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أعلنت وزي���رة األش��غ��ال ووزي���رة الدولة 
لشؤون االسكان الدكتورة جنان بوشهري 
إل��غ��اء االس��ت��ق��ط��اع امل��ب��ك��ر ال��ك��ام��ل للقيمة 
الرمزية للبنية التحتية من القرض اإلسكاني 
للمواطنني باملدن اإلسكانية اجلديدة ومنها 
مدينتي )ال��وف��رة( و)جنوب صباح األحمد( 

السكنيتني.
وقالت بوشهري في تصريح صحفي نقله 
بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس 
الثالثاء إن ه��ذه اخلطوة تأتي دعما لألسر 

الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف األعباء 
املالية عنهم موضحة أن القيمة الرمزية للبنية 
التحتية سيتم حتصيلها لصالح )السكنية( 

عبر قسط بنك اإلئتمان الكويتي.
وأك��دت في ه��ذا الصدد أن ه��ذا اإلج��راء لن 
يزيد م��ن قيمة القسط على امل��واط��ن��ني ولن 
يترتب عليها أي ال��ت��زام مالي إض��اف��ي على 
املواطنني.وأوضحت أن اآللية السابقة كانت 
توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية 
التحتية من ق��رض ال70 أل��ف دينار كويتي 

)ن��ح��و 229 أل��ف دوالر أم��ري��ك��ي( م��ن بنك 
اإلئتمان الكويتي فور حصول املواطن على 
القرض إذا ص��در له أم��ر البناء قبل انقضاء 
فترة اخلمس سنوات من االنتظار.وبينت أن 
القانون رقم 27 لسنة 1995 واملعني في هذا 
الشأن وتعديالته ح��ددت نسبة االستقطاع 

بناء على فترة االنتظار.
وأض��اف��ت أن التعديل اجل��دي��د سيوقف 
االستقطاع املبكر مبا يتيح للمواطن احلصول 
على ال��ق��رض دون استقطاع ه��ذا املبلغ مبا 

يساعده ف��ي بناء مسكنه وتخفيف األعباء 
املالية عنه. وأش��ارت إل��ى أن »التنسيق بني 
)السكنية( وبنك اإلئتمان سيرتب عملية 
استقطاع ج��زء من القسط الشهري الثابت 
لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة 
الفتة ال��ى أن ه��ذا االج���راء يصب ف��ي صالح 

املواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري«.
وأكدت »حرصها على الوقوف مع املواطنني 
لتحقيق تطلعاتهم السكنية مب��ا يوفر لهم 
حياة كرمية« مبينة أن هناك عدد من املواطنني 

مبنطقة ال��وف��رة مت استقطاع قيمة البنية 
التحتية الرمزية من قروضهم وسيتم إعادتها 
حلساباتهم وسيتم التعامل معهم وفق اآللية 
اجلديدة.وذكرت أن املادة رقم )8( من قانون 
27 لسنة 1995 واملعدلة بالقانون رق��م 7 
لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ بعد أن 
بلغت فترة االنتظار للحصول على أمر البناء 
في بعض املناطق وامل��دن االسكانية اجلديدة 

أقل من خمسة سنوات.
وأكدت أن )السكنية( ارتأت إعادة النظر في 

آلية تطبيق املادة مبا ال يحمل املواطنني عبء 
مالي وف��ي الوقت ذات��ه يحافظ على األم��وال 
العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه 

املشرعون.

دعمًا لألسر الكويتية لبناء املسكن وتخفيف األعباء املالية  

بوشهري: إلغاء االستقطاع املبكر لقيمة البنية 
التحتية من القرض اإلسكاني

د. جنان بوشهري

املكتب الثقافي الكويتي في البحرين نظم 
امللتقى الرابع للملحقني الثقافيني العرب

نظم املكتب الثقافي الكويتي بالبحرين امللتقى 
الثقافي الرابع للملحقني الثقافيني العرب حتت 
رع��اي��ة وح��ض��ور مستشار العاهل البحريني 

لشؤون اإلعالم نبيل احلمر.
وأع���رب املستشار نبيل احلمر ف��ي تصريح 
صحفي على هامش فعاليات امللتقى عن سعادته 
بتنظيم املكتب الثقافي الكويتي لهذا امللتقى الذي 
يشارك فيه نخبة من الشعراء والكتاب من مختلف 

الدول العربية.
وأش���اد باجلهود الكبيرة امل��ب��ذول��ة للمكتب 
الثقافي الجن��اح ه��ذا امللتقى وم��ا يحتويه من 
ع���روض فنية وأم��س��ي��ات شعرية مشيرا الى 
انها مبادرة “ممتازة” متمنيا للجميع التوفيق 

والنجاح.
م��ن جانبه أع��رب عميد السلك الدبلوماسي 
سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح 
عن شكره وتقديره ملستشار العاهل البحريني 

لشؤون اإلع��الم نبيل احلمر لرعاية هذا امللتقي 
ال���ذي يعد ف��رص��ة لتبادل االراء واالف��ك��ار بني 
املشاركني. وأك��د ح��رص مملكة البحرين بدعم 
كافة االنشطة والندوات الثقافية واالدبية معربا 
عن تطلعه باقامة امللتقى اخلامس مبشاركة كافة 
الكتاب واالدباء والفنانيني التشكيليني من مختلف 

الدول العربية.
من جهته قال رئيس املكتب الثقافي الكويتي 
الدكتور عبدالله الكندري خالل افتتاح امللتقى 
الذي اقيم حتت عنوان )الثقافة حياة( ان التعاون 
الثقافي بني سفارات ال��دول العربية بالبحرين 
هو دليل على ريادتها في املجال الثقافي العربي. 
وأع���رب ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ململكة البحرين 
الستضافة امللتقى الثقافي ال��راب��ع للملحقني 
الثقافيني العرب.حضر افتتاح امللتقى الثقافي 
الرابع للملحقني الثقافيني العرب عدد من السفراء 

املعتمدين لدى مملكة البحرين.

نبيل احلمر و الشيخ عزام الصباح و الدكتور عبدالله الكندري

مركز »فنار« يصدر العدد الرابع من مجلته وكتاب 
»العمل التطوعي الكويتي في أربعة قرون«

أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني 
“فنار” العدد الرابع من مجلته “فنار” مبناسبة 

احتفال العالم باليوم العاملي للتطوع.
وُتعنى مجلة “فنار” مبجال العمل اخليري 
الذي ُجبل على حبه الكويتيون، وتوارثه األبناء 
واألحفاد عن اآلباء واألج��داد، وكانت من نتائجه 
أن تنادى العالم باسم الكويت في احملافل الدولية 
بعد اإلسهامات الكبيرة التي قدمتها في مجال 

العمل اإلنساني.
وقد خصصت املجلة في هذا العدد ملفاً رئيساً 
بعنوان “التطوع ظهر في الكويت منذ 4 قرون 
إلكمال دور احلكومات في التنمية املجتمعية”، 
تؤكد على ال��دور اإلنساني للكويت وأهلها منذ 
ال��ق��دم حتى م��ع أحلك ال��ظ��روف التي كانت في 
س��ن��وات م��ا قبل التأسيس. كما يتضمن العدد 
مقابلة مع العم خالد العيسى الصالح يروي 
فيها قصة شق شارع اخلليج، وعدد من املواقف 

واألحداث التي مرت بالكويت وعاصرها بنفسه.
ويتناول العدد جملة من املوضوعات املتميزة، 
منها موضوع عن أمير الكويت الراحل الشيخ 
جابر األحمد طيب الله ثراه الذي رحل عن الدنيا 
وبقيت أعماله خالدة وأهم اإلجنازات التي حتققت 
في عهده خاصة فيما يتعلق باجلانب اإلنساني 
واخليري، وقصة رائ��د من رواد العمل اخليري 
الفردي وهو حمد محمد صالح الشايجي، وقصة 
صاحبة أك��ب��ر ت��ب��رع للجنة التبرعات إلغاثة 
فلسطني عام 1936 وهي شاهة حمد الصقر التي 
باعت ورثها )دك��ان وال��ده��ا( ب�2500 روبية، 

وتبرعت بكامل املبلغ للحملة.
ك��م��ا ي��ت��ن��اول ال��ع��دد حمل��ة س��ري��ع��ة ع��ن أه��م 
اإلص����دارات م��ن الكتب والتقارير وال��دراس��ات 
والبحوث العلمية في مجال العمل اإلنساني 
واخليري الكويتي، الصادرة عن مركز الكويت 
لتوثيق العمل اإلنساني ومراكز البحوث الزميلة، 
وال��ذي من شأنه إف��ادة املختصني واملهتمني بهذا 

املجال.
ويوجد مع العدد الرابع من املجلة هدية للقارئ 
هي كتاب “ العمل التطوعي الكويتي في أربعة 
قرون”، ال���ذي ي��ق��دم ش��رح��ا واف��ي��ا مللف العمل 
التطوعي في دولة الكويت منذ نشأته خالل أربعة 
قرون وحتى الوقت الراهن، ويقع في 5 فصول 

هي تعريف عام بدولة الكويت، ومراحل تطور 
العمل التطوعي الكويتي، ومجاالته، وشرائح 
املتطوعني، واملؤسسات التطوعية الكويتية، 

وأخيرا دور الدولة في دعم العمل التطوعي.

غالف املجلة

شرار تفقد فعاليات نادي الرماية وجمعية البراري البيئية 

القرية التراثية تطلق برامج وفعاليات احتفااًل باألعياد الوطنية
أف��ادت اللجنة املنظمة في قرية 
صباح األحمد التراثية في تصريح 
صحفي أن القرية ستطلق خالل 
الفترة القليلة املقبلة ع��دة برامج 
وف��ع��ال��ي��ات مبناسبة اح��ت��ف��االت 
دول��ة الكويت بأعيادها الوطنية، 
وال��ت��ي سيبرز م��ن خاللها شعار 
اللجنة الدائمة لإلحتفال باألعياد 
واملناسبات الوطنية الذي أطلقته 
أخيرا “أميرنا فخر .. شعبنا ذخر”، 
والذي يجسد قوة الوحدة الوطنية 
الكويتية وألتفاف أهل الكويت حول 

قيادته الرشيدة واحلكيمة.
وذك����رت اللجنة ف��ي تصريح 
ص��ح��ف��ي أن ال��ق��ري��ة س��ت��واك��ب 
االحتفاالت الوطنية مراسم رفع 
العلم ومرور الذكرى الثالثة عشرة 
على تولي سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د مقاليد احلكم في 
ال��ب��الد، إل��ى جانب م��رور الذكرى 
الثامنة واخلمسون للعيد الوطني 
وال���ذك���رى ال��ث��ام��ن��ة وال��ع��ش��رون 
للتحرير. وأش���ارت إل��ى أن هناك 
امل��زي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التراثية 

والرياضية والثقافية والترفيهية 
ال��ت��ي سيتم اإلع���الن عنها تباعا 
بالتعاون مع عدة جهات حكومية 

بينها وزارة اإلع��الم عبر قطاعي 
اإلذاع��ة والتلفزيون، حيث سيتم 
إط��الق برامج ومسابقات متعددة 

ستبرز أج���واء البهجة والفرحة 
لدى املواطنني واملقيمني وأبناء دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

من جانب آخر تفقد املستشار في 
الديوا األميري واملشرف على القرية 
التراثية محمد ضيف الله شرار 
فعاليات ن��ادي الرماية التي تقام 
في القرية، مبصاحبة مدير القرية 
سيف ال��ش��الح��ي، وس��ط حضور 
جماهيريا الف��ت��ا م��ن امل��ش��ارك��ني 
باملسابقات واألنشطة اخلاصة في 
الرماية، وأش��اد ش��رار في اجلهود 
املبذولة من قبل القائمني على نادي 
الرماية، كما قام بجولة إلى جمعية 
ال��ب��راري للمحافظة على البيئة 
واحلياة الفطرية، وثمن الدور الذي 
تقوم به اجلمعية واألهداف البيئية 

التي تعمل من أجل حتقيقها.
على صعيد أخر أطلقت اللجنة 
املنظمة ملسابقات مهرجان املوروث 
الشعبي اخلليجي مسابقة  الطيور 
“السرعة” و”امللواح”، وسط 
اس��ت��م��راري��ة م��ن��اف��س��ات مسابقة 
اإلب���ل ب��ك��اف��ة ف��ئ��ات��ه��ا، ك��م��ا سيتم 
قريبا إنطالق منافسات مسابقة 
اخليول في القدرة والتحمل للهواة 

والناشئني.  

شرار والشالحي يتفقدان فعاليات نادي الرماية
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صندوق الصدقات 
في »أمانة األوقاف« 

يدعم جمعية 
»بشائر اخلير«

عبداحلميد الباللي

عبر رئيس مجلس إدارة جمعية 
“بشائر اخلير” عبداحلميد الباللي 
عن خالص شكره وتقديره لألمانة 
العامة لألوقاف على دعمها املستمر 
جلهود اجلمعية ط��وال السنوات 
املاضية، وذلك فى أطار دورها بدعم 
مسيرة العمل اخليرى في البالد. 
ولفت الباللي في تصريح صحفي 
إل��ى أن األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف 
دأب��ت على مساهماتها املستمرة 
واملتواصلة والداعمة ملسيرة اخلير 
والعطاء، حيث قدمت بدء من هذا 
ال��ع��ام اجل��دي��د دع��م��اً مالياً قيمته 
84.978 ألف من صندوق الصدقات 
لألرامل في األمانة العامة لألوقاف 

إلى اجلمعية.
وأضاف أن هذا الدعم الذي قدمته 
األمانة يتم توزيعه على املستحقني 
م��ن التائبني وأس��ره��م باجلمعية 
للتخفيف عن معاناتهم ومبا يحقق 
مصاحلهم ومساعدتهم للثبات على 
التوبة، مبينا أن ما قدمته األمانة 
العامة ل��ألوق��اف خ�����الل الفترة 
السابقة وم��ا تقدمه خ��الل الفترة 
املقبلة يأتي تقديرا لدور اجلمعية 
في عالج وتأهيل املدمنني، ونابعا 
من رسالتها اإلنسانية في مساعدة 
التائبني في التغلب على ظروفهم 
املعيشية الصعبة، وهو ما يستدعي 
تقدمي جزيل الشكر والتقدير على 
الدعم املتواصل جلمعية “بشائ��ر 
اخلير”. وأش��ار الباللي إل��ى أن ما 
تقدمه األمانة العامة لألوقاف من 
دعم متواصل يعد منوذجا رائعا ملا 
تقوم ب����ه في دعم مسيرة العم����ل 
اخليري في الكويت خاصة ما قدمته 
ه��ذا العام من صندوق الصدقات 
لألرامل، وهو ما يعد أيضا منوذجا 
فريدا يحتذى به في داخل الكويت 
وخارجها، ويضاف إلى جناحاتها 
املتواصلة والتي يشهد لها القاصي 

والداني في مجال العمل اخليري .

غالف كتاب العمل التطوعي


