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هيئة االستثمار: ال حاجة لجهاز جديد لرعاية المشروعات الصغيرة 
ردّت على االقتراح النيابي بإنشاء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

�آل بــــودي
ينعون   مبزيد من احلزن والأ�سى فـقيدتهم الغالية

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

جنود جا�سم عبد�هلل بودي
وقد ووري جثمانها الثـرى يوم اأم�س الأحد املوافق 2010/8/29

تقبــل التعــازي
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لفتة أبوية حانية من صاحب السمو األمير خالل زيارة سموه ملقهى الصليبخات

األمير زار مقهى الصليبخات ومقهى الجهراء وديوان السعيد  ص2و3

أذان الفجر 4:02

أذان املغرب 6:13
ن املبارك م والتهجد في ليالي العشر األواخر من شهر رمضا املسجد الكبير يحتضن آالف املصلني في صالتي القيا

أجواء روحانية في العشر األواخر
أسامة أبوالسعود

مع بدء ليالي العشر األواخر من رمضان 
واحتشاد آالف املصلني في املسجد الكبير 
الت����ي جهزتها وزارة  الرمضانية  واملراكز 
االوقاف ملتمسني ليلة القدر، عمت الكويت 
األجواء الروحانية وازدان املس����جد الكبير 
واملساجد األخرى بكل االستعدادات لصالة 

القيام والتهجد في هذه األيام املباركة.
وتوافد على البالد عدد من أشهر القراء 
من خارج الكويت الى جانب قراء الكويت 
املتميزين المامة املصلني في املسجد الكبير 

واملراكز الرمضانية وذلك بهدف اضفاء املزيد 
من اخلشوع على روحانيات شهر القرآن.

يتزامن ذلك مع االستعدادات الكبيرة التي 
جهزتها وزارة األوقاف لهذه األيام املباركة 
والتي متثلت في جتهيز فرش جديد للم��سجد 
الك��بي����ر وإع�داد كافة األمور التي تس����هل 
لعشرات اآلالف من املصلني أداء هذه الشعيرة 

في أجواء إميانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية نشر 30 
دورية و10 دراجات لتنظيم احلركة املرورية 

في محيط املسجد الكبير.

ماضي الهاجري
رفضت الهيئة العامة لالستثمار االقتراح النيابي اخلاص بإنشاء 
جه����از متخصص يعمل وفق أحكام الش����ريعة اإلس����المية لرعاية 

املشروعات الصغيرة للمواطنني.
 وجاء في رد الهيئة الذي أحاله وزير املالية مصطفى الش����مالي 
إلى مجلس األمة أن الهيئة لديها مشاريع معمول بها منذ فترة طويلة 

تغني عن إنشاء جهاز لرعاية املشروعات الصغيرة. 
وعّدد الرد احلكومي تلك املشاريع بالشركة الكويتية لتطوير 
املش���روعات الصغيرة واالتفاقية املبرمة ب���ني الهيئة و»كامكو« 
وشركة االس���تثمارات الصناعية بهدف إدارة صندوق االستثمار 
الوطني وكذلك محفظة متويل النشاط احلرفي واملشاريع الصغيرة 
بإدارة بنك الكويت الصناعي وذلك وفق شروط وأحكام الشريعة 

اإلسالمية. 

منصور عاشور

ن فهد الرجعا

عاش�ور ل�»األنب�اء«: القطاع الخاص 
منس�ي وقانون العم�ل الجديد حبر 
عل�ى ورق والغالبي�ة العظم�ى من 
البنوك ال تطبقه بشكل كامل   ص19

صرف معاشات المتقاعدين قبل العيد
ص���رح مدير ع���ام املؤسس���ة العامة 
للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان بان 
املؤسسة قررت تقدمي موعد صرف معاشات 
املتقاعدين املدنيني والعس���كريني لشهر 
سبتمبر املقبل حيث تصرف يوم 6 سبتمبر 
لتمكني املتقاعدين من تلبية احتياجاتهم 

قبل حلول عيد الفطر السعيد.

)محمد ماهر(الشيخ أحمد العبداهلل بعد اختراق مرزوق الغامن وعبدالرحمن العنجري باجتاه مرمى النواب خالل املباراة بني السلطتني في دورة الكندري أمس األول

أهداف الحكومة في المجلس .. أكثر    ص52
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