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 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصاديـــة ووزير الدولة لشـــؤون التنمية 
ووزير الدولة لشـــؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد ان فكرة منتدى «املشـــروعات الصغيرة 
واملساهمة الفعالة في خطة التنمية» تستحق 
الدعم والتشجيع، ألنها تستهدف تشجيع الشباب 
على االندمـــاج في العمل احلر، وتضع أمامهم 
الكثير من األفكار املتميزة ملشـــاريع صغيرة 
تناســـب قدراتهم وحتقق طموحاتهم المتالك 
أعمال تخصهم، ما يدفعهم الى االجتهاد والسعي 

نحو تطوير هذه املشاريع والنهوض بها.
  واضاف الفهد في تصريح صحافي ان املنتدى 
تتوافق أهدافه مع مبادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بتأسيس صندوق لدعم 

املشاريع املتوســـطة والصغيرة، والتي أطلقها سموه في قمة 
الكويت االقتصادية، وتابعتها اجلهات املعنية في الدول العربية، 
حتى مت توقيع الالئحة التنفيذية حلســـاب ذلك الصندوق منذ 

أيام، إيذانا مبباشرة التنفيذ على أرض الواقع.
  وأكد ان احلكومة أولت الشباب اهتماما كبيرا في خطة التنمية، 
باعتبارهم التنمية احلقيقية للمســـتقبل، الفتا الى ان ٦٣٪ من 
سياسات اخلطة خالل السنوات األربع املقبلة تركز على التنمية 
البشرية، مضيفا ان املشروعات الصغيرة تعزز هذه السياسات، 
خاصة انها أصبحت متثل أهمية كبيرة في االقتصادات احلديثة، 
وتبرز أهميتها بوضوح إذا ما أخذنا في االعتبار ان املشروعات 
الكبرى ال تزدهر أو تنمو إال بوجود مشـــاريع صغيرة متولها 

باحتياجاتها وتشتري منتجاتها.
  وتطرق الفهد الى حرص احلكومة على توفير 
املناخ التشريعي الالزم لهذه املشروعات فضال 
عن مساندتها بالتمويل وفتح مجاالت متعددة 
للتسويق، الفتا الى ان ذلك يعتمد في األساس 
على أهمية دور القطاع اخلاص كشريك أساسي 
فـــي حتقيق التنمية، وإميانـــا مبا يضمه هذا 
القطاع من خبرات مميـــزة وامكانات كبيرة، 
يجب االستفادة منها ودعمها، ألن ذلك يصب 
في النهاية في ازدهـــــــار جميـــع قطاعـــات 

الدولـــة.
  اجلدير بالذكر ان املنتدى الذي تنظمه الشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة بالتعاون 
مع شركة ليدرز جروب لالستشارات والتدريب، 
يحظى برعاية رئيسية من مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي، 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية، اضافة الى مشاركة 
الهيئة العامة للصناعة، ويتضمن املنتدى محاور رئيسية لتسليط 
الضوء على استراتيجيات دعم املشاريع الصغيرة، والتحديات 
التي تواجهها وضرورة وجود منهج واضح لتوجيه ودعم هذه 

املشاريع وفق قدرات الشباب واحتياجات الدولة.
  وســـيقام على هاشـــم امللتقى معرض تبرز خالله الشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة نحو ٣٠ فكرة ملشروعات 
صغيرة ومتوســـطة استثمارية ميكن للشـــباب ان يبدأوا بها 
لدخول مجاالت االستثمار، وســـتكون هذه األفكار بدعم مـــن 

الشركـــة. 

 جناح وزارة «اإلعالم» يكرم محافظ تظاهرة معرض الجزائر الدولي للكتاب 
 اجلزائر ـ كونا: كرم مشــــرف جناح وزارة اإلعالم جاسم احلمر امس 
محافظ تظاهرة املعرض الدولي للكتاب في العاصمة اجلزائرية إسماعيل 
امزيان بحضور سفيرنا لدى اجلزائر سعود الدويش.وسلم مشرف جناح 
وزارة اإلعالم  الكويتية محافظ التظاهرة درعا تذكارية تقديرا من اجلناح 
جلهوده اجلبارة في إجناح هذه الدورة من معرض اجلزائر الدولي للكتاب. 
وثمــــن امزيان في تصريح خاص لـ «كونا» هذا التكرمي واعتبره مبادرة 
كرمية من دولة شقيقة، مشيدا في الوقت ذاته باملشاركة الطيبة للكويت 

في املعرض الدولي. ودعا امزيان القائمني على جناح وزارة اإلعالم الى 
املشاركة مستقبال في تظاهرات ثقافية اخرى حتضرها اجلزائر مستقبال، 
مؤكدا ان مشاركة الكويت تعد من أحسن املشاركات. بدوره قال السفير 
الدويش لـ «كونا» ان التكرمي يأتي عرفانا بجهود محافظ تظاهرة املعرض 
الدولي للكتاب في اجلزائر في إجناح هذه الدورة. وذكر الدويش ان هذا 
التكرمي يأتي تتويجا لدعم الكويت جلميع النشاطات الثقافية في اخلارج 

لالرتقاء بدورها في التقريب بني الشعوب. 
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 الفهد: الحكومة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة 
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 الدعيج: احتواء تسرب الغاز في األحمدي 

 أعلن محافظ االحمدي الشـــيخ د.ابراهيم الدعيج ان الوضع في 
منطقة االحمدي مطمئن وال يدعو للقلق، مشيرا الى ان جهود العاملني 
في محافظة االحمدي وشـــركة نفط الكويت واالدارة العامة لالطفاء 

تضافرت الحتواء تسرب الغاز الذي شهدته املنطقة أخيرا.
  جاء ذلك اثر اســـتقبال الدعيج لرئيس مجلس ادارة شركة نفط 
الكويت والعضو املنتدب ســـامي الرشيد، ولنائب مدير عام االدارة 
العامة لالطفاء العميد يوسف االنصاري، وعدد من مسؤولي اجلهتني، 
حيث جرى بحث كل اجلوانب املتعلقة بهذا التسرب، انطالقا من حرص 

اجلميع على ضمان احلفاظ على صحة وسالمة سكان املنطقة.
  وقدمت شـــركة نفط الكويت خالل اللقاء عرضا مفصال للجهود 
التي بذلت بهذا الشأن، أكدت من خالله ان اجلميع تعامل منذ البداية 

بجدية منذ فبراير املاضي.
  وأشارت الشركة الى أنها سارعت وبالتعاون والتنسيق مع االدارة 
العامة لالطفاء الى عزل كامل لشبكة الغاز عن املنطقة بأكلمها بهدف 
تأمينها، وأوضحت ان رائحة الغاز التي مت االبالغ عنها أخيرا يرجع 
مصدرها الى جيوب متفرقة ناجتة غالبا من تســـربات في الشبكة، 
مشـــيرة الى انه يجري حاليا التعامل معها لنزع الغاز منها بشكل 

نهائي.
  وأضافت انه مت تخصيص غرفة عمليات لتلقي أي مالحظات أو 
شكاوى من السكان وعلى مدار الساعة، كما متت االستعانة بخبرات 
خارجية متخصصة وذات دراية واســـعة مبثل هذه احلاالت لتقدمي 

العون واملشورة الالزمة.
  وقد قام محافظ االحمدي ومسؤولو شركة نفط الكويت واالدارة 
العامة لالطفاء بعد اللقاء بجولة تفقدية في منطقة االحمدي ملتابعة 
الوضع عن كثب، ولالطمئنان على ســـالمة االجراءات املتخذة بهذا 

اخلصوص.
  وأكد اجلميع ان الفريق املشـــترك املكون من ممثلني عن الشركة 
وإدارة االطفاء يراقب بصفة مســـتمرة قراءات نســـب الغاز ويقوم 
برصد دقيق ألي تغييرات قد تطرأ عليها، وان الوضع بشـــكل عام 

مطمئن وال يدعو للقلق. 


