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صاحب السمو التقى الحماد والمذكور وأعضاء لجنة تطبيق الشريعة

األمير التقى نواف األحمد والمحمد والمبارك وحفيد سلطان البهرة

الكندري افتتح مشروع »من كسب يدي«: تقديم الرعاية لـ 3 آالف مسن
بشرى شعبان

افتتح وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري مساء اول من امس املعرض الرمضاني السنوي 
ملشروع »من كسب يدي« التابع الدارة الرعاية االسرية 
في الش��ؤون بالتعاون مع االمانة العامة لالوقاف حتت 
ش��عار »ابداعات رمضانية«. وفي مستهل حديثه، قدم 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 
الش��كر لالمانة العامة لالوقاف على الدور الذي تقوم به 
ف��ي دعم العمل اخليري، مش��يرا الى ان االمانة وخالل 
العامني املاضيني تعاونت مع الش��ؤون في مش��روعني، 
االول مش��روع الرعاية املتنقلة للمسنني وقامت بدعمه 
لسنوات طويلة، حتى انه اصبح اآلن يخدم شريحة كبيرة 
من املسنني في منازلهم. واضاف: هناك اآلن ثالثة آالف 
مسن يتم توفير الرعاية لهم من خالل هذا املشروع، اما 
املش��روع الثاني الذي ساهمت فيه االمانة فهو مشروع 
مركز التدخ��ل املبكر لالطفال املعاق��ني، وقامت بدعمه 
لسنوات طويلة حتى متكنت الشؤون من دعم املشروع 
من ميزانيتها اخلاصة. واوضح الكندري ان املش��روع 

الثالث الذي يخدم فئة كبيرة في املجتمع هو مشروع »من 
كسب يدي«، مشيرا الى ان املشروع يخدم فئة املنتفعات 
الالئي يحصلن على معونة من وزارة الشؤون، الفتا الى 
انه مت االتف��اق مع رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية من 
اج��ل اقامة اماكن دائمة في اجلمعيات التعاونية من اجل 
عرض منتجات االسر املشاركة في مشروع »من كسب 
يدي« بش��كل دائ��م في تلك اجلمعيات، وس��تكون تلك 
االماكن بأس��عار رمزية او دون مقابل من اجل تشجيع 

االسر على املزيد من العمل واالجتهاد.
واكد على ان اولى اجلمعيات التي ستتبنى هذه الفكرة 
ه��ي جمعية النس��يم من اجل اقامة موق��ع دائم لعرض 
منتجات االسر التي تأخذ مساعدات في منطقة اجلهراء 

وفي منطقة النسيم.
بدوره، قال رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.حسني 
الدويهي��س: نرحب بتقدمي خدمة لتلك االس��ر من اجل 
حتويلها الى اس��ر منتجة، وهذا امر جيد ونحن نشجع 

االسر على املزيد من االنتاج.
واش��ار الى ان النسيم ستكون اولى اجلمعيات التي 

تتبنى هذا املشروع، واجلمعية ستقدم هذه اخلدمة من 
اج��ل خدمة تلك االس��ر ومن اجل خدم��ة االهالي لكيال 
يقطعوا مسافات كبيرة لالنتقال من اجلهراء الى منطقة 

مشرف.
من جانبها، قالت مديرة ادارة الرعاية االسرية منيرة 
الفضلي: لقد مت افتتاح معرض االسر املنتجة الرمضاني 
اخلاص مبنتجات القرقيعان حتت شعار ابداعات رمضانية، 
وهذا املعرض يقام بشكل سنوي لالسر املنتجة بعد تدريبها 

من اجل ادخال نوع من انواع الدخل املادي لها.
واش��ارت الى ان املعرض يشهد هذا العام اول انتاج 
السر من محافظة اجلهراء حيث مت خالل الفترة املاضية 
تدريبها على صنع تلك املنتجات من خالل دورات مكثفة 
في مختلف املجاالت، متمنية ان تشهد محافظات الكويت 
مثل هذه املعارض واملشاريع املنتجة، واوضحت ان املعرض 
يشكل الكثير من املعروضات اخلاصة بالقرقيعان، باالضافة 
الى مالبس االطفال واكسسوارات مختلفة ومتت رعايته 
من قبل وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد 

الكندري، متمنية مزيدا من النجاح لتلك االسر.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال املستشار راشد احلماد  صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد يتسلم كتابا من د.خالد املذكور

صاحب السمو خالل استقباله حفيد سلطان البهرة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك.

كما استقبل صاحب السمو األمير بقصر السيف ظهر امس 
حفيد سلطان البهرة الس���يد عبد مناف حكيم الدين والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
كما اس���تقبل سموه بقصر الس���يف نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون القانونية ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد ورئيس اللجنة 
االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
االسالمية د.خالد املذكور واعضاء اللجنة حيث اهدوا سموه 
كتابني حمال عنواني )احلوار ش���ريعة وآداب( و)موس���وعة 

األسرة اجلزء الثالث(. 
حضر املقابلتني نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

ولي العهد دعا لجنة استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة إلبراز الجانب الوسطي لإلسالم

الفلبين تقدم شهادة تقدير لرئيس »الهالل األحمر«

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره بغينيا بيساو

»نفط الكويت« تنهي ملف أرض القيروان 
وتوافق على توزيعها للمواطنين بعد العيد

الفهد أصدر توجيهات بتحديد رسوم الحصول على القسيمة بـ 3 آالف دينار

الفلبيني لدى  الس���فير  قدم 
البالد شوالن برميافيرا لرئيس 
مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
برجس البرجس امس ش���هادة 
تقدير من حكوم���ة بالده وذلك 
اله���الل االحمر  جلهود جمعية 
االنسانية التي قدمتها لتحسني 
االوض���اع االنس���انية لضحايا 
االعاصي���ر والفيضان���ات التي 

ضربت الفلبني العام املاضي.
وقال السفير برميافيرا عقب 
تسليمه شهادة التقدير للبرجس 
ان تلك املس���اعدات االنس���انية 
ساهمت في رفع املعاناة عن الكثير 

من املتضررين جراء االعاصير 
الت���ي ضربت بع���ض املدن في 

الفلبني.
البرج���س  وثم���ن جه���ود 
ومتطوعي اجلمعية في ايصال 
الكويتية  املعونات واملساعدات 
الى الفلبني مؤكدا ان املساعدات 
التي تقدم للمنكوبني  الكويتية 
في ش���تى انحاء العالم ستظل 
عالمة مضيئة تضاف الى سجل 

الكويت.
وق���ال ان الفلبني تعرب عن 
تقديرها حكومة وشعبا للكويت 
على مبادرتها الكرمية من خالل 

التي تقدمها للفلبني  املساعدات 
مشيرا الى ان التحرك من خالل 
جمعية الهالل االحمر يبقي الكويت 
دائما ضمن الدول الس���باقة في 
الى  تقدمي املساعدات االنسانية 

الفلبني.
الكويت تداركت  ان  واضاف 
ابع���اد الكارثة الت���ي منيت بها 
الفلبني وبادرت بتوجيه جمعية 
الهالل االحمر الكويتي الى تقدمي 
العون واملساعدات االنسانية لها 
وذلك في اطار برنامجها االنساني 
املتأثرين من  ملس���اندة ودع���م 

الكوارث الطبيعية.

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح رس���الة 
خطية من اديلنو مانو كيتا وزير اخلارجية 

والتعاون الدولي جلمهورية غينيا بيس���او 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.

انهت شركة نفط الكويت ملف منطقة القيروان 
مبوافقتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على 
توزيع القسائم فيها والبالغ عددها 370 قسيمة 
على املواطنني، حيث س���تلتزم الشركة مبعاجلة 

العوائق بهذه االرض خالل فتره قصيرة.
جاءت هذه املوافقة بعد اجتماع عقد امس بني 
الشركة واللجنة املشتركة حلصر االراضي الفضاء 
غير املستغلة النهاء املشاكل التي كانت تقف عائقا 
ام���ام توزيع جزء م���ن االرض واملتمثلة بوجود 

مسارات نفطية حتتها.
وقال بيان صحافي صادر عن املركز االعالمي 
ملكتب نائ���ب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد انه مت 
خالل االجتماع االتفاق على توزيع القسائم بعد 
العيد مباشرة على املخطط على حسب االولوية 
التاريخية. واضاف البيان ان الشيخ احمد الفهد 

اصدر توجيهاته بتحديد رس���وم احلصول على 
القس���يمة بقيمة 3 آالف دينار من اجل التسهيل 
على املواطنني في بناء القس���ائم وتقليل التكلفة 
املالية عليهم. واوضح ان االجتماع مثله من الشركة 
رئيس مجلس االدارة سامي الرشيد ومن قبل اللجنة 
صبحي املال بحضور اعضاء اللجنة ومبش���اركة 
نائب املدير العام لش���ؤون التخطيط والتصميم 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية فهد السعيد.

وذك���ر البيان ان االجتماع بح���ث العديد من 
املوضوعات اخلاصة بالرعاية الس���كنية وسبل 
تطوير التعاون والتنسيق بني املؤسسة والشركة 
وايجاد جميع الوسائل ملساهمة شركة نفط الكويت 
بتوفير االراضي الستخدامات الرعاية السكنية.

يذكر ان السكنية اوقفت توزيع 370 قسيمة في 
منطقة القيروان نهاية عام 2001 بناء على طلب من 
شركة نفط الكويت بسبب وجود مسارات نفطية 

في االرض املخصصة لتلك القسائم.

سموه التقى المحمد والمبارك والحماد والحمد وحفيد سلطان البهرة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال حفيد سلطان البهرة والوفد املرافق

سمو ولي العهد خالل لقائه د.رشيد احلمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل سموه 
النائب األول لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
أم���س نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد وبرفقته كل 
من رئيس اللجنة االستش���ارية العليا للعمل 
على استكمال تطبيق احكام الشريعة اإلسالمية 
د.خالد املذكور وعضو اللجنة االستشارية العليا 
ورئيس اللجنة التشريعية املستشار عبداهلل 
العيسى وعضو اللجنة االستشارية العليا وعضو 
اللجنة التشريعية كاظم املزيدي وعضو اللجنة 
االستش���ارية العليا ورئيس اللجنة التربوية 
د.عبداحملسن اخلرافي وعضو اللجنة االستشارية 
العليا ورئيس اللجن���ة االجتماعية د.عبداهلل 
الشيخ واألمني العام د.أيوب األيوب ومدير ادارة 
العالقات العامة واالعالم د.عصام الفليج وذلك 

لتهنئة سموه مبناسبة شهر رمضان املبارك.

وأثنى سموه على جهودهم البناءة في تأسيس 
ه���ذا الكيان وفي وضع اللبن���ة األولى في ظل 
توجيهات املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد � طيب اهلل ثراه � باذلني كل ما في 
وسعهم من اس���هام علمي وفكري وثقافي كما 
حثهم سموه على ضرورة ابراز اجلانب الوسطى 
لإلسالم وعلى ضرورة تفعيله قوال وعمال مبا 
يضفي على الواقع االجتماعي أثرا ومنهجا يحد 

من السلوكيات السلبية.
وأهدوا سموه مجموعة من اصدارات اللجنة. 
حضر املقابلة رئيس ديوان س���مو ولي العهد 
الشيخ مبارك الفيصل ومدير مكتب سمو ولي 

العهد د.فهد املصيريع.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف امس 
عبد مناف حكيم الدين حفيد سلطان البهرة والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف 
أمس س���فيرنا لدى جمهوري���ة مصر العربية 

الشقيقة السفير د.رشيد احلمد.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يستمع إلى شرح من الشيخ أحمد الفهد حول متويل خطة التنمية 

محافظ المركزي عرض أوضاع البنوك الوطنية وتمتعها بمستويات مرتفعة من فوائض السيولة

خطة التنمية: تمويل تقليدي ودعم مالي ميسر 
لتمكين الشركات من تحقيق عائد مناسب

الفهد: الحكومة تقدم الدعم الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق المنطلقات التنموية
عقد اجتماع ظهر أمس برئاسة 
الوزراء  س����مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد وحضور 
نائب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ورئيس وأعضاء اللجنة 
االقتصادي����ة ملجل����س الوزراء 
ومحافظ البنك املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز، حيث شرح 
نائب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الش����يخ احمد الفه����د احلاجة 
التي  الى دعم بعض الشركات 
ستؤسس مبوجب قانون اخلطة 
وذلك لكي تتمكن هذه الشركات 
من قيامها باالغراض احملددة لها 
بكفاءة ووفقا لسياسات وأهداف 
اخلطة، كما تؤكد احلكومة دعمها 
الكام����ل واملطلق جلهود تنفيذ 
اخلطة وفق منطلقاتها التنموية 

املرسومة.
كم���ا ق���دم محاف���ظ البنك 
املرك���زي عرضا حول اوضاع 
البنوك الوطنية التي دلت على 
متتعها بنسبة عالية من كفاية 
رأس املال ومستويات مرتفعة 

من فوائض السيولة.
وبعد ذلك فقد مت االتفاق على 
ان هناك حاجة الى نوعني من 

التمويل من مشاريع اخلطة.
أوال: وهو م���ا يطلق عليه 
التموي���ل التقليدي ويتضمن 
التمويل  القروض وعملي���ات 
وإصدار األوراق املالية املختلفة 
وذلك من قبل قطاع املصارف 

احمللي ووحدات القطاع اخلاص 
املختلفة وحت���ت مظلة رقابة 

البنك املركزي.
ثاني���ا: وهو ما يطلق عليه 
الدعم املالي امليسر لفترات زمنية 
طويلة ومن خالل وحدات النظام 

املصرفي في الدولة لتمكني بعض 
هذه الشركات الواردة باخلطة 
من حتقيق عائد مالي مناسب 
ضمن أهدافها التنموية كما مت 
االتفاق عل���ى ان يقوم الفريق 
الفني املشكل بني وزارة التنمية 

ووزارة املالية والبنك املركزي 
بدراسة أساليب وخيارات الدعم 
املالي امليسر طويل األمد املقترح 
تقدميه لبعض الشركات ورفع 
تقرير الى مجلس الوزراء التخاذ 

القرار املناسب بشأنه.


