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إلى 14 يونيو. وأكد دهيران 
أبا اخليل عض����و الوفد أن 
مش����اركة اجلمعية في هذا 
احملفل الدولي تأتي ألهمية 
الكونغرس وضرورة التواجد 
في اجتماعاته التي ستعقد 
من خالل جلسات العمل التي 
تضم قارات العالم املختلفة. 
وأضاف أبا اخليل أن اجلمعية 
س����تتقدم مبقترح����ات الى 
اجلمعي����ة العام����ة لالحتاد 
وستتبنى عددا من املواضيع 

التي تهم الصحافيني.
وأشاد بالدعم الالمحدود 
ال����ذي قدمه وزي����ر اإلعالم 
الشيخ سلمان احلمود ووكيل 
الوزارة لتسهيل مهمة الوفد 

الصحافي.

العدالة املنشودة للقضاء على 
القروض خ����الل مدة زمنية 
محددة البداية والنهاية من 
خالل توقيع عقود قانونية 
تستطيع اجلمعية من خاللها 
وضع خطة اقتصادية لإليفاء 

بالتزامات املقترض. 
من جانبه، أكد الرئيس 
الفخري للجمعية بدر العتيبي 
أن مش����كلة القروض تؤرق 
الكثير من املواطنني وعلى 
اجلميع التكات����ف من أجل 
القضاء عليها، مؤكدا أن تلك 
املش����كلة دمرت العديد من 

األسر الكويتية.
ودعت اجلميعة من يريد 
التسجيل إلى الدخول عبر 
www. املوق����ع االلكتروني
kwsfna.com والتسجيل في 
صفحة املقترضني للمقترض 
فقط والتسجيل في صفحة 
صندوق التنمية الش����عبي 
للمقت����رض وغير املقترض 
وكتابة البيانات وتسليمها 
في كيفان قطعة 4 ش����ارع 
عرفات منزل B 33 وتساب 

.66133177

اخلي����ل وجاس����م كمال في 
اجتماع����ات املؤمت����ر العام 
لالحتاد الدولي للصحافيني 
وانتخاب����ات االحت����اد في 
باريس خ����الل الفترة من 7 

للمشاركة من أجل عمل حصر 
ش����امل للمشكلة التي أرقت 
املجتم����ع الكويت����ي لفترة 
طويلة وفتحت باب املتاجرة 
السياسية للقاصي والداني. 
مؤكدة أن صندوق التنمية 
الشعبي ما هو إال استثمار 
للعنصر البشري من الشعب 
وإلى الشعب من خالل إدارة 
كويتية جتارية متخصصة. 
ولفتت املناع إلى أن البرنامج 
اآلخر واملتعلق بحل مشكلة 
القروض االستهالكية سيكون 
عب����ر برنامج يحق����ق مبدأ 

يشارك وفد من جمعية 
الصحافيني مكون من عضوي 
مجل����س االدارة دهيران أبا 

قال����ت رئيس����ة مجلس 
اإلدارة في اجلمعية الكويتية 
للعمل الوطني بشرى املناع 
إنه وبعد اإلقبال الكبير في 
املشاركة بصندوقي »القروض 
االس����تهالكية« و»التنمي����ة 
الشعبي« مت متديد استقبال 
طلبات املش����اركة حتى 30 
يوني����و اجل����اري كموع����د 

نهائي.
وأشارت إلى أن الهدف من 
التمديد إعطاء الفرصة للجميع 

دهيران أبا اخليل

بشرى املناع 

جاسم كمال

 بدر العتيبي

»الصحافيني« تشارك في اجتماعات 
املؤمتر العام لالحتاد الدولي للصحافيني

»الكويتية للعمل الوطني« متدد االشتراك
في صندوقي القروض والتنمية الشعبي

»إحياء التراث« 
تستقبل املهنئني 

اخلميس

يستقبل رئيس وأعضاء جمعية إحياء 
التراث اإلس���المي املهنئني بحلول شهر 
رمضان املبارك، مس���اء غد اخلميس 4 
رمضان ابتداء من الس���اعة 9.30 مساء، 
حيث اعتادت اجلمعي���ة على إقامة هذا 
االستقبال الشعبي كل عام، والذي يحضره 

رؤس���اء اللجان العاملة ف���ي اجلمعية 
وأعضاؤها، وجموع من املواطنني، كما 
يشهد هذا النش���اط حضور العديد من 
املسؤولني في الدولة والسفراء، وأعضاء 
الديبلوماسية، إضافة للوفود  البعثات 
اخليرية التي تستقبلها الكويت هذه األيام، 

ويقام هذا االستقبال في املقر الرئيسي 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي الكائن في 
قرطبة ق 5، مقابل فحص النظر التابع 
للمرور. واجلمعية تنتهز هذه الفرصة 
لتبارك لألمة اإلسالمية وللشعب الكويتي 

حلول هذا الشهر الفضيل.


