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درع تذكارية للشيخ أحمد الفهد الشاعر عبداهلل الردعان يلقي قصيدة باملناسبة د.حسني الهدبه يتحدث للحضور ترحيب بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

خالل افتتاح ديوان الرشايدة بحضور رئيس الوزراء وجمع من أبناء القبيلة والشخصيات العامة

أحمد الفهد: خطة التنمية تسير بشكل إيجابي

الديوان وض���رورة التواصل االجتماعي 
والتشاور بني ابناء القبيلة.

ومن ناحيته قال د.بشير الرشيدي: 
ان احلاج���ة للديوان تأت���ي للتعارف 
ولم الش���مل وتواجد ابناء القبيلة في 
مكان واحد يجمع اجلميع وتكون راية 
التواصل بني افراد القبيلة وجميع اطياف 
املجتمع لتدعيم ال���والء واالنتماء بني 

افراد الشعب.

كل املجاالت وجم���ع املقترحات النافعة 
البناء الرش���ايدة، ووضعها في مسارات 
تنفيذي���ة ومتابع���ات ميدانية، واضاف 
بن مس���يلم امتنى من القائمني على هذا 
املشروع املبادرة في هذا الوقف »ديوان 
او  الشهرية  الرشايدة« باالس���تقطاعات 
التبرعات النقدي���ة حتى يكونوا اعضاء 
في اجلمعية العمومي���ة للديوان وكذلك 
املش���اركة في نش���ر الوعي حول اهمية 

واملودة، واضاف الفهد اننا لم منش بيوم 
اال والرش���ايدة معانا على »مينانا« ومن 

واجبنا رد الدين.
ومن جهته قال امير قبيلة الرشايدة 
محمد بن مسيلم: ان انشاء هذه الديوانية 
يأت���ي لتعزيز ال���والء واالنتماء للوطن 
والتواصل بني افراد القبيلة وباقي اطياف 
املجتمع وكذلك التشاور في حل املشاكل 
االجتماعية والتعليمي���ة والصحية في 

عبدالهادي العجمي
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد ان خطة التنمية تسير بشكل 

ايجابي مثلما هو متوقع لها.
جاء ذلك خالل افتتاح ديوان الرشايدة 
بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وامير قبيلة الرشايدة محمد 
بن مسيلم وعدد من النواب وحشد كبير 
من ابناء القبيلة وقال الفهد: انه مت حتى 
اآلن رصد التقديرات االولية لالشهر الستة 
االولى من اخلطة واالعالن عنها واليوم 
نحن في ال� 6 اش���هر الثانية وهي تسير 
بش���كل ايجابي وبدأنا اآلن املمارسة مع 
الش���ركات العاملية لرصد االجناز بشكل 
علمي يترافق مع املعايير الدولية وخاصة 
في تطبيق الوصول مع سياسات اخلطة 
املتوسطة التي نتمنى ان تكون انطالقة 
للهدف بجعل الكويت املركز املالي والتجاري 
واضاف الفهد بدأنا االعداد بخطة السنة 
التالية، واآلن اصبحت عبارة عن مشاريع 
وميزاني���ات موجودة ف���ي وزارة املالية 
واللجنة املشتركة بني التخطيط واملالية 
حتى تتم مناقشتها، ثم رفعها الى املجلس 
االعلى للتخطيط العتمادها حتى تكون 
جاهزة في فبراير املقبل، وزاد: نحن نسير 
في خطني متوازيني في استكمال اخلطة 
الس���نوية التي اقرت بالقانون وجتهيز 
اخلط���ة الثانية، هذا وقد ق���ال الفهد في 
بداية كلمته: ان وجودنا اليوم عند قبيلة 
الرشايدة وابنائها هو لالعالن عن افتتاح 
مش���روع ديوان الرشايدة وهو موضوع 
يحظى باهتمام كبير لدينا ملا لهذه القبيلة 
م���ن معزة كبيرة والت���ي نكن لها احلب 

مبارك الدويلة وسعد اخلنفور ومحمد بن مسيلم وفهد الشنفا في مقدمة احلضور من أبناء القبيلة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ خالد البدر والشيخ د.أحمد ناصر احملمد في مقدمة احلضور درع تذكارية لسمو رئيس مجلس الوزراء

الردعان مرحبا بسمو رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أثناء وصوله إلى ديوان الرشايدة

)قاسم باشا(سمو رئيس الوزراء مع عدد من أبناء قبيلة الرشايدة
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الشيخ أحمد الفهد ومحمد بن مسيلم يتوسطان عددا من احلضور

احملامي ناصر الهيفي مرحبا باحلضور راشد اخلميلي متحدثا الشيخ أحمد الفهد متحدثا للحضورد.بشير الرشيدي

محمد بن مسيلم مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

لوحة تذكارية للشهيد الشيخ فهد األحمد مع الشيخ أحمد الفهد جمع من احلضور

محمد بن مسيلم ومبارك الدويلة  الشيخ أحمد الفهد علي الدقباسي ود.محمد الهطالني في مقدمة احلضور

الشيخ أحمد الفهد مصافحا أحد احلضور أحد ذوي االحتياجات اخلاصة يقدم هدية تذكارية للفهد الشيخ أحمد الفهد واحلضور يستمعون إلى املتحدثني


