
الثالثاء 22 سبتمبر 2009  3محليات
خلفاً للسفير الجاسم الذي عيّن في بلغراد

الكويت هنأت بيليز ومالطا وأرمينيا بأعيادها
الخرافي هنأ نظراءه

الصالل وصل النمسا سفيرًا للبالد وممثاًل لدى المنظمات الدولية
ڤييناـ  كونا: وصل الى العاصمة النمساوية 
مساء امس األول السفير محمد سعد الصالل 
لتولي منصبه كســـفير جديد للكويت في 
النمسا وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية 
في ڤيينا خلفا للسفير السابق فوزي اجلاسم 

الذي عني سفيرا في بلغراد.
وكان في استقبال السفير اجلديد اركان 
سفارتنا في النمسا وفي مقدمتهم املستشار 
فوزي الفرح والسكرتير االول طالل الفصام 
والسكرتير الثاني فالح املطيري والسكرتير 
الثالث يوســـف التنيب اضافـــة الى باقي 

املوظفني العاملني في السفارة.
واشاد سفيرنا اجلديد في النمسا مبستوى 
العالقات القائمة بني الكويت والنمسا وما 

حققته من تطور في جميع املجاالت، مشيرا 
الى ان النمســـا والكويت تربطهما عالقات 
جيدة منذ سنوات طويلة مبنية على الثقة 

واالحترام املتبادل.
واثنى السفير الصالل على الدور الذي 
تضطلع به النمســـا كجسر يربط بني دول 
غربي وشـــرقي اوروبا ودورها داخل األمم 
املتحدة ومساهمتها املتميزة في قوات حفظ 
الســـالم العاملة في مختلف مناطق العالم 

وبينها منطقة الشرق األوسط.
واكد ســـفيرنا اجلديد تقديـــر الكويت 
للسياســـة احلكيمة التي تعتمدها النمسا 
والقائمة على احلياد، مشددا على انه يتطلع 
الى تعزيز مستوى التعاون القائم بني البلدين 

ودفعه في مختلف املجاالت.
وانتهى السفير في ختام تصريحه الى 
التأكيد على اهمية الزيـــارة االخيرة التي 
قام بها رئيس الدولة هاينز فيشر للكويت 
في شهر فبراير املاضي وما متخضت عنها 
من نتائج ايجابيـــة على مختلف االصعدة 

السياسية واالقتصادية وغيرها.
وتعتبر الكويت من بني اولى دول مجلس 
التعاون اخلليجي التي اقامت عالقات سياسية 
واقتصادية وجتارية مع النمسا حيث بدأت 
على مستوى الســـفارات بني البلدين عام 
1978 عندما افتتحت الكويت اول سفارة لها 
في ڤيينا ثم افتتحت ســـفارة منساوية في 

الكويت عام 1985.

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئــــة الى الرئيس كولفيل يونغ حاكم 
عام بيليز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب الســــمو االمير ببرقية تهنئة 
الى الرئيس جورج ابيال رئيس جمهورية مالطا 
الصديقة عبر فيها ســــموه عــــن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

هذا وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس سيرز ساركيسيان 
رئيس جمهورية ارمينيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وفي االطار ذاته بعـــث رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة إلى كل من رئيس 
مجلس النواب مبالطا لويـــس غاليا، ورئيس 
املجلس الوطنـــي بأرمينيا هوفيك ابراهاميان، 
ورئيس مجلس النواب بجمهورية بليز امييل 
ارجيوليس، ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية 
بليز اندريا جل، وذلك مبناسبة األعياد الوطنية 

لبالدهم.
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جمعية إحياء التراث اإلسالمي استقبلت المهنئين بعيد الفطر السعيد

العمير: نرفض المقترحات المطروحة بخصوص القروض ونؤيد ما يحقق العدالة والمساواة

ضاري المطيري
أقامـــت جمعية 
التــــراث  إحيـــــاء 
اإلســـالمي حفلهـــا 
الستقبال  السنوي 
املهنئني بعيد الفطر 
السعيد، وكان على 
رأس املستقبلني كل 
مـــن رئيس مجلس 
اإلدارة م.طــــــارق 
العيســـى ومديــــر 
عام اجلمعية الداعية 
سليم السليم والعديد 
من أعضاء مجلس 
ورؤســـاء  اإلدارة 

األفرع.
كما حضر احلفل 
الذي أقيم في مقرها 
الرئيسي في قرطبة 

مســـاء يوم العيد عدد من أعضاء مجلس األمة والوزراء والسفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي وعدد كبير من املواطنني واملتبرعني، 
كان منهم النائب د.علي العمير والنائب خالد سلطان، والداعية حمد 

األمير وبدر احلجرف ود.عادل املطيرات وعيسى مال اهلل.
وحول قضية الساعة األخيرة التي تتحدث عن توجه حكومي حلل 
أزمة قروض املواطنني، وعن رؤية التجمع اإلســـالمي السلفي لهذه 
القضية احلساسة، أكد النائب د.علي العمير رفضه جلميع املقترحات 
بقوانني التي قدمت في املجالس الســـابقة، والتي يزمع تقدميها مرة 
اخرى، والتي تتمحور حول إسقاط القروض أو شراء الديون وإعادة 
جدولتها إلسقاط الفوائد عنها، موضحا ان هذين املقترحني بالتحديد 

يرفضهما التجمع اإلسالمي السلفي وال يوافق عليهما.
وتابع ان رفضه ملقترح شـــراء الديون وإعـــادة جدولتها يعود 
ألمور عدة، منها تضمنه شبها شرعية قد وضحت في السابق، ومنها 
ايضا عدم حتقيقه مبدأ العدل واملساواة، اضافة الى ان املقترح يقوم 
بتشـــجيع النظام الربوي، وكذلك يتضمن رسائل سلبية للمواطن 
بأن الدولة تتحمل دائما الديون واألقســـاط التي يقع فيها، الفتا الى 
ان مقترح إســـقاط القروض كلية مقترح مرفوض من أغلب النواب 

وليس من التجمع فقط.
وأضاف العمير ان هناك مقترحات حلل هذه القضية بطرق اخرى 
لكنها لم تقدم بعد، مشيرا الى ان التجمع السلفي سيرحب ويدعم اي 
مقترح جديد يتحقق معه مبدأ العدل واملســـاواة، ويخفف عن كاهل 
املواطنني، ومن هذه املقترحات ايداع أموال للبنوك على ان تســـقط 
فوائدها في مقابل إســـقاطها لفوائد قروض املواطنني، مؤكدا وجود 
توافق من قواعد التجمع اإلسالمي السلفي االنتخابية على توجهاته 
في ضرورة حتقيق العدل واملســـاواة في أي مقترح، والتي بال شك 

لم تتحقق في االطروحات القدمية.
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