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الخرافي يشيد ببرنامج التطبيقات 
المصمم للهواتف الذكية للمخترع الزنكي

10 آالف دينار منح ألصحاب اإلعاقة 
الشديدة والمتوسطة و5 آالف للبسيطة

دعاهم لمراجعة مبنى الهيئة غدًا

أعل����ن رئيس الهيئ����ة العامة 
لشؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 
د.جاسم التمار انه اعتبارا من يوم 
غد األحد يستطيع أصحاب االعاقة 
الش����ديدة واملتوسطة والبسيطة 
االس����تفادة من املنحة املخصصة 
ملن استفاد من القرض االسكاني 
في بنك التسليف ان يأخذ منحة 
املعاق والتي تقدر بعش����رة آالف 
دينار ألصحاب االعاقة الش����ديدة 
واملتوسطة وخمسة آالف ألصحاب 
اإلعاقة البسيطة. وقال التمار في 
تصري����ح صحافي ان����ه يحق من 
اس����تفاد من قرض بنك التسليف 

في السابق ومن يريد االس����تفادة ان يتقدم الى الهيئة العامة للمعاقني 
ليقوم باالجراءات ومن ثم يراجع بنك التسليف ليقوم بتسلم املنحة.

وأضاف التمار ان نسبة االس����تقطاع من القرض االسكاني للمعاق 
س����تكون 5% من الراتب الش����هري وأال تتجاوز 50 دينارا وال حتس����ب 
املنحة ضمن هذا االستقطاع وهذه املواد مت تفعيلها بعد عدة اجتماعات 
مع االخوان في بنك التس����ليف الذين لم يدخروا جهدا من أجهل تفعيل 
هذه املادة لكي يستفيد منها ذوو االحتياجات اخلاصة، موضحا ان هذا 

االستقطاع هو للقرض االسكاني وليس للمنحة.

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي املبتكر الشاب عبدالرحمن 
الزنكي ووالده د.جمال الزنكي وقد قدم اخلرافي التهنئة للزنكي مشيدا 
ببرنامج التطبيقات الذي صممه للهواتف الذكية باستخدام مهاراته 
التقنية املميزة في مج���ال البرمجيات، ومتنى اخلرافي له التوفيق 

والنجاح وأن يكون مثاال للشباب الكويتي املبدع.

الرئيس اخلرافي متوسطا املخترع عبدالرحمن الزنكي ووالده

د.فيصل املسلم ورياض اخلليفي وناصر الشليمي خالل الندوة

املخترع الزنكي يعرض على الرئيس اخلرافي االختراع

د.جاسم التمار

المسلم: لن نسمح للحكومة بالعبث في قرارات التجنيس 
وأقول لها: جنسوا المستحقين وامنحوا اآلخرين حقوقهم

يصعب عليه ان ميول مش���اريع 
التنمية اال في حالة واحدة وهي ان 
ميولها بكلفة متويلية عالية كأي 
متويل آخر جتاري وهذا سينعكس 
بتكاليف عالية على رأس املال العام 
للدولة ونحن لسنا محتاجني لهذه 
التكاليف العالية مادام هناك بديل 
ميول املشاريع بكلفة تصل الى %50 
. واوضح اخلليفي ان فلسفة بنك 
الكويت للتنمية هو بنك وسيط 
تنموي لن ميول التنمية من رأس 
ماله او استثماراته التي هي جزء 
من رأس املال، وامنا من خالل طرح 
محافظ س���تمر مبراحل عدة، اوال 
يجب ان يستقصي ما هو املشروع 
الذي نريد متويله. ثانيا يبدأ بإعداد 
دراس���ة جدولة ما ه���ي مصادر 
االموال التي يجب ان يستقطبها 
من اجلمهور لتمويل هذا املشروع.  
واخيرا يطرح املشروع لالكتتاب 
العام وكذلك من هم الشركاء واولهم 
الهيئة العامة لالستثمار عن الدولة 
والبد ان تكون هناك الشفافية كذلك 
قطاع البنوك الذي سوف يربح من 
جهتني كونه مؤسس���ا في البنك 
بنسبة ال تزيد على 20% وبصفة 
اخرى انه سيدخل في احملافظ التي 
سوف تطرح كشريك كذلك ميكن 
مشاركة االفراد. واضاف اخلليفي 
ان بنك الكويت للتنمية ضرورة 
استراتيجية تخلفت عنها الكويت 
لعقود مضت مشيرا الى ان هناك 
دراس���ة متت في عام 1979 قررت 
ضرورة ايجاد مؤسسة تنموية بدال 
التجاري النه يكلف  التمويل  من 

املال العام الضعف.

املركزي داعيا احلكومة للتعاون 
مع النواب في ه���ذا االجتاه. من 
جانب���ه اكد اخلبي���ر االقتصادي 
رياض اخلليفي ان الكثير يطلق 
التصريحات يأن البنوك قادرة على 
متويل التنمي���ة لكن ال جند هذه 
البنوك تقوم بتمويل التنمية الن 
املشكلة هي آلية التمويل التجاري 
لدى البنوك سواء بنوك اسالمية 
او تقليدية هي تقوم على ثالوث 
دولي معتمد بان تعود بعائد عالي 
واجل قصير وبضمانات عالية وهذا 
هو ثالوث جتاري مشيرا الى ان 
املشاريع التنموية حتتاج الى آليات 
خاصة تعتمد على االجل الطويل 
بدل القصير ويعتمد على الربحية 
املتدنية بدل العالية ويعتمد على 
مبدأ تخفيض الضمانات لذلك فان 
آليات التمويل التجاري ال تستطيع 
ان تتماشى مع هذه الضوابط الفنية. 
وبني اخلليف���ي ان الدول املتقدمة 
واملتخلفة ادركت ان قطاع البنوك 

يلزم بانشائه، مشيرا الى ان على 
اجلميع البحث عن املش���اريع في 
الشريعة االسالمية الن الربوية هي 
حرب مع اهلل وهو حت اهلل عز وجل 
الفتا الى ان بنك الكويت للتنمية 
هو بنك اس���المي وانه يوفر بيئة 
آمنة للقروض التنموية. واوضح 
املسلم ان املادة 109 من الدستور 
تعطي احلق لعضو مجلس االمة 
في حق اقتراح القوانني ولهذا مت 
تقدمي اقتراح انشاء بنك الكويت 
للتنمية ككتلة تنمية اال انه يبقى 
اننا سعداء ونسجل الشكر لالخوة 
النواب ال� 29 الذين ميثلون مختلف 
الدوائر والتوجهات السياس���ية 
لتوقيعه���م عل���ى ه���ذا القانون.  
واض���اف ان النواب ال� 29 وقعوا 
وفقا لقناعتهم النهم يعاجلون مثلبا 
عظيما الن اجلميع يستشعر عجز 
الدولة وتضارب التصريحات بني 
املالية  الفهد ووزير  الشيخ احمد 
مصطفى الشمالي ومحافظ البنك 

وهذا نادرا ما يحدث ان يوقع 29 
نائبا على مشروع.

  معارض لخطة التنمية

واك���د املس���لم ان���ه كان من 
التنمية بسبب  املعارضني خلطة 
كيفية التمويل لهذه التنمية مشيرا 
الى انه وجه خطابا مباش���را الى 
الش���يخ احمد الفهد ع���ن كيفيه 
التمويل ولكن لالس���ف لم يجب، 
الفتا ال���ى ان هناك ع���دم تقدمي 
للقطاع اخلاص وهو ش���ريك في 
الت���ي مقدارها 30  التنمية  خطة 
مليارا و800 مليون دينار والذي 
يجب ان يوفر 15 مليار دينار فماذا 
لو ل���م يجد متويال او وجد عجزا 
ما، مشيرا الى ان املشروع يعتبر 
مشروعا اس���تراتيجيا ويجب ان 
يكون موجودا في خطة التنمية.

وكشف املسلم ان املشروع هو امر 
استحقاق دستوري ومطلب وطني 
وواقع يج���ب ان يكون والقانون 

قائال اننا س���وف نسعى ونقاتل 
من اجل هذا املشروع الن قناعتنا 
وثقتن���ا بأننا كتل���ة تبحث عن 
التنمية كم���ا تبحث عن االصالح 
مع يقينن���ا ان التنمية لن تكون 
اال بوجود االصالح لذلك املشروع 
ولن يكون متعلقا بتمويل اخلطط 
احلالية الن اخلطة احلالية مضى 
عليها 6 شهور وباق منها 6 شهور 
اخرى، الفتا الى ان املشروع قدم 
في اسبوعني تقريبا ولم يدرج في 
جدول اعمال اجللسة حتى يحال 
التشريعية وبعدها يحال  للجنة 
الى اللجن���ة املالية وبعدها يأتي 
املشروع الى املجلس يأخذ دورة 
تشريعية طويلة جدا طالبا اللجنة 
التشريعية واللجنة املالية اعطاء 
املش���روع صفة االستعجال حتى 
يستطيع ان يبني بنيته التحتية 
بس���رعة خصوصا ان الكثير من 
اعضاء اللجنة وقعوا على املشروع 
من ب���ني ال� 29 نائبا الذين وقعوا 

حمد العنزي
أكد النائب فيصل املس���لم ان 
التقرير الذي اجنزه املجلس األعلى 
للتخطي���ط والتنمية بخصوص 
البدون يحتمل ش���قني رئيسيني 
األول يتعل���ق باحلق���وق املدنية 
واالجتماعية وهذا األمر نتفق معه 
وندعمه ونحن نؤيد وال جدال فيه 
جملة وتفصيال، أما الشق اآلخر، 
وه���و موضوع التجني���س فإنه 
يحتمل ان هناك ناسا يستحقون 
اجلنسية والبد ان يجنسوا، ومن 
ال يس���تحق اجلنسية فإنه يدخل 
ضمن أطر قانونية أخرى، وزاد: 
ولن نس���مح للحكومة بأن تعبث 
في قرارات التجنيس واقحامه في 
مس���اومات سياسية وسنتصدى 
لذل���ك ألنها مصلحة وهيبة وطن 

ولن نسكت على تلك االعمال.

ليست بدعة

وب���ني ان فكرة بن���ك الكويت 
للتنمية ليس ابتداعا وامنا هو قائم 
في كثير من دول مجلس التعاون 
الفتا الى ان هذه الفكرة من املفترض 
ان تلقى ترحيبا حقيقيا خاصة انها 
تس���تكمل نقصا قائما في البنية 
االقتصادية مؤكدا ان كتلة التنمية 
اجتمعت مع املجلس االستشاري 
لعلماء الشريعة مبجلس التعاون 
حيث طرحت الكثير من االقتراحات 
في االجتماعات الى ان انتهى الى 
الصياغة القانونية التي قدم فيها، 
جاء ذلك خالل ندوة اقامتها قوى 
11/11 حتت عن���وان »بنك الكويت 
للتنمية مشروع امة«. وبني املسلم 

أكد في ندوة قوى 11/11 أن فكرة بنك الكويت للتنمية ليست بدعة

سعد اخلنفور

الخنفور: حل »البدون« يجب أن يكون إنسانيًا والعالج يالمس الجرح
طالب بمنح كل ذي حق حقه وأن تكون الحلول جذرية

أعرب النائب سعد اخلنفور عن أمله في أن 
تكون احللول التي تدارسها مجلس الوزراء 
إلنهاء قضية »الب����دون« واقعية وتالمس 
اجلرح الذي تعاني منه هذه الفئة ويكون 

احلل وفقا للمناظير اإلنسانية.
وقال اخلنفور في تصريح صحافي ان 
»البدون« اخوة قبل ان يكونوا شركاء في الهم 
والفرح واحلزن الكويتي فهم من اختلطت 
دماؤهم بتراب الوطن الغالي مع إخوانهم 
الكويتيني وهم من مثلوا الكويت في احلروب 
العربية ومنهم من استشهد في سبيل اهلل 
تعالى وأيضا ال ننسى دورهم البطل أثناء 
مش����اركتهم في حرب حترير البالد من يد 
الطاغية املقبور صدام حسني وزمرته الفاسدة 
الذين عاثوا في األرض فسادا، مؤكدا ان ابناء 

»الب����دون« ضربوا أروع األمثلة في الدفاع 
عن الكويت وأرضها وعرضها.

وأكد ان اي حلول غير واقعية وال تنصف 
غير محددي اجلنسية )البدون( وال تعطيهم 
احلق الذي يستحقونه تعتبر مرفوضة من 
قبل أعضاء مجل����س األمة »فنحن لم نأت 
لنظلم أحدا على حس����اب أي ش����يء، ولن 
نقبل بهضم حقوق الناس الذين أصبحوا 
يخالطوننا في النس����ب وفي كل النواحي 
املعيش����ية في البالد«، الفت����ا الى ضرورة 
ان يتم عرض التقرير الذي سلمه املجلس 
األعلى للتخطيط الى مجلس الوزراء لكي يتم 
النظر فيه ومدى مالءمته وعدالته وإنصافه 

لهذه الشريحة من املجتمع.
وشدد اخلنفور على ضرورة ان تكون 

احللول القادمة جذرية وليست مؤقتة، كما 
هي احللول الس����ابقة التي تقدم من كثير 
من األجهزة احلكومية ألن الناس ملت من 
»الترقيع« واملطلوب ان يكون احلل نهائيا 
وواقعيا ال يهضم فيه حق احد بغض النظر 
عن مسألة التجنيس من عدمه، الفتا الى ان 
األهم من ذلك ان يعطى كل ذي حق حقه وأال 

يشعر شخص بأنه لم يتم إنصافه.
وح����ذر اخلنفور من مح����اوالت اللعب 
واستغالل اجلوانب اإلنسانية لهذه القضية 
التي كان سبب استفحالها احلكومات املتعاقبة 
طوال السنوات املاضية التي جعلت منها 
قضية كبرت مثل كرة الثلج حتى وصلت 
لهذا الوضع غير املقبول، فهي التي خلقت 
هذا الوضع من خالل تعاملها غير املنطقي 

مع القضية مطالبا احلكومة بأن تعدل أوال 
وأخيرا ولتتذكر ان العدل واملساواة أساس 
امللك في احلياة. وقال: »ال نريد إبر تخدير 
في احللول بل نريد احلل النهائي من دون أي 
ظلم للبدون، ويشهد اهلل اننا من منطلقات 
إنسانية بحتة ننظر لهذه القضية، خصوصا 
ان أبناءها هم أبناؤنا وإخواننا وأهلنا وال 
نقبل بأن يظلموا«، مؤكدا كامل الثقة لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
انه سيكون إنسانيا، كما عرفناه طوال السنني 
فهو صاحب قلب كبير ينبض باإلنسانية 
واخللق العظيم«، وال نعتقد انه يقبل بظلم 
اي احد من »البدون« كما نعتقد اننا مرتاحون 
ألنه موجود على رأس السلطة التشريعية 

أثناء حل هذه القضية.

المزين: نتطلع لزيارة صاحب السمو التاريخية لروسيا في القريب لدفع العالقات 
إلى آفاق رحبة في كل المجاالت لخدمة المصالح المشتركة

سفيرنا في موسكو أقام مأدبة تكريمية بمناسبة تقليد الرئيس الروسي للدكتور عادل الفالح وسام الدولة

الفالح: الوسطية تؤتي ثمارها في روسيا والشباب انخرط في الدعوة للتسامحقبلل 10 أعوام كان صعباً تصور تكريم شلخصية إسلالمية بالكرملين

مستشار الرئيس الروسي ألكسي غريشني يلقي كلمته

السفير ناصر املزيند.عادل الفالح

 اقام س����فيرنا لدى روس����يا 
االحتادي����ة ناصر املزي����ن مأدبة 
تكرميية مبناس����بة تقليد وكيل 
وزارة االوقاف د.عادل الفالح وسام 

الدولة الروسية للصداقة.
وحضر احلفل ع����دد من كبار 
املسؤولني الروس بينهم مستشار 
الرئيس الروسي للشؤون الدينية 
ألكسي غريشني ونائب مدير إدارة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
الروسية عظمت كول  اخلارجية 
محمدوف وعضو املجلس الفيدرالي 
ممثل رئيس جمهورية االنغوش 
احم����د بالنكوي����ف، إضاف����ة إلى 
سفراء الدول العربية واإلسالمية 

ومستشرقني ورجال إعالم.
وق����ال غريش����ني ف����ي كلمته 
باملناسبة ان وسام الصداقة الذي 
منح للدكتور الفالح يعتبر عالمة 
مميزة في العالقات بني روس����يا 

والعالم اإلسالمي.
ودعا إلى التمع����ن في مغزى 
هذه اخلطوة وداللتها، قائال  »كان 
من الصعب قبل عشرة أعوام ان 
نتصور ان يتم تكرمي ش����خصية 
الوس����ام في قصر  إسالمية بهذا 
الكرملني«. وش����دد غريشني على 
ان من����ح الفالح وس����ام الصداقة 
»يش����كل عبورا مهما وحدثا غير 
عادي يعكس مناخ الثقة القائم بني 

روسيا والعالم اإلسالمي«.
ومن جانبه هنأ السفير املزين، 

د.الفالح بصفته أول ش����خصية 
عربية وإسالمية حتظى بهذا التكرمي 
الذي يجسد مدى ما وصلت إليه 
عالق����ات البلدي����ن الصديقني في 

مختلف املجاالت.
وابرز الدور الذي لعبه الفالح 
في نشر مفاهيم الوسطية واالعتدال 
الديني والتس����امح وتعزيز مبدأ 
حوار احلض����ارات والثقافات بني 
الش����عوب واملجتمعات.  مختلف 
وقال »ان هذا الوس����ام هو تكرمي 
لبلدي الكويت الذي سار على نهج 
واضح وضع أسسه ورسم مالمحه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد جلعل الكويت مركز إشعاع 
للفكر الوسطي بهدف تفنيد ودحض 
ومقارعة األفكار املنحرفة والعمل 
على نب����ذ التطرف واملغاالة التي 

نظرة رئيس احلكومة الروس����ية 
فالدميير بوتني عندما كان رئيسا 
لروسيا وخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز عندما 
اتفقا على إنشاء مجموعة الرؤية 
اإلس����تراتيجية )روسيا والعالم 
اإلس����المي( والت����ي عق����دت عدة 
اجتماعات مهمة وناجحة كان آخرها 

االجتماع اخلامس في الكويت.
من جهته أعرب د.عادل الفالح 
عن سعادته بوسام الصداقة مجددا 
تأكيده ان هذا الوسام جاء تقديرا 
للكويت وصاحب الس����مو األمير 
الذي طاملا شجع وحث على مواصلة 
الوس����طية والتسامح  نشر نهج 

واالعتدال.
وأكد ان تقليده وسام الصداقة 
سيدفعه نحو بذل مزيد من اجلهود 
على طريق نشر أفكار الوسطية 
والتسامح والقبول باآلخر، مشيدا 
بالدعم الذي قدمته الدولة الروسية 
في تأس����يس مركز الوسطية في 

العاصمة موسكو.
وأعرب الفالح عن ارتياحه الن 
فتح مركز للوسطية في موسكو 
بدأ يعطى ثم����اره وان الكثير من 
الذين كان����وا مصابني  الش����باب 
بع����دوى التط����رف انخرطوا في 
الدعوة للتسامح واالنفتاح على 
اآلخر ونبذ اإلره����اب، معربا عن 
متنياته لروسيا حتقيق مزيد من 

التطور واالزدهار.

يتعرض لها الناشئة في مختلف 
اصقاع العالم من مصادر مختلفة 
تستغل العقيدة لتحقيق أغراض 
مرفوضة وهي بعي����دة كل البعد 

عن الدين.
وأكد املزين ان تأسيس وإنشاء 
مركز للوسطية في روسيا االحتادية 
ما ه����و إال ثمرة ملثل هذا التعاون 
الثنائ����ي الهادف إل����ى دعم ورفد 
األنشطة الفكرية والثقافية وتعزيز 

ثقافة احلوار البناء.
وأوضح ان ذلك يأتي »س����عيا 

كلمة ألقاها بهذه املناسبة بالدور 
الذي يلعبه د.الفالح في مجال الفكر 

والثقافة وعمل اخلير.
وقال ان تكرمي د.الفالح يعتبر 
تكرميا جلميع املسلمني من العرب 
أو الروس الذين يعملون في مجال 

نشر احملبة والسالم.
واض����اف ان من����ح د.الف����الح 
وس����ام الدولة الروسية للصداقة 
الذي  الكبير  يدل على االهتم����ام 
توليه القيادة الروسية للمسلمني 
الروس، معربا عن شكره وتقديره 
للقيادة الروسية على هذه اخلطوة 
التي ستساهم في تعزيز العالقات 
ليس فقط بني روسيا ودول مجلس 
التعاون اخلليجي بل بني روسيا 
والعالم اإلس����المي ككل. ورأى ان 
ذلك سيس����اهم أيضا في حتقيق 

لعالقات أعمق واشمل بني روسيا 
والعالم اإلسالمي عبر نشر مفاهيم 
الوس����طية واالعتدال والتسامح 
واحت����رام اآلخر واب����راز مظاهر 
التعايش السلمي وترسيخ القيم 
اإلنسانية السامية التي دعا إليها 

ديننا احلنيف«.
ان املرحلة  املزين على  وشدد 
املقبلة ستشهد تطورات ايجابية 
في مسيرة عالقات البلدين، قائال: 
»ونحن في الكويت نتطلع للزيارة 
التاريخية لصاحب السمو األمير إلى 

روسيا االحتادية في القريب والتي 
من شأنها ان تدفع بعالقات البلدين 
نح����و آفاق رحبة في كل املجاالت 
التي تخ����دم املصالح املش����تركة 
وتضيف ابعادا مهمة في مسيرة 

عالقات البلدين الصديقني«.
اع����رب رئيس  ومن جانب����ه 
جمهوري����ة االنغ����وش يون����س 
يفكوروف في برقية تهنئة تالها 
ممثل الرئاس����ة االنغوشية احمد 
بالنكويف عن قناعته بان الوسام 
جاء عرفانا وتقديرا جلهود د.الفالح 

في تعزيز العالقات الروس����ية � 
الكويتية وتعميق احلوار بني األديان 
واحلضارات ونشر أفكار الوسطية 
والتس����امح. وأكد استعداد بالده 
التعاون مع  ورغبتها في تطوير 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
من اجل االنتقال بالعالقات الثنائية 
إلى مرحلة أعلى، معربا عن متنياته 
للدكتور الفالح بتحقيق املزيد من 
االجنازات في نشر فكر الوسطية 
والتسامح. سفير اململكة العربية 
الس����عودية علي جعفر أشاد في 


