ 
التشاور في إطار  القدم على 
حض���اري يعك���س األخالق 
العالية التي يتحلى بها الشعب 

األصيل.

رفع عض���و مجلس األمة 
السابق ونائب رئيس االحتاد 
العربي حل��ماية حقوق امللكية 
املكتب  الفكري���ة ورئي�����س 
بال��كويت واملنسق  اإلقليمي 
الع���ام لالحت���ادات الع�ربية 
النوعي���ة املتخصصة بدول 
مجل���س التع���اون اخلليجي 
د.براك الن��ون، أج��مل التهاني 
الش��يخ  الع��هد  لس��مو ولي 
ن���واف األحم��د مب��ناس���بة 
الذكرى اخلامس�����ة لتزكية 
صاحب الس��مو األمير الشيخ 
ص�باح األح����مد لس�������مو 
الش���يخ نواف األحم���د وليا 

للعهد.
وق���ال د.الن���ون: ان هذه 
التزكية ج���اءت انطالقا من 
ثقة القيادة الس��ياس���ية في 
سموه وفي جدارته بالق����يادة 
واإلدارة ويش���هد عل���ى ذلك 
ن��جاحاته الت���ي حققتها في 
مختلف املناصب التي تقلدها 
والتي أثبتت انه رجل الدولة 
من الطراز األول، وقال د.براك 
النون ان سمو الشيخ نواف 
األحمد ميلك منهجية ورؤية 
واضحة حول مستقبل الوطن 

واملواطنني.
وأض���اف ان س���مو ولي 
العهد يعد اح���د أعمدة بيت 
احلكم ومعروف عنه التواضع 
ودماث���ة اخللق والقدرة على 
تفهم اآلخرين والطيبة والذكاء، 
اضافة الى نصرته للضعيف 
واملظل���وم ورحاب���ة صدره 

د.براك النون

الشيخ أحمد الفهد خالل االجتماع

ترأس اجتماع أعضاء المجلس األعلى للتخطيط.. ورعى افتتاح مؤتمر الكويت األول لذوي االحتياجات الخاصة

ممثل الرعاية السكنية أكد أن عدد هذه المنازل يبلغ 198

الفهد: مجلس الوزراء يبحث اليوم التصور النهائي لتمويل الخطة التنموية

تقسيم المتضررين باألحمدي لـ 3 شرائح: بدل اإليجار 500 و1000 و1500 دينار

استكمال مناقشة الالئحة التنفيذية لقانون المرأة اإلسكاني اليوم
رندى مرعي

أعلنت املستشار في مكتب نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء للش��ؤون االقتصادية 
نض��ال احلمي��دان ان��ه مت تق��دمي موعد 
االجتم��اع الثان��ي للنش��اطات وممثالت 
جمعي��ات النف��ع العام واملجتم��ع املدني 
ال��ذي كان س��يعقد في 15 اجل��اري ليتم 
انعقاده اليوم األربعاء الساعة 12.30 ظهرا 
في مكت��ب نائب رئيس مجل��س الوزراء 
للش��ؤون االقتصادي��ة ووزي��ر الدول��ة 
للتنمية واإلس��كان الش��يخ احم��د الفهد 
وذلك لالستفادة من الوقت وتقدم الالئحة 
التنفيذية لقانون املرأة اخلاص باإلسكان 
في املوعد الذي س��بق ان حدده الش��يخ 
احم��د الفه��د والذي يتزامن م��ع األعياد 
الوطني��ة. وتابع��ت احلميدان انه س��يتم 
خالل االجتماع مناقش��ة أبرز التصورات 

اليه��ا  التوص��ل  الت��ي مت  واملقترح��ات 
ومناقشتها لضمها الى الالئحة التنفيذية 
لتفعيل قانون املرأة، مش��يرة الى ان هذا 
االجتماع يأتي اس��تكماال جللسة النقاش 
واحل��وار األول��ى التي س��بق ان عقدها 
الش��يخ احم��د الفهد مع جمعي��ات النفع 
العام والناش��طات االجتماعيات املهتمات 
بقضاي��ا املرأة الس��يما االس��كانية منها 
وذل��ك انطالقا من حرصه على مش��اركة 
املجتم��ع املدني املهت��م بقضايا املرأة في 
وضع آلية الئحة تنفيذ القانون اإلسكاني 
للم��رأة. وأش��ارت الى ان مهم��ة احللقة 
النقاشية األولى التي عقدت مؤخرا متثلت 
ف��ي توزيع امله��ام في حني سيس��تكمل 
اللقاء املزمع غدا املناقشات لوضع تصور 
ملا ستكون عليه الالئحة التنفيذية لقانون 

املرأة االسكاني.

علينا تقليـص فجوة الثقة بين السـلطتين التنفيذية والتشـريعية مـن جهة والمواطن مـن جهة أخرى

سـنعقد مؤتمرًا  صحافيًا لإلعالن عن سـلبيات وإيجابيات خطة التنمية عن السنة الماضية قريبًا
بشرى شعبان - رندى مرعي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية وزير الدولة 
التنمية واإلسكان الشيخ  لش����ؤون 
أحم����د الفهد بأعضاء املجلس األعلى 
للتخطي����ط والتنمية، وذلك في مقر 
األمانة، حيث استعرض املجتمعون 
املشاكل التي تواجه الربط بني اجلهات 
الى تشريعات  أو بحاجة  احلكومية 
حكومية أو نيابية، كما متت مناقشة 
تقييم السنة األولى في خطة التنمية 
والعوائق الت����ي واجهتها، وقد أعلن 
الفهد عن انعقاد مؤمتر صحافي موسع 
في وقت قريب ملناقشة وشرح أبرز 

نتائج ومعوقات اخلطة.

وشدد الشيخ أحمد الفهد على أهمية 
تقليص فجوة الثقة بني الس����لطتني 
التنفيذي����ة والتش����ريعية من جهة 
واملواطن من جهة اخرى، مشيرا الى 
ان أزمة الثقة تعود الى ترسبات سابقة 
وم����ن عهود ماضية. وأك����د الفهد ان 
الطريق لم يكن س����هال لكن يحسب 
ان اخلط����وة األولى حققت االنطالق 
نحو العمل املؤسسي، مشيرا الى ان 
املرحلة حتت����اج الى مزيد من العمل 

اجلاد لترسيخ الثقة لدى املواطن.
كما أوضح ان مثل هذه االجتماعات 
التي تتم خاللها دراسة تقرير اللجان 
دراسة متخصصة وبإس���هاب تخرج 
عن منطية االجت����ماعات التقليدية، 

مشيرا الى النتائج والتوصيات التي 
تفرزه����ا يتم تفعيله����ا وتوجه الى 
اجلهات للعمل بها ومن ثم فاجلدوى 
منها إيجابي����ة. وفي بيان صادر عن 
املركز اإلعالمي ملكتب الش����يخ أحمد 
الفهد أوضح ان البنية التحتية وفق 
مؤش����رات القي����اس واإلحصاء رغم 
تغيير اإلجراءات قد جنحت ومن ثم 
مت توحيد األفكار وتعميم السياسات 
لقياس جودة األداء، مش����يرا الى ان 
التوجه خالل املرحل����ة احلالية هو 
حصر العوائق سواء كانت احلكومية 
� احلكومية او احلكومية مع القطاع 
اخلاص، ووضع احللول لها س����واء 
كانت بحاجة الى قرارات او تشريعات، 

مشيرا الى ان تقليص فجوة عدم الثقة 
يجب ان تكون مبادرة حكومية.

وقال البيان ان الفهد أكد ان اجتماع 
األمس تطرق الى تقييم املرحلة األولى 
وستكون هناك جلسات متتالية في هذا 
اإلطار. وقال الفهد ان أبرز املشاكل التي 
واجهت السنة األولى من خطة التنمية 
هي اما على املس����توى البيروقراطي 
أو اإلداري أو على مستوى القرارات 
أو التشريعات. واختتم الفهد قائال: 
عندنا جتربة علينا تقييمها ونتمنى 
أن تتضافر اجلهود إلجناح اخلطة، ألن 
البلد بحاجة ماسة الى تلك املشروعات، 
وحول متويل خطة التنمية قال الفهد: 
سيتم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم 

األربعاء والذي يحضره محافظ البنك 
املرك����زي ووضع التص����ور النهائي 

لتمويل اخلطة.
وفي وقت الحق  أضاف الش����يخ 
أحمد الفهد لدى رعايته افتتاح مؤمتر 
الكوي����ت األول ل����ذوي االحتياجات 
اخلاصة: سنعقد مؤمترا صحافيا قريبا 
لإلعالن عن سلبيات وإيجابيات خطة 
التنمية، والتي تتم مناقشتها خالل 
اجللس����ات الدورية للمجلس األعلى 
للتخطيط بهدف  الوقوف على كافة 
املعوقات أمام خطة التنمية والعمل على 
تذليلها واالستماع إلى املقترحات في 
هذا الشأن، مختتما بالقول »وسنضع 

النقاط على احلروف«.

قال ممثل املؤسسة العامة للرعاية السكنية في جلنة 
متابعة تسرب الغاز مبنطقة االحمدي فؤاد مال اهلل انه 
مت تقسيم االسر املتضررة من التسرب في االحمدي الى 
ثالث شرائح بحسب عدد افراد كل اسرة على ان يتم رفع 

بدل االيجار بحسب الشريحة.
واض����اف مال اهلل في تصريح ل����� »كونا« اليوم انه 
مت تشكيل جلنة ملتابعة مشكلة تسرب الغاز باالحمدي 
منذ بدء االزمة لتنفيذ القرار الوزاري الصادر عن وزارة 
الداخلية لصرف بدالت االيجار تضم في عضويتها ممثال 

عن املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وذكر ان من ضمن عمل اللجنة متابعة اجلهود اخلاصة 
بصرف بدل ايجار للمتضرري����ن الذين مت اخالؤهم من 
بيوتهم وانتقالهم الى بيوت اخرى س����واء بالتأجير عن 
طريقهم الشخصي او عن طريق توفير الرعاية السكنية 
لش����قق لهم في منطقتي املهبولة واملنقف بالتنسيق مع 

الدفاع املدني.
وقال مال اهلل ان املؤسس����ة استقبلت احلاالت التي 
رغبت في ان تستأجر مبعرفتها وتعاملت معها من خالل 
صرف مبلغ ش����هري كبدل ايجار منذ ديسمبر املاضي، 
مضيفا ان عدد هؤالء املس����تفيدين بلغ 83 اسرة وكانت 
هذه االسر متفاوتة في عدد االفراد القاطنني في الوحدات 
السكنية. واضاف ان العدد االجمالي للمتضررين يصل 
الى 198 بيتا وان القاطنني في اجلزء االكبر من هذه املنازل 
خرجوا لتضررهم بشكل كبير ووجود خطر عليهم من 
البقاء فيها. وبني مال اهلل ان عددا من املتضررين انتقل 
للسكن في البيوت والشقق التي وفرها الدفاع املدني في 
املهبولة واملنقف وعددها 156 ش����قة في حني حتولت 83 
اسرة ملؤسسة الرعاية السكنية لرغبتها في ان تستاجر 
مبعرفتها مضيفا ان التفاوت في عدد افراد هذه االس����ر 
دفع املؤسسة لتقدمي مقترح الى جلنة املتابعة لتقسيم 

هذه االسر الى شرائح بس����بب التفاوت الكبير في عدد 
افرادها.

وذكر ان����ه فيما يخص الش����ريحة االولى التي يبلغ 
عدد افرادها 8 اشخاص اقترحت املؤسسة ان يكون بدل 
ايجارها 500 دينار وان بدل ايجار الشريحة الثانية التي 
يتراوح عدد افراد اسرها في الشريحة الثانية بني 9 و16 
فردا سيكون 1000 دينار مضيفا ان قرار مجلس الوزراء 
الصادر بهذا الشأن في بداية االزمة كان صرف مبلغ 500 

دينار جلميع االسر املالكة للمنازل املتضررة.
وقال ان املؤسسة اقترحت شريحة ثالثة لألسر التي 
يتجاوز عدد افرادها 17 شخصا على ان يصرف لها بدل 
ايجار قدره 1500 دينار مبينا ان املؤسسة استقبلت في 
بداية االمر جميع احلاالت استنادا الى القرار السابق وصرف 

مبلغ 500 دينار شهري لها عن االشهر املاضية.
وعن القرار اجلديد اوضح انه صدر قرار مجلس الوزراء 

باملوافقة على مقترحاتنا اخلاصة بالشرائح ومت تبليغ 
املؤسسة به اليوم ليتم صرف بدالت االيجارات وفقا لتلك 
الشرائح املذكورة وحسب االرقام التي اقترحتها املؤسسة. 
واضاف مال اهلل انه اعتبارا من اليوم استبقت املؤسسة 
القرار ورتبت الطلبات التي لديها بحسب عدد افراد االسرة 
وسيتم صرف الفروقات اخلاصة باألمر للشريحة التي 
يبلغ عدد افرادها 9 وما فوق عن ش����هر ديسمبر املاضي 
ملن اخلي بيته في ش����هر ديسمبر وفروقات شهر يناير 

املاضي وصرف املبلغ كامال عن شهر فبراير.
وذكر انه في بداية االزمة واستعجاال لتلبية احتياجات 
املواطنني مت تقدمي بدالت االيجار عن طريق شيكات اال ان 
املبالغ احلالية وفروقات االشهر املاضية سيتم حتويلها 
عن طريق احلس����ابات البنكية لهذه الشرائح وفي اقرب 
وقت ممك����ن. وقال مال اهلل ان هناك ما يقارب 60 منزال 
م����ازال اصحابها يقطنون فيها داعيا اياهم الى س����رعة 

االخالء ومراجعة اجلهات االمنية وتس����ليم املستندات 
املطلوبة ليتسنى للمؤسسة احلصول عليها لصرف املبالغ 
املستحقة لهم حتى ال يكون هناك تعطيل في صرف هذه 
املبالغ. وبني انه يحق للمواطنني الذين سكنوا في الشقق 
املفاضلة بني االحتفاظ بالشقق واالستمرار بالسكن فيها 
او االخالء واحضار املس����تندات اخلاص����ة باالخالء الى 
مديرية امن االحمدي حتى يتم صرف املستحق لهم من 

تاريخ االخالء.
ودعا املواطنني الى تزويد املؤسسة بارقام حساباتهم 
الدقيقة حتى يتسنى حتوي����ل االموال اليها معرب��ا عن 
االمل بانت����هاء االزمة بأسرع وقت والعودة الى منازلهم 

بعد ان يتم االنتهاء من تأهيلها.
وذكر انه في حال وجود اي مالحظة او استفسار ميكن 
للمواطنني االتصال بالرقم )99626618( لتتم االجابة عن 

استفساراتهم على مدار الساعة.

)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد مترئسا اجتماع املجلس األعلى للتخطيط


