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صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

صاحب السمو هنأ حاكم عام جزر سليمان بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد وناصر احملمد
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما اس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

سمو الشيخ ناصر المحمد. 
وبعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ال���ى فرانك اوفاجيورو كابوي حاكم عام 
جزر سليمان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة ال���ى فرانك اوفاجيورو كاب���وي حاكم عام جزر 
سليمان ضمنها س���موه خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد استقبل ناصر احملمد والصالح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أنس الصالح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر الس���يف صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد. 

واستقبل س���موه بقصر السيف أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 

أنس الصالح.

»التقدم العلمي« أطلقت مشاريع منوذجية  
للتعجيل باستخدامات الطاقة الشمسية

الكهروضوئي����ة املتكامل����ة 
للمن����ازل الكويتية«، حيث 
يهدف إلى تصميم وتركيب 
وتش����غيل أنظم����ة اخلاليا 
الكهروضوئية على أسطح 
حوال����ي 150 منزال س����كنيا 
للكويتيني خالل ثالث سنوات 
في مختلف مناطق الكويت.

وذكر أن هناك مواصفات 
ومعايير فنية محددة بهدف 
اختيار املنازل التي س����وف 
تشملها هذه املبادرة ومنها 
املساحة املتوافرة، السالمة 
اإلنشائية، االجتاه املناسب، 
وغيرها من العناصر األخرى 
والواجب توافرها لتطبيقات 
الكهروضوئي����ة  اخلالي����ا 
باملن����ازل. ولفت إل����ى أنه 
باستطاعة املواطنني الراغبني 
في ترشيح منازلهم واملشاركة 
في هذه املبادرة زيارة املوقع 
املخص����ص  اإللكترون����ي 
shamsnakwt.( للمش����روع
com( وتعبئ����ة النم����وذج 
اخلاص بالترشيح. موضحا 
أنه يتم االنتهاء من تركيب 
نظام اخلاليا الكهروضوئية 
ألول خمسني منزال مع نهاية 

هذا العام.
م����ن جانبه، ق����ال املدير 
التنفيذي ملركز أبحاث الطاقة 
والبناء ف����ي معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.س����الم 
احلج����رف إن توطني تقنية 
الطاق����ة املتجددة تهدف إلى 
توفير ج����زء من احتياجات 
الطاقة الكهربائية في جمعية 
العديلية باإلضافة إلى 150 
منزال على مستوى الكويت 
من خالل اس����تخدام الطاقة 
الشمس����ية وه����ذا ب����دوره 
يؤدي إلى وفرة في استهالك 

الوقود.

بشكل واسع، نظرا ملا متتلكه 
الكويت من موقع جغرافي 
يؤهلها لالستفادة من الطاقة 

الشمسية على مدار العام.
وبني أن جمعية الزهراء 
التعاونية أول جمعية على 
مستوى الكويت تنفذ هذه 
املش����اريع النموذجية، ومت 
تركيب خاليا كهروضوئية 
بسعة kWp« 750« في مواقف 
السيارات التابعة للجمعية 
بالتعاون مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية والشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 

ووزارة الكهرباء واملاء.
وأضاف ش����هاب الدين 
أنه جار استكمال املشروع 
بجمعية العديلية التعاونية 
وقد جاء اختيارها بناء على 
مسح وحتاليل موقعية قام 
بها الفريق الفني من معهد 
الكويت لألبح����اث العلمية 
للتأك����د من جناح مخرجات 
املشروع.وذكر أن املشروع 
ينقس����م إلى جزأين، األول 
تطوير لنظم اإلضاءة وأجهزة 
التكييف في اجلمعية، والثاني 
تركيب وتشغيل النظام األمثل 
 )PV( للخاليا الكهروضوئية
في مواقف السيارات التابعة 
للجمعية مع توفير شاشة 
لع����رض ومراقب����ة أداء هذا 
النظام بطريقة سهلة لنشر 
الوعي لدى مرتاديها.وأضاف 
أنه من املؤم����ل االنتهاء من 
تنفيذ املش����روع في مطلع 
العام القادم وم����ن املتوقع 
أن يحقق املشروع وفرا في 
استهالك الوقود يعادل 610 
براميل نفط سنويا.وأشار 
شهاب الدين إلى أن املؤسسة 
تبنت مشروعا منوذجيا ثانيا 
وهو »نظم الطاقة الشمسية 

دانيا شومان 

قال مدير عام مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي د.عدنان 
ش����هاب الدين إن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي أطلقت 
عددا من املشاريع النموذجية 
ضمن مبادرته����ا للتعجيل 
باستخدامات الطاقة الشمسية 
بهدف التروي����ج للتعريف 
باجلدوى االقتصادية والفنية 
لالس����تفادة منها في توليد 
الطاقة الكهربائية بالكويت.

ولفت خالل مؤمتر صحافي 
لإلعالن عن بدء رفع كفاءة 
الطاقة وتوليدها باستخدام 
طاقة اخلاليا الكهروضوئية 
في جمعية العديلية بالتعاون 
مع معه����د الكويت لألبحاث 
العلمية إلى أنه من املرجو 
أن يكون لهذه املشاريع دور 
أساس����ي في تنويع مصادر 
الطاقة في الكويت مستقبال إذا 
ما مت تبنيها من قبل اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
واملواطن����ني عموما وطبقت 

د.عدنان شهاب الدين

ق����دم بنك االئتمان الكويتي »التس����ليف 
واالدخار سابقا« قروضا عقارية واجتماعية 
جتاوزت قيمتها 7.2 مليارات دينار كويتي منذ 
تأسيسه حتى نهاية العام املاضي استفاد منها 
أكثر من 329 ألف مواطن وأكثر من 140 ألف 
أسرة كويتية.  ويعد بنك االئتمان الكويتي 
الذي أنشئ عام 1965 الذراع االستثمارية للهيئة 
العامة للرعاية السكنية في البالد واستفادت من 
قروضه منذ تأسيسه حتى عام 1990 نحو 47 
ألف أسرة في حني جتاوز عدد املستفيدين من 
قروض البنك منذ 1990 حتى اآلن 93 ألف أسرة.  
ففي عام 1960 صدر القانون رقم 40 اخلاص 
بتأسيس بنك االئتمان ليقوم بتيسير االئتمان 
العقاري والصناعي والزراعي للمواطنني إضافة 
إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو 
مكافآتهم.  وفي عام 1965 صدر القانون رقم 
30 بإنشاء بنك التسليف واالدخار ليحل محل 

بنك االئتمان مع إدخال بعض التعديالت على 
أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه نشر 
الوعي االدخاري وجتميع املدخرات واستثمارها 

وتيسير االئتمان االجتماعي للمواطنني. 
وقرر مجلس اإلدارة لبنك التسليف واالدخار 
في 17 ديسمبر عام 1995 وقف نشاط االدخار 
في البنك بكل أشكاله ووقف احتساب الفوائد 
على حسابات االدخار اعتبارا من نهاية يوم عمل 
في نهاية عام 1995 ليصدر في العام املاضي 
القانون رقم 1 بتعديل اس����م بنك التسليف 
واالدخار أينما ورد في أي قانون ليكون بنك 
االئتمان الكويتي. ويعتبر بنك االئتمان مؤسسة 
عامة ذات ش����خصية معنوية مستقلة حتت 
إش����راف وزير الدولة لشؤون اإلسكان طبقا 
للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويصدر النظام 
األساسي بقرار من وزير الدولة لشؤون اإلسكان 

مجلس اإلدارة. 

7.2 مليارات دينار قروضًا قدمها 
بنك االئتمان منذ تأسيسه

م.محمد بوشهري 

دارين العلي 

أعل���ن وكي���ل وزارة 
الكهرب���اء واملاء م.محمد 
ال���وزارة  أن  بوش���هري 
ستقوم بتأسيس مجموعات 
عمل تضم شبابا مميزين 
يقومون مبناقشة جتاربهم 
ومبادراتهم في مجال أعمال 
ال���وزارة وكذلك األعمال 
املتعلقة بخدمة  املختلفة 
املجتمع بهدف الوصول 
بهم إلى منوذج أكثر جناحا 
وفاعلية وتأثيرا، سعيا 
لرفع مس���تويات حسن 
األداء. وأضاف بوشهري: 
إتاحة  الوزارة في  ترغب 
الفرصة ملوظفيها من خالل 
مجاميع عمل تشارك فيها 
الشبابية بشكل  الطاقات 

يهي���ئ األج���واء للعمل 
واإلب���داع ودع���م خطط 
الوزارة باألفكار الريادية، 
على أن حتدث هذه األفكار 
الشبابية نقلة نوعية في 
الوزارة  مس���يرة خطط 
لكسر التقليد وفتح املجال 
لإلبداع والتأثير اإليجابي 
انطالقا من متاش���ي هذا 
الفكر م���ع رؤية الوزارة 
ورسالتها في إطالق قدرات 

الشباب، 
وبن����اء علي����ه تدعو 
ال����وزارة م����ن يرغب من 
ف����ي االنضمام  موظفيها 
إلى مجاميع العمل املزمع 
تأسيسها، تعبئة النموذج 
الى  اخل����اص وإرس����اله 

اإلمييل التالي:
Undersecretary@mew.gov.kw

تسلم  أوراق اعتماد السفير الصيني»الكهرباء« :  مجموعات شبابية   لتطوير األداء

اخلالد ترأس اجتماعاً للجنة شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي
التطوير واالرتقاء مبستوى 
عمل ال���وزارة باإلضافة إلى 
اإلط���ار الزمني املق���رر لها 
لتنفيذ املش���روع الذي يعد 
مش���روعا طموح���ا يواكب 
التطور والسرعة والتغيير 
وخطوة رائدة في عمل وزارة 
اخلارجية ويعمل على رسم 
مستقبل اإلطار العام لوزارة 
اخلارجية ورفع مستوى األداء 
املهني إلى آفاق أفضل وذلك 
من خالل آليات تطوير شاملة 
إلستراتيجية نظم املعلومات 
وهندسة شبكات االتصاالت 
على أن تشمل جميع إدارات 

وأجهزة الوزارة.
وسيسهم املشروع إلى حد 
كبير في سد مكامن القصور 
والفجوات في العمل املستندي 

والبيروقراطي والعمل على 
رس���م الهي���كل التنظيم���ي 
ال���وزارة والبعثات  ألجهزة 
الديبلوماسية والقنصلية في 
اخلارج ومنوذجية احلفاظ على 
سرية العمل واستقالليته بكل 
شفافية وحتسني بيئة العمل 
مبا تقتضيه املصلحة العامة 
وتدريب وبناء قدرات الكوادر 
العاملة في الوزارة وخلق بيئة 

العمل النموذجية.
م���ن جانب آخر، تس���لم 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ صباح اخلالد امس 
نس���خة م���ن أوراق اعتماد 
س���فير جمهوري���ة الصني 
الشعبية اجلديد لدى البالد 

وانغ دي. 

لالستشارات التي عهد إليها 
مسألة النظر في عملية تطوير 

أداء الوزارة.
الش���ركة عرضا  وقدمت 
ش���امال خلطة العمل املزمع 
تنفيذه���ا ملباش���رة عملية 

ترأس النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد ومبشاركة وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلار 
اهلل اجتماعا للجنة شؤون 
الديبلوماس���ي  الس���لكني 
ف���ي ديوان عام  والقنصلي 
وزارة اخلارجية وبحضور 
أعضاء اللجنة مديري اإلدارات 

امس.
ومت خالل االجتماع بحث 
املواضيع الواردة في جدول 
األعمال واس���تعراض أعمال 
جلن���ة تطوي���ر األداء ف���ي 
وزارة اخلارجية التي تضم 
في عضويتها عددا من كبار 
الوزارة بالتعاون  مسؤولي 
مع شركة »إرنست آند يونغ« 

الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماعا للجنة شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي


