
 7  محليات  الخميس ١٧ فبراير ٢٠١١ 

 «التسليف» يعتمد منح األرملة والمطلقة واأليتام قرضًا بمبلغ ٧٠ ألفًا
 في حزمة قرارات اعتمدها البنك خالل اجتماعه برئاسة الفهد لالنطالق بأهدافه االستثمارية

 تخفيض المدة الزمنية للحصول على قرض الترميم من ١٠ إلى ٨ سنوات
 الموافقة على نقل المديونية من عقار إلى آخر تم شراؤه حديثًا من الورثة

 وافـــق مجلـــس ادارة بنك التســـليف 
واالدخار برئاســـة نائـــب رئيس مجلس 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشـــؤون االسكان 
الشـــيخ احمد الفهد على حزمة مقترحات 
باتجاه تيسير وتسهيل اجراءات التعامل 
مع البنك للمواطنين بما يسهم في االنطالق 

بأهداف البنك الى آفاق استثمارية.
  وقـــال بيان صادر عن المركز االعالمي 
لمكتب الشـــيخ احمد الفهـــد امس ان اهم 
المقترحات التي تمت الموافقة عليها اضافة 
شـــريحة جديدة للمقترضين وذلك بمنح 
األرملة والمطلقة الكويتية الوحيدة وابناء 
الكويتي األيتام وغير المتزوجين ولم يكن 
لرب االسرة المتوفى عالقة سابقة بالبنك 

قرضا بمبلغ ٧٠ ألف دينار.
  واضـــاف ان المجلس وافق ايضا على 

مقترح تخفيض المدة الزمنية التي يشترطها 
البنـــك للحصول على قرض التوســـعة 
والترميم من عشـــر ســـنوات الى ثماني 
سنوات من تاريخ ايصال التيار الكهربائي 
او تخصيص البيت من قبل المؤسســـة 
العامة للرعاية السكنية واعفاء اصحاب 
القروض التكميلية لفئة ٤٥ ألف دينار من 
خصم رصيد القرض الســـابق او االعفاء 

ويتم اقراضهم كامل المبلغ المقرر.
  وذكر البيان ان المجلس وافق على تمديد 
المدة الزمنية المطلوبة العتبار العقار ارضا 
يستحق قرضا قيمته ٧٠ الف دينار للبناء 
من سنة الى سنتين وذلك لمن يرغب في 
هدم البيت واعادة بنائه، كما تمت الموافقة 
على نقل المديونية من عقار تم شراؤه الى 
عقار تم شـــراؤه حديثا من الورثة وقبل 
التقدم الـــى البنك دون المطالبة بدفع اي 

فروق نقدية لبنك.
  واوضح البيان ان الشـــيخ احمد تقدم 
بفكرة انشاء شركة للرهن العقاري لتكون 
ذراعا اســـتثمارية لبنك التسليف وتمثل 
جهة ثالثة تقدم خدمات الرعايا السكنية 
للمواطنين وتمكنهـــم من الحصول على 
قرض لتمويل شراء السكن الخاص بأقساط 

ميسرة وبمدد زمنية طويلة األجل.
  ونقـــل البيان عن الشـــيخ احمد الفهد 
في االجتماع ان نجاح فكرة شركة الرهن 
العقاري وتحقيقها لألهداف التي انشئت 
من اجلها يساعد على بيعها للقطاع الخاص 
وانشاء شركات اخرى مؤكدا السعي الدائم 
الى توسيع آلية اقراض المواطنين من بنك 
التسليف بهدف تنويع مصادر توفير الرعاية 
السكنية بفكر متطور وتحقيق رغباتهم في 

تملك بيوت بإجراءات ميسرة. 

 تمديد مدة استحقاق قرض البناء من سنة إلى سنتين للراغبين في إعادة البناء
 إنشاء شـركة للرهن العقاري تكون ذراعًا للبنك وتقدم الخدمات للمواطنين

 الشيخ أحمد الفهد مترئسا اجتماع بنك التسليف واالدخار

 ٧٫٢ ماليين دينار إلنشاء مركز ضاحية المسيلة

 د.فاضل صفر يوقع عقد انشاء وصيانة مركز ضاحية املسيلة

 المركـز يقـع على أكثر مـن ٧٢ ألف 
متر ويضم سـوقًا مركزيًا ومبنى للخدمات

 وّقع وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر عقد مشروع انشاء وانجاز وصيانة مركز ضاحية 

المسيلة بقيمة اجمالية بلغت ٧٢٠٢٣٦٧ دينارا.
  وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان مساحة موقع 
العقد المخصصة للمشـــروع الـــذي يقع في قطعة ٢ في 
مركز ضاحية المسيلة تبلغ (٧٢١٤٦) مترا مربعا ويتكون 
المركز من مباني الســـوق المركزي والمحالت ومبــنى 

الخدمات.
  واضافـــت: المركز يتكون ايضا من مبنى مركز تنمية 
المجتمـــع ومباني الوحدة االجتماعية ومخفر الشـــرطة 

ومركز البلدية ومحطة الكهرباء وفرع الغاز.
  واشارت الى ان هذا العقد يأتي في اطار تجديد وصيانة 
خدمات ومرافق وزارة االشـــغال بما يكفل تطوير ورفع 

كفاءة تلك الخدمات. 

 صندوق التنمية 
ُيقرض الكاميرون

  ٣ ماليين دينار
  

الكويتي    أعلن الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
اتفاقية قرض  أمس توقيعه 
في الكاميرون يقدم مبقتضاها 
قرضا مقداره ثالثة ماليني دينار 
(حوالــــي ١٠٫٢ ماليني دوالر) 
لإلســــهام في متويل مشروع 
ـ ديجوم.  طريق ساجنمليما 
القرض نيابة  اتفاقية  ووقع 
عن الكاميرون وزير االقتصاد 
موتــــاز لويس بول، في حني 
وقعها نيابــــة عن الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية نائب املدير العام حمد 

سليمان العمر.
  وقال بيان صحافي صادر 
ان املشــــروع  عن الصندوق 
يهــــدف الــــى دعــــم التنمية 
االقتصاديــــة واالجتماعيــــة 
وبرنامج مكافحــــة الفقر في 
أقاليــــم اجلنــــوب واجلنوب 
الشرقي من الكاميرون، وذلك 
من خالل الربط بني العاصمة 
ياوندي وميناء دواال وغيرهما 
من االقاليم االخرى في البالد 
في ظل ظروف مناخية مناسبة 
طوال العــــام. مضيفا ان ذلك 
سيمكن من االنتفاع بطريقة 
الزراعي  االنتــــاج  أفضل من 
والثــــروات الطبيعية للبالد 
واحلد من تكلفة نقلها والوقت 

الالزم لذلك.

لفتح صفحـــة أخرى وجديدة 
من اإلصالح.

  وأضاف طرقـــي أن العديد 
المعلقة تحتاج  الملفـــات  من 
العمل  إلى سرعة  هي األخرى 
الحكومـــي إلغالقهـــا ومــنها 
البطالـــة والبدون  موضـــوع 
وتوظيـــف أبنـــاء الكويتيات 
وهـــي قضايا ذات اهتمام بالغ 
أبعاد أسرية  لما تشـــكله من 
ونفســـية وتوفر حياة كريمة 

لمن يواجهونها.
  وأكد أن الكـويت بلد الخير 
والعطاء ولن تبخل على هذه 
الفئة في إيجاد الفــرص المالئمة 
لحياة تعينهـــم، الفتا إلى أن 
الحكومة مطالبة على السياق 
ذاته بمراقبة األسعار وإيقاف 
المبــرر في  االرتفــاع غــيـــر 
السلع الذي تزامن مع المكرمة 
األميرية وهـــو ارتفاع مفتعل 
يحتاج إلى وقفــــة حكــومية 
جـادة في مراقبـته ومحاسبة 
الزيـــادة في  كل مـــن يفتعل 

األسعار. 

 أكد المرشح السابق طرقي 
ســـعود أن خطوات الحكومة 
في إصالح العديد من األوضاع 
والتي تالمس المواطن بشكل 
مباشر تعد محــل اهتمام وإشادة 
ألن عمل الحكومة األسـاســـي 
ينطلق من توفير دعم يحـقق 
االســـــتقرار المادي لألســـرة 
الكويتية ويعينها على مواجهة 
تكاليف الحيـــاة، حيث ان ما 
يتردد من أنباء في هذا الوقت 
عن إعـــادة النظر فيما يتعلق 
بإســـــقـاط القروض والفوائد 
علـــى المواطنين سيــســـاهم 
في حال إقـــراره في تصحيح 
األوضاع الخاطئة التي تسبب 
فيها رفع الفائدة من قبل البنوك 
وأدى إلى تضخم وضيق مادي 
لـــدى المســـتهلكين وهو أمر 
إيجـــاد حل جذري  إلى  ندعو 

في معالجته.
  وقال طرقي فـــي تصريح 
صحافـــي ان قضية القروض 
بعد أن طال الجدل في البحث 
عن حل لها تبقى من المشكالت 

التـــي البد أن تتـــم مواجهتها 
وعالجها بشكل واضح كونـها 
النقاش  خلقت طوال فتـــرات 
السياســـي حالة من األمل في 
نفوس الذين تضرروا من رفع 

الفوائد دون سبب.
  وأوضــح انه آن األوان لـوضع 
الحلول الحاسمة وطي صفحة 
إســقاط القروض بفوائدها غير 
المســتحقة وهو ما نرجو أن 
تعيـــه الحكومة وتســـعى له 

 المعهد العربي
  في باريس يشيد 

بحرص الكويت
  على نشر الثقافة

  
  باريس ـ كونا: أكد مدير 
عام معهد العالم العربي في 
باريس مختار بن دياب امس 
حرص الكويت على نشــــر 
الثقافــــة العربية وبخاصة 

في فرنسا.
  جاء ذلك في تصريح ادلى 
به بن دياب لـ«كونا» مبناسبة 
احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ 
عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير و٥ سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد  مقاليد 

احلكم.
  وذكر بن دياب: «يشعر 
جميع العاملــــني في املعهد 
العامة  ادارته  مثلما تشعر 
بالعناية واالهتمام الكبيرين 
اللذين توليهما الكويت ملعهد 
العالم العربي وحرصها على 
ان يستمر في اداء الرسالة 

التي يقوم بها».
  واشــــاد مبــــا تفضل به 
صاحب السمو األمير من دعم 
للمعهد قائال «اريد ان اشيد 
هنا وبقوة بالهبة التي قدمها 
صاحب السمو األمير واالولى 
كانت عبارة عن مليون يورو 
خصصها املعهد العادة تأهيل 
متحف معهد العالم العربي 
والثانية وقدرها ثالثة ماليني 
يورو خصــــص واحد منها 
العادة تأهيل متحف املعهد 
وسيصرف املليونان اآلخران 
الكتب في  في جتديــــد دار 
املعهد وحتويلها من مكتبة 
الــــى (ميدياتيك)  تقليدية 
إلى مكتبة تضع جميع  اي 
الوسائل السمعية والبصرية 
فضال عن الكتب في تصرف 

مرتاديها».

 طرقي سعود: البد من وضع حلول حاسمة 
لمشكلة القروض وإسقاط الفوائد غير المستحقة

 أكد أن ذلك سيفتح صفحة جديدة من اإلصالح

 ضرورة سرعة معالجة مشـكلتي البطالة والبدون

 طرقي سعود

وزارة العــــــــدل

تعلن وزارة العدل عن

 فتح باب القيد بجدول خرباء جدد يف تخ�ص�صات

)الهند�صة - املحا�صبة - اأعمال احلا�صب الآيل - اأعمال الزراعة(

ابتداء من تاريخ الن�صر وملدة 20 يومًا

وي�شرتط يف املتقدمني:

اأن يكون كويتي اجلن�شية متمتعًا بكامل الأهلية.  - 1

جمال  يف  به  معرتف  علمي  معهد  من  عالية  �شهادة  اأو  جامعية  �شهادة  على  حائزًا  يكون  اأن   - 2

التخ�ش�ص الذي يطلب القيد فيه، ولديه خربة يف هذا املجال ل تقل عن ع�شرين �شنة.

اأو جرمية خملة  اأن يكون حممود ال�شرية وح�شن ال�شمعة غري حمكوم عليه ق�شائيًا يف جناية   - 3

بال�شرف اأو الأمانة واأل يكون قد �شبق ف�شله من اخلدمة بقرار تاأديبي، اأو �شبق �شهر اإفال�شه اأو 

مقامة �شده دعوى �شهر اإفال�ص ريثما يتم الف�شل فيها.

اأن يكون م�شرحًا له من اجلهة املخت�شة مبمار�شة اأعمال اخلربة التي يطلب القيد يف اجلدول   - 4

ملبا�شرتها ومرخ�شًا له بفتح مكتب ملزاولتها كمكتب ح�شابي اأو هند�شي اأو غريه من التخ�ش�شات 

الفنية اأو مرخ�شًا له مببا�شرة هذه املهنة احلرة ومن�شمًا لأحد املكاتب املرخ�شة.

األ يزيد �شن املتقدم عن 65 �شنة ميالدية وقت تقدمي الطلب.  - 5

اأن يجتاز بنجاح املقابلة ال�شخ�شية.  - 6

وعلى الراغبني التقدم بطلباتهم يف املوعد املحدد اإىل »املكتب الفني باملحكمة الكلية بق�شر العدل - 

الدور اخلام�ص - غرفة 16« م�شطحبني معهم امل�شتندات التالية:

�شورة ر�شمية معتمدة من اجلهات التي يعمل لديها. پ 

اجلدول  يف  القيد  يطلب  التي  املهنة  اأعمال  مبمار�شة  بالرتخي�ص  ر�شمية  �شهادة  پ 

ملمار�شتها »مكتب ح�شابي - مكتب هند�شي - وغريه من التخ�ش�شات الفنية«.

�شهادة ر�شمية من املحكمة الكلية بعدم �شدور اأحكام �شهر اإفال�ص وعدم رفع دعاوى  پ 

�شهر اإفال�ص �شده.

�شهادة ر�شمية من جهاز حماية املديونيات بالنيابية العامة بعدم اإدراج ا�شم الطالب  پ 

يف اإحدى ق�شايا املديونيات ال�شعبة.

�شهادة ر�شمية من جهة عمله ال�شابق عن اأ�شباب انتهاء خدمته. پ 

�شهادة من وزارة التجارة وال�شناعة بعدم �شدور جزاءات تاأديبية من جلنة التاأديب  پ 

املخت�شة بالوزارة بالن�شبة لأ�شحاب املهن احلرة من املحا�شبني.

�شحيفة احلالة اجلنائية. پ 

�شورة �شهادة اجلن�شية، و�شورة البطاقة املدنية. پ 

�شورة �شخ�شية حديثة. پ 

اإعالن �صادر عن وزارة العدل

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام اأنها �س��تقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة 

الأحمدي،  مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

علي �صباح ال�صامل 81 )ق6(2011/2/20الأحد

)اجلليعة، النوي�صيب( 12

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 82 )ق6(2011/2/21الثنني

)اجلليعة، النوي�صيب( 13

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 83 )ق2(2011/2/22الثالثاء

)اجلليعة، النوي�صيب( 14

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 84 )ق2(2011/2/23الأربعاء

)اجلليعة، النوي�صيب( 15

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

املهبولة 3A( 51(2011/2/24اخلمي�س

املهبولة 70

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا


