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العواش :زيارة وزير اإلعالم لالتحاد تؤكد حرصه على تقدم العمل

الجبري« :إذاعات الدول العربية» يساهم
بشكل كبير في تطوير المشهد اإلعالمي
�أك��د وزي��ر الإع�ل�ام وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي
دعمه الحتاد �إذاعات الدول العربية
كواحدة من �أب��رز منظمات العمل
العربي امل�شرتك التي ت�ساهم ب�شكل
كبري يف تطوير امل�شهد الإعالمي
العربي.
و�أ�شاد الوزير اجلربي يف كلمة له
خالل زيارته ملقر احتاد �إذاعات
ال���دول العربية بجهود االحت��اد
والعاملني فيه باعتباره �أول منظمة
منبثقة عن جامعة الدول العربية
تتكفل ماليا بنف�سها ومتول ذاتيا
�أن�شطتها.
وقال «هذا �إن دل على �شيء فهو يدل
على العمل االحرتايف الإعالمي الذي
يقوم به االحتاد و�إ�سرتاتيجيته التي
جعلته حقا بيتا لالعالم العربي».
و�أعرب اجلربي عن تقديره الهتمام
احت��اد �إذاع��ات ال��دول العربية بـ
«ق�ضية امل�سلمني الأول���ى وهي
الق�ضية الفل�سطينية» متوجها
بال�شكر ل��ق��ي��ادة االحت����اد وكل
املنت�سبني ل��ه على التظاهرات
وال��ت��غ��ط��ي��ات الإع�ل�ام���ي���ة التي
يخ�ص�صونها للق�ضية الفل�سطينية
وللقد�س ال�رشيف.
و�أكد �أن الكويت تدعم عمل احتاد
�إذاعات الدول العربية م�ضيفا «هذا
نهج و�سيا�سة الكويت بدعم كل ما
ي�صب يف م�صلحة الأمتني العربية
والإ�سالمية» داعيا يف هذا ال�صدد
احتاد �إذاعات الدول العربية �إلى

محليات

بوشهري :توزيع  6456وحدة سكنية
بجنوب مدينة صباح األحمد حتى فبراير
كتب حمد احلمدان:
�أكدت وزيرة الدولة ل�ش�ؤون اال�سكان جنان بو�شهري ان عدد الق�سائم التي
قامت م�ؤ�س�سة الرعاية ال�سكنية بتوزيعها مب�رشوع جنوب مدينة �صباح
االحمد بلغ  6456وح��دة �سكنية حتى �شهر فرباير املا�ضي من جممل
عدد الوحدات ال�سكنية املقرر توزيعها خالل ال�سنة املالية احلالية
 2019/2018والبالغ � 12ألف وحدة �سكنية ،م�شرية الى ان عدد جل�سات
قرعة التوزيع �سيبلغ  42جل�سة قرعة حتى �شهر ابريل املقبل.
وقالت بو�شهري يف ردها على �س�ؤال برملاين ان عدد املواطنني الذين
تقدموا بطلب الرعاية ال�سكنية لدى امل�ؤ�س�سة بلغ  93920طلبا وذلك
منذ عام  85حتى العام احلايل ،الفتة الى ان بع�ض احلاالت قيد الدرا�سة
والبحث يف ادارة البحوث اال�سكانية.
و�أرفقت بو�شهري يف ردها على ال�س�ؤال جدوال يبني عدد الق�سائم التي
متتلكها م�ؤ�س�سة الرعاية ال�سكنية يف جميع مناطق البالد مف�صلة كل منطقة
على حدة والتي مل يتم توزيعها بامل�شاريع واملزمع ان�شا�ؤها.

• جنان بوشهري

عدد القسائم التي لم يتم توزيعها بالمشاريع الجاري والمزمع انشاؤها والتي تمتلكها المؤسسة

• محمد اجلبري خالل تكرميه

تكثيف جهوده يف نقل فعاليات
ال��دورة  30للقمة العربية التي
�ست�ست�ضيفها تون�س يف  31مار�س
احلايل و�إبراز تو�صياتها و�إي�صال
ر�سائلها وك��ل م��ا ي��دع��م العمل
العربي امل�شرتك.
ومن جانبه رحب الوكيل امل�ساعد
ل�������ش����ؤون ال�����ص��ح��اف��ة والن�رش
واملطبوعات بوزارة الإعالم ورئي�س

احتاد �إذاعات الدول العربية حممد
ال��ع��وا���ش ب��زي��ارة وزي���ر الإع�ل�ام
لـ«بيت الإعالم العربي» ما يعك�س
حر�صه على تطوير العمل الإعالمي
العربي.
وق���ال ال��ع��وا���ش «���س��ع��داء بدعم
الكويت م��ن خ�لال وزي��ر الإع�لام
حم��م��د اجل�ب�ري ح��ي��ث مت��ث��ل هذه
ال��زي��ارة منا�سبة لبحث العديد

من املوا�ضيع وامللفات يف ال�ش�أن
الإع�لام��ي ال�سيما يف جم��ال دعم
العمل الإعالمي بالتكنولوجيا يف
مراحل الإر�سال واال�ستقبال ف�ضال
عن تطوير الر�سائل واملحتوى
الإعالمي بالعامل العربي».
وكرم احتاد �إذاعات الدول العربية
وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجلربي.

امل�رشوع

عدد الوحدات ال�سكنية

املالحظات

جنوب مدينة �صباح االحمد

 25000وحدة �سكنية

جار توزيع الوحدات على املواطنني

�رشق تيماء

 509وحدات �سكنية

يف مرحلة التنفيذ و�سيتم توزيعها للم�شمولني
بالقانون رقم 2015/2

�رشق مدينة �صباح االحمد

 1150وحدة �سكنية

يف مرحلة التخطيط والت�صميم و�سيتم توزيعها
للم�شمولني بالقانون رقم 2015/2

جنوب مدينة �سعد العبدالله  25000وحدة �سكنية
مدينة ال�صابرية

 52000وحدة �سكنية

مدينة نواف الأحمد

 52000وحدة �سكنية

مدينة اخلريان

 35000وحدة �سكنية

يف مرحلة التخطيط والت�صميم
م�شاريع م�ستقبلية

• مالحظة :أعداد الوحدات السكنية ليست نهائية في املشاريع التي حتت التخطيط والتصميم واملشاريع املستقبلية

الحجرف« :المالية» تقوم حالي ًا
بمعالجة أضرار الصرف الصحي
كتب فار�س عبد الرحمن:

• نايف احلجرف

اكد وزير املالية نايف احلجرف انه مت ت�شكيل فريق من
قبل جمل�س الوزراء ملتابعة ومعاجلة تداعيات م�شكلة
االمطار وال�سيول برئا�سة وزيرة اال�شغال العامة وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان جنان بو�شهري وع�ضوية كل من
وزارة الداخلية ووزارة اال�شغال العامة ووزارة املالية
ووزارة الكهرباء وامل��اء و�إدارة الفتوى والت�رشيع
وبلدية الكويت وامل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية.
و�أو�ضح احلجرف يف رده على �س�ؤال برملاين ان ذلك

مت بهدف �إيجاد الآلية املنا�سبة لتعوي�ض املت�رضرين
وتقدير حجم اال�رضار املتوقعة يف املمتلكات ومتابعة
��صرف التعوي�ضات مل�ستحقيها ،علم ًا ب ��أن وزارة
املالية ومن خالل ع�ضويتها بهذا الفريق تقوم حالي ًا
مبعاجلة �أ��ضرار ال�رصف ال�صحي يف �ضوء قرارات
جمل�س الوزراء لتعوي�ض املت�رضيون من االمطار ويف
�ضوء ال�ضوابط التي ينتهي اليها الفريق وذلك ح�سب
الإجراءات املتبعة للم�رصوفات التي مل يتم تقدير بند
يف امليزانية لها م�سبق ًا علم ًا ب�أن الفريق مل ينته بعد
من االعمال املكلف بها.

«الكهرباء» :أعمال صيانة الشبكات
الكهربائية مستمرة في السرة
كتب فار�س عبد الرحمن:
�أعلنت وزارة الكهرباء واملاء انه
�سيتم ف�صل التيار الكهربائي عن
بع�ض حمطات التحويل الثانوية
مبنطقة ال����سرة ب�صورة م�ؤقتة
الج���راء �صيانة لل�شبكات وذلك
ح�سب مواعيد معينة.
وقالت الوزارة يف بيان ان االعمال
�ست�ستمر خالل الأ�سبوع احلايل يف
ال�رسة حيث �ستبد�أ اعمال ال�صيانة
م��ن ال�ساعة ال�سابعة والن�صف

�صباح ًا وحتى احلادية ع�رشة ظهر ًا
وتنتهي اعمال ال�صيانة اخلمي�س
املقبل.
واو�ضحت ال���وزارة انها �ستتابع
اعمال ال�صيانة يف خمتلف مناطق
الكويت و�سيتم موافاة املواطنني
باملكان وال��زم��ان اللذين �سيتم
بهما االعمال ،متمنية من اجلميع
التوا�صل مع الوزارة ب�شكل مبا�رش
يف ح���ال وج����ود �أي اع��ط��ال يف
ال�شبكات واملحطات الكهربائية.
هذا وقد �أعلنت ال��وزارة ان متعهد

الهيئة العامة للطرق والنقل الربي
ب�صدد ربط خطوط املياه اجلديدة
باخلطوط القائمة القدمية ما
�سيرتتب عليه �ضعف املياه العذبة
بعدد من مناطق الكويت.
وبينت ال��وزارة ان هذه املناطق
هي مبارك الكبري والقرين وجابر
العلي والرقة وهدية وفهد الأحمد
وب��ن��اء على ذل��ك تدعو ال���وزارة
امل�ستهلكني �إل��ى التعاون معها
خالل فرتة اجراء اعمال الربط بني
�شبكة املياه العذبة.

ساهمت في تضميد جراح أسر ضحايا العمليات اإلرهابية بنيوزيلندا

المساعدات الكويتية تواصل ريادتها في مساندة المحتاجين حول العالم

• الهالل االحمر يوزع املساعدات على السوريني في لبنان

وا�صلت امل�ساعدات الكويتية م�ساعدة املعوزين ومعاجلة
احتياجاتهم من خالل تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية النوعية
لت�ؤدي دورا كبريا وم�شاركة ايجابية يف اال�ستجابة لكثري من
�أوجه الأزمات الإن�سانية.
وا�ستمرت �أي��ادي اخلري الكويتية يف دعم املحتاجني حول
العامل خالل الأ�سبوع املن�رصم ،ف� ً
ضال عن ت�ضميد جراح �أ�رس
�ضحايا العمليات الإرهابية ،حيث �شملت الأ�سبوع املا�ضي
عدة دول مثل نيوزيلندا والعراق ولبنان وفل�سطني.
وتزامنا مع الأح��داث وانطالقا من ريادتها يف جمال العمل
االن�ساين �أطلقت الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف الكويت
مبادرة �إن�سانية لتخفيف حدة معاناة �أ�رس �ضحايا وم�صابي
حادث �إطالق النار االرهابي على م�سجدين بنيوزيلندا وهي
عبارة عن برامج �إغاثية ودوائية واحتياجات �أ�سا�سية.
وقال رئي�س الهيئة امل�ست�شار بالديوان الأمريي د.عبدالله
املعتوق� ،إن الهيئة «م��ن منطلق م�س�ؤوليتها الإن�سانية
والأخالقية �أطلقت هذه املبادرة للإ�سهام مبداواة جراح الأ�رس
املكلومة التي ا�ست�شهد �أبنا�ؤها �أو �أ�صيبوا يف هذا احلادث

الإرهابي املروع».
و�أكد �أن ما حدث جرمية �إرهابية مروعة تتنافى مع جميع
القيم الأخالقية والإن�سانية ارتكبها �أ�شخا�ص فقدوا �إن�سانيتهم
وغلبوا �سيا�سة الكراهية والتطرف.
ويف �أربيل �أعلن القن�صل الكويتي العام عمر الكندري ،توزيع
 30طنا من املواد الغذائية على �ألف عائلة متعففة مبدينة
«حلبجة» العراقية ب�إ�رشاف القن�صلية الكويتية.
وقال الكندري على هام�ش م�شاركته يف مرا�سم �إحياء الذكرى
 31ملجزرة مدينة «حلبجة» «ن�ستثمر م�شاركتنا يف هذه الذكرى
لإعالن تخ�صي�ص كميات من امل�ساعدات الغذائية التي ن�أمل ان
جتد طريقها �إلى العائالت املتعففة واملحتاجة من اهلنا يف
مدينة حلبجة».
اما يف اقليم كرد�ستان فقد وا�صلت الكويت توزيع املواد
الغذائية على النازحني العراقيني يف عموم مدن االقليم وذلك
ب�إ�رشاف القن�صلية العامة للكويت يف اربيل واملقدمة من قبل
اجلمعية الكويتية للإغاثة بالتن�سيق مع ال�رشكاء املحليني
يف االقليم.

• جانب من توزيع املساعدات في اربيل

وقال القن�صل عمر الكندري ،ان الكويت د�شنت حملة مو�سعة
لتوزيع املواد الغذائية على النازحني العراقيني يف اقليم
كرد�ستان واملقدمة من قبل اجلمعية الكويتية للإغاثة م�شريا
الى انه مت خالل الفرتة املا�ضية توزيع  600طن من املواد
الغذائية متمثلة بـ  20الف �سلة غذائية على نحو  100الف
�شخ�ص من النازحني العراقيني يف عموم مدن االقليم.
وننتقل ال��ى ب�يروت حيث وزع��ت جمعية الهالل الأحمر
م�ساعدات �إن�سانية على مئات اال�رس ال�سورية الالجئة �رشق
و�شمال لبنان.
وقال رئي�س بعثة الهالل الأحمر الى لبنان فواز املزروعي،
ان اجلمعية وزعت يف �إطار حملة ال�شتاء الدافئ � 200سلة
غذائية و� 200سلة منظفات يف منطقة «ك�سارة» الى جانب
� 200سلة غذائية يف منطقة «البح�صا�صة» يف «البقاع» �رشق
لبنان بالإ�ضافة الى � 200سلة غذائية و� 200سلة منظفات
يف منطقة «عكار» �شمال لبنان.
بدورها �أعلنت احلكومة الفل�سطينية عن و�صول �أكرث من
مليوين دوالر �ضمن املنحة الكويتية املخ�ص�صة لإعادة

�إعمار قطاع غزة.
وقال وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني د .مفيد
احل�ساينة� ،إنه مت حتويل مبلغ مليونني و� 150ألف دوالر
ل�صالح م�شاريع البنية التحتية اجلاري تنفيذها يف قطاع
غزة �ضمن املنحة الكويتية لإعادة �إعمار غزة.
و�أعرب احل�ساينة عن �شكره للكويت �أمريا وحكومة و�شعبا
ولل�صندوق الكويتي للتنمية على دعمهم وم�ساندتهم لل�شعب
الفل�سطيني.
وتوا�صلت اال�شادات بامل�ساعدات الكويتية حيث ثمن وزير
التخطيط والتعاون الدويل باليمن د.جنيب العوج ،جهود
الكويت الإن�سانية والإغاثية التي �شملت خمتلف القطاعات
يف بالده م�ؤكدا �أنها «�أ�سهمت يف تخفيف معاناة ال�شعب
اليمني».
و�أ���ض��اف �أن �رسعة اال�ستجابة الكويتية لدعم ال�شعب
اليمني «دليل وا�ضح على عمق ر�ؤية �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد� ،صاحب املواقف الإن�سانية
الوا�ضحة».

