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»إحياء التراث« اختتمت مشروع »عليكم بسّنتي«
ضاري المطيري

اقامت جمعية احياء التراث االسالمي 
حفال لتكرمي املساهمني في اجناح املشروع 
الدعوي الثالث بعنوان »عليكم بسنتي« 
ال����ذي اقيم في منطق����ة قرطبة رمضان 
الفائت، كما مت تكرمي املتسابقني في مسابقة 
حفظ القرآن الك����رمي وجتويده للرجال 
والنساء، وذلك حتت رعاية النائب خالد 
سلطان بن عيسى ورئيس جمعية احياء 
التراث االسالمي م.طارق العيسى. حضر 
احلفل شخصيات سياسية ودعوية عديدة 
كان من ابرزها النائب السابق د.فهد اخلنة 
العبداجلليل  السابق م.نصار  واملرشح 
والداعية حاي احلاي واحمد الكوس وخالد 
السلطان وفهد اجلنفاوي. وكان املشروع 
يتضمن انش����طة دعوية عديدة، كإقامة 
احملاضرات الوعظية والندوات الدينية، 
باالضاف����ة الى احللقات القرآنية، والتي 
صاحبتها تغطية إعالمية واسعة، حيث 

م.طارق العيسى مكرما خالد السلطانالقت ترحيب اهالي قرطبة.

درع تكرميية للدكتور علي العمير

في ندوة »إحياء التراث - فرع العمرية«

الشطي: إنفلونزا الخنازير تحتاج إلى الحذر 

»الهيئة الخيرية« تستنكر عملية اقتحام
المسجد األقصى ومخططات تهويده

استنكرت الهيئة اخليرية االسالمية العاملية بشدة 
اقتحام مجموعة من الصهاينة املتطرفني املس����جد 
االقصى املبارك � عشية ما يسمى عندهم بعيد الغفران 
� وقيامهم باالعتداء على املقدس����يني الذين تصدوا 
للدفاع عن احلرم الشريف، مؤكدة ان هذا االقتحام 
ليس اال حلقة من حلقات االنتهاك الصارخ للمسجد 

منذ وقوعه في اسر الصهاينة عام 1967.
وقالت ان املخطط����ات الصهيونية الرامية لهدم 
املس����جد االقصى واالعتداء املستمر على املقدسات 
االسالمية في القدس وتهجير اهلها ما هي اال اجراءات 
منهجية منتظمة لتهويد املدينة بكاملها، وطرد سكانها 
العرب، وطمس كل معاملها االس����المية التاريخية، 
وتقويض اساسات املسجد االقصى وحصاره بأكثر 
من 100 كنيس وسبع حدائق »توراتية« ومنتزهات 

من كل صوب متهيدا لبناء ما يسمونه هيكل سليمان 
الذي فشلوا في العثور على اي دليل او اثر له.

ولفتت الى ان اليهود الغاصبني سبق ان اشعلوا 
النيران في املسجد االقصى عام 1969، واستولوا على 
حائط البراق وغيروا اسمه الى حائط املبكى وجعلوه 
قبلة الداء شعائرهم، ومنذ ذلك احلني وهم مستمرون 

في حفر االنفاق واخلنادق اسفل املسجد.
واذ توجه الهيئة التحية الى املقدسيني واملقدسيات 
املرابطني واملدافعني عن االقصى الشريف وعن مقدسات 
االمة، دعت الشعوب واحلكومات العربية واالسالمية 
الى حتمل مسؤولياتها وواجبها الوطني واالسالمي 
امام اهلل س����بحانه وتعالى ثم امام االمة والتاريخ 
لوق����ف هذا العدوان الس����افر والعمل احلثيث على 

حترير املقدسات من براثن الغاصبني.

نفسها على العالم ولم تكن قضية 
محلية فحسب، الفتا إلى أن أهم 
ما يجب أن نح���رص عليه إزاء 
هذه املعضلة هو توافر املعلومة 
املوثوقة ومن ثم املعتقد الصحيح 
الذي يؤدي بدوره إلى السلوك 

السليم.
وحول التفريق بني انفلونزا 
العادية  اخلنازي���ر واالنفلونزا 
أوضح الشطي أنهما متشابهان إلى 
حد كبير في األعراض، مبينا أنه ال 
ميكن التفريق بينهما بسهولة إال 

عن طريق الفحص املختبري.
وتاب���ع أن حالة االس���تنفار 
العامل���ي لهذا امل���رض إمنا هي 
نتيجة سرعة انتشاره، وليست 
لضراوت���ه، الفتا إل���ى أن هذه 
األمراض ال تعرف احلدود، كما 
ناشد املواطنني واملقيمني ضرورة 
اتباع إرش���ادات وزارة الصحة 

للوقاية منه.
وح����ول انتش����ار انفلون����زا 
اخلنازي����ر في الكوي����ت أوضح 
الشطي أنه مت اكتشاف 1500 حالة 
من أصل 15000 مت فحصهم بعد 
االشتباه بهم، مشيرا إلى ان عدد 
الوفيات منهم بلغ حتى اآلن 9 فقط، 
وجميعهم من أصحاب األمراض 
املزمنة، كما أكد على أن كبار السن 
وصغار السن هم األكثر عرضة 

لإلصابة لضعف مناعتهم.

للمحرمات، ومنها تطهير النفس 
ومتايز معسكر اإلميان ومعسكر 
الكفر، ومن ه���ذه احلكم أيضا 
تكفير السيئات ورفعة الدرجات 
للمؤمنني املبتلني، مشيرا إلى أن 
املؤمن يرى في هذه االبتالءات 
قض���اء اهلل ويث���ق بحكمت���ه 

سبحانه.
الش���طي  وأوض���ح د.أحمد 
الذي حتدث حول اجلانب الطب 
التخصصي أن انتش���ار مرض 
انفلونزا اخلنازير ال يس���تلزم 
الهلع وإمنا يتطلب احلذر وأخذ 
احليط���ة فقط، مش���يرا إلى أن 
حصيلة وفيات أمراض التدخني 
أكثر من وفيات املصابني بانفلونزا 

اخلنازير.
وأضاف انه خالل ساعة واحدة 
تسجل وفاة 630 جراء التدخني، 
وهي نسبة أكثر بكثير من وفيات 
املصابني بانفلون���زا اخلنازير، 
مؤكدا أن التدخني أخطر من اإليدز 
والدرن وسائر األمراض، وقال ان 
مخاط���ر الطريق تعد من أخطر 
الكويتيني،  ما تواجه املواطنني 
مش���يرا إلى أن 1 إلى 2 يقتلون 
يوميا في شوارع الكويت نتيجة 

السرعة والرعونة في القيادة.
وتابع الشطي قوله ان قضية 
مرض انفلونزا اخلنازير أصبحت 
قضية مجتمع ورأي عام، وفرضت 

ضاري المطيري
أكد الداعية خالد الس���لطان 
أن هلل سننا كونية ال تتخلف، 
وهي تدل على حكمته ورحمته 
ابتالء  سبحانه وتعالى، كسنة 
وامتحان الناس، مشيرا في الوقت 
نفسه الى أن لالبتالء فوائد عديدة 
كتكفير السيئات ورفعة الدرجات 
وتطهي���ر النف���س املؤمنة، كما 
أن فيها متايز معس���كر اإلميان 

ومعسكر الكفر.
وأوضح السلطان في الندوة 
التي أقامتها جلنة الدعوة واإلرشاد 
التابعة جلمعي���ة إحياء التراث 
اإلسالمي – فرع العمرية، والتي 
حملت عنوان »انفلونزا اخلنازير 
بني الش���رع والطب« أن التوبة 
النصوح من وسائل دفع البالء من 
األمراض واألوبئة وكذلك الدعاء 
والصدقة وتقوى اهلل، الفتا إلى 
ضرورة أن تكون األسباب الكونية 
التي يدفع بها البالء من األمور 
املش���روعة ألن الدواء ال يكون 
في الشريعة اإلسالمية في شيء 

محرم أبدا.
وتاب���ع ان اهلل يبتلي خلقه 
باألمراض وبسائر االختبارات 
ليكش���ف املس���يء من احملسن 
)ليبلوكم أيكم أحسن عمال(، بل 
إن االبتالء يكون باخلير أحيانا 
كما يكون بالشر )ونبلوكم بالشر 

واخلير فتنة(.
وأكد أن مثل هذه االبتالءات 
تتضمن حكما بالغة، ففيها يتبني 
للناس أن اإلسالم حق، ففي األزمة 
العاملية االقتصادية اتضح للعالم 
مخاطر الربا، وبانفلونزا اخلنازير 
اتضحت مخاطر اخلنازير، وكل 
هذا محرم في شريعتنا اإلسالمية 
على لس���ان نبين���ا ژ منذ 14 

قرنا.
وتابع السلطان أن لالبتالءات 
فوائ���د وحكم���ا كالتصفية بني 
الن���اس، ومعرفة املس���يء من 
احملسن، وانكشاف تزيني البعض 

الداعية خالد السلطان د.أحمد الشطي

خالل زيارة مقر الصحيفة اإليطالية

الدعيج ورئيس »الناتسيوني« بحثا تأهيل اإلعالميين الشباب

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
الكبير في  مشيدا بدوره وفضله 
تعزيز أواصر الصداقة بني الكويت 
وايطاليا. من جانبه، اعرب الشيخ 
مبارك الدعيج ع����ن تأثره البالغ 
بالترحيب احلار ومبش����اعر الود 
الصادقة التي تعكس عمق الصداقة 
والتآخي الذي يربط بني الشعبني 
الكويتي وااليطالي، مشيدا بالدور 
االيجابي املهم الذي قامت به جمعية 
الصداقة ومدينة فلورنسا وإقليم 
توسكانا بشكل خاص في ملحمة 

التضامن مع الكويت.

الستضافة معرض »كونا« املصور 
خالل االشهر املقبلة خالل جولته في 
املدن االيطالية الرئيسية واملهمة. 
وأكد رئيس اجلمعية وأعضاؤها 
في حتيتهم لرئيس مجلس االدارة 
واملدي����ر الع����ام ل� »كون����ا« عمق 
الصداقة الت����ي تربطهم بالكويت 
وش����عبها واعتزازه����م الصادق 
بالواقع الدميوقراطي واحلضاري 
الذي تعيشه الكويت حتت قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد احلكيمة وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

والعاديات في العالم حيث تعرض 
حتفها وأعمالها الفنية التصويرية 

والنحتية الزخرفية النادرة.
وأقام رئيس جمعية الصداقة 
االيطالي����ة � الكويتية بيير أنريا 
فاني مأدبة عشاء كبيرة على شرف 
الشيخ مبارك الدعيج والوفد املرافق 
له بحضور مجموعة من أعضاء 
البرملان األوروبي وإقليم توسكانا 
والشخصيات االعالمية من أعضاء 
اجلمعية وأصدقاء الكويت وممثلني 
ع����ن مدينة فلورنس����ا ومدينتي 
لوكا وغروسيتو اللتني تستعدان 

وقضاياها العادلة ضمن التضامن 
الصادق واحلضاري الذي انطلق 
من مدينة فلورنسا مقر أول جمعية 
صداق����ة قامت خصيصا ملناصرة 
شعب سلبت أرضه واعتدي على 

استقالله وأمنه.
وف����ي ه����ذا الس����ياق، عرض 
ماسكامبرونو امكانيات الصحيفة 
وخبرتها االعالمية والتقنية لتدريب 
االعالميني الكويتيني الشباب ودعم 
برامج وجه����ود تطوير العمل ب� 
»كونا« فيما رحب الشيخ مبارك 
الدعيج باس����تقبال مبعوثني من 
الصحافيني االيطاليني الشباب في 
دورات تأهيلية في اطار برنامج 
للتعاون سيتم بحثه في االشهر 

املقبلة.
وفي اطار زيارته األولى ملدينة 
اقليم توسكانا  فلورنسا عاصمة 
مهد عص����ر النهضة االيطالي قام 
الشيخ مبارك الدعيج ووفد »كونا« 
بزيارة مقر بينالي للتحف الفنية 
القدمية الذي افتتح في أحد أعرق 
قصور املدينة التاريخية منذ أيام 
حيث كان في استقباله القائمون 
على املعرض الدولي األش����هر في 

العالم.
وقاد أمني ع����ام البينالي الذي 
يحتفل مبرور خمسني عاما على 
تأسيسه الوفد الكويتي بني أجنحته 
التي تش����ارك فيها أكبر وأش����هر 
تسعني دار عرض للتحف الفنية 

فلورنسا )ايطاليا( � كونا: بحث 
رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
لوكالة األنب����اء الكويتية )كونا( 
الدعيج مع رئيس  الشيخ مبارك 
صحيفة »الناتسيوني« االيطالية 
سبل التعاون املتبادل في تأهيل 
االعالميني الش����باب خالل زيارته 
ملدينة فلورنس����ا حيث التقى مع 
اعضاء جمعية الصداقة االيطالية 

� الكويتية.
الدعيج  الش����يخ مبارك  وقام 
بزيارة مق����ر الصحيفة االيطالية 
العريقة التي تأسست قبل 150 عاما 
حيث اجتمع مع رئيس حتريرها 
املسؤول جوزيبي ماسكامبرونو 
ومديرها التنفيذي لويجي جاكومبو 
ومجموعة من الصحافيني البارزين 
حيث ناقش دور االعالم املهم في 
تعزي����ز التواصل بني الش����عوب 
العم����ل  والثقاف����ات ومس����تقبل 
الصحافي في اطار التطور الهائل 

لالعالم اجلديد متعدد الوسائط.
ورحب رئيس حترير الصحيفة 
الدعيج والوفد  بالش����يخ مبارك 
املرافق الذي ق����ام بجولة تفقدية 
ألقسام الصحيفة، حيث أشاد بدور 
»كونا« االعالمي املتميز في ابراز 
صورة الكويت واجنازاتها سواء 
عبر خدماتها املهنية أو املبادرات 
االعالمي����ة والثقافية الفعالة مثل 
املعرض الفوتوغرافي املقرر افتتاحه 
في مبنى املعهد اجلغرافي العسكري 
االيطالي في مدينة فلورنسا عاصمة 

الثقافة واحلضارة األوروبية.
الكبير  وأكد اهتمام صحيفته 
بتوثيق وتطوير التقارب والتعارف 
بني ايطالي����ا والكويت وحرصها 
البالغ على توطيد التعاون االعالمي 
مع »كونا« باعتبارها واجهة منيرة 
لواقع التقدم والدميوقراطية التي 

حتياها الكويت.
ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس 
ادارة »كونا« ومديرها العام الشيخ 
الدعيج مبوقف الصحيفة  مبارك 
املبدئي املشرف منذ اللحظة األولى 
للغزو الغاشم في دعم حق الكويت 

استحداث إدارة اإلعالم المرئي والمسموع
اعلن���ت وزارة االع���الم 
ادارة  انها اس���تحدثت  امس 
جديدة مبسمى االعالم املرئي 
واملسموع تتبع الوكيل املساعد 
لشؤون الصحافة واملطبوعات 
بشكل مباشر ويتولى ادارتها 

فيصل املتلقم.
االدارة  ان  الوزارة  وقالت 
اجلدي���دة تخت���ص بتنظيم 
الترخيص س���واء  عملي���ة 
لالش���خاص الطبيعي���ني او 

االشخاص االعتباريني )املؤسسات والشركات( 
الصدار املطبوعات املرئية او املس���موعة او 

املقروءة.
واضافت انه يحق لالدارة انشاء القنوات 
الفضائية التي تبث من داخل الكويت سواء 
بالتأكد من اس���تيفائها الشكل القانوني او 
من حيث البيانات واملستندات الالزمة عنها 

والهدف من اصدارها.
وأوضح���ت ان من مهامها متابعة ورصد 
املطبوع���ات بانواعها س���واء التي تبث من 
خالل القنوات الفضائي���ة املرخص لها من 
قبل وزارة االع���الم او املطبوعات التي ترد 
الى الكويت من خالل املنافذ واملوانئ اجلوية 

والبحرية والبرية قبل تداولها 
الجازتها والتأكد من صالحيتها 

للنشر.
واش���ارت ال���ى ان م���ن 
 مهامها ايضا تقدمي اخلدمات 
االعالمية وكل التس���هيالت 
املعتمدي���ن  للمراس���لني 
الفضائية املرئية  للقنوات 
والصح���ف  واملس���موعة 
املختلفة لدى الكويت خالل 
انعقاد املؤمترات واملناسبات 

املختلفة حسب اللوائح املعتمدة.
وافادت بأن االدارة ستقوم بتوفير أرشيف 
الكتروني متكامل يحتوي على كل ما يبث من 
مواد )علمية وثقافية واجتماعية واخبارية( 
القنوات الفضائية املرئية واملسموعة  على 
املرخص بها من قبل وزارة االعالم وذلك حتى 

يتسنى الرجوع اليها عند احلاجة.
وقالت ان االدارة س���تختص بتوفير كل 
املراجع واملواد القانونية عند احلاجة ملعرفة 
الرأي القانوني حول املواد املرئية او املسموعة 

او املراد بثها او تداولها و نشرها.
يذكر ان املسمى السابق لالدارة املستحدثة 

كان »مراقبة املتابعة والتنسيق«.

فيصل املتلقم

وفد السفارة األميركية خالل زيارته لـ »بشائر اخلير«

»الشؤون« تؤكد متابعتها للمشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها

وفد السفارة األميركية زار »بشائر الخير« لمناقشة اإلدمان 
مؤكدا دور النظرية االميانية في 
االس���راع بالشفاء وجناحها في 

عالج االدمان.
كما قام احد التائبني بعرض 
جتربته مع االدم���ان وصراعه 
الطويل مع املخدر ودور جمعية 
بشائر اخلير في تأهيله وشفائه 
واخراجه من الظلمات الى النور 
واندماجه في املجتمع كعضو فاعل 
له قيمة في احلياة، ثم دار نقاش 
بني رؤساء اللجان في اجلمعية 
والوف���د الزائر حول العديد من 
انش���طة اجلمعية ودورها في 

تأهيل التائبني.
الزيارة كنوع من  تأتي هذه 
التواصل االجتماعي بني السفارة 
االميركية وجمعية بشائر اخلير 
ومناقشة القضايا املهمة كقضية 
االدمان واملخدرات، وابراز اجلانب 
االنس���اني التطوعي للش���عب 

الكويتي املعطاء.

الباللي بشرح  الش���يخ  ثم قام 
جتربة البشائر في عالج املدمنني 
واملراحل التي مير بها املدمن حتى 
ش���فائه واندماجه في املجتمع، 

رئيسة اللجنة النسائية وعدد من 
مسؤولي اللجان باجلمعية.

ومت عرض فيلم تس���جيلي 
ع���ن جمعي���ة بش���ائر اخلير، 

وسامي الوهيب نائب رئيس جلنة 
العالقات العامة وعصام الرفاعي 
اللجنة  امني الصندوق ورئيس 
اليتامى  املالية واالدارية ومنى 

قام وفد من السفارة االميركية 
ضم كال من كيشا تومز املسؤولة 
االقتصادية بالسفارة واليفربي 
جون مستشار اقتصادي ومروان 
احل���داد اختصاصي الش���ؤون 
االقتصادية بالسفارة االميركية 
بزيارة جمعية »بشائر اخلير« 
املتخصصة في مكافحة املخدرات 
واالدم���ان ف���ي مقره���ا الكائن 
بالنزه���ة وذلك لالط���الع على 
جتربة »بشائر اخلير« في عالج 
االدمان واملخدرات وكذلك االطالع 
على انشطة اجلمعية وبرامجها 

املختلفة لتأهيل التائبني.
وكان في استقبال وفد السفارة 
الداعي���ة عبداحلميد  االميركية 
البالل���ي رئيس مجل���س ادارة 
جمعية بش���ائر اخلير ومسلم 
الزامل امني الس���ر واملدير العام 
للجمعية ومنصور اخلش���تي 
العامة  العالق���ات  رئيس جلنة 

فرشه وعمارته ومدرسة يتلقى بني 
جدرانها أبناء الفقراء العلم بدال من 
ان يظلوا أميني أو مستشفى شيدته 
أبنائها احملسنني  الكويت بأموال 
لتقدمي العالج للمعوزين والفقراء. 
واشار العمار الى ان فريق توطني 
العمل اخليري باش����ر عمله فور 
صدور القرار وهو يعمل بالتعاون 
مع اجلمعيات اخليرية واألهلية على 
تنفيذ العديد من املشاريع اخليرية 
الكثير من  داخل الكويت، وهناك 
املش����اريع اخليرية احمللية جار 
دراستها للموافقة عليها وجميعها 
الديرة. وعن أبرز مشاريع  داخل 
توطني العمل اخليري قال: هناك 
مكتبة الكترونية في جمعية الصم 
والبكم، ودعم مرضى السرطان من 
قبل جمعية بيت عبداهلل باالضافة 
الى التوسع في العديد من املشاريع 
الداعمة للفئ����ات احملتاجة داخل 

الكويت.

منذ القدم. واوضح ان اجلمعيات 
اخليرية الكويتية أخذت على عاتقها 
مهمة القيام بتنفيذ سلس����لة من 
املشاريع اخليرية واملنتشرة في 
بقاع العالم مساهمة منها في تنميتها 
واالرتقاء بقدراتها ومتكني األقليات 
املسلمة من استثمار طاقاتها وربط 

نشاطاتها باملشاريع التنموية.
وقال ان دائرة اهتمام اجلمعيات 
اخليرية الكويتية باخلارج اتسعت 
لتشمل بناء مشاريع ذات نوعية 
مميزة وفق����ا لطبيعة كل مجتمع 
ومدى احتياج����ه، حيث تنوعت 
تلك املشاريع لتغطي مجاالت عدة 
منها اجتماعية وثقافية واقتصادية 
وصحية. وأش����ار الى ان نش����اط 
اجلمعيات اخليرية في الكويت ال 
يقتصر على الساحة احمللية وحدها 
بل ش����مل الكثير من دول العالم 
موضحا انه أينما ذهبت جتد مسجدا 
أنشأته تلك اجلمعية وقامت على 

العم����ار انه رغم تتاب����ع األحداث 
العاملية وتأثيراتها على واقع العمل 
اخليري بصورة عامة اال انه استمر 
في الكويت بعيدا عن الشبهات ألن 
الكويتيني جبلوا على حب العمل 
اخليري وأث����ره واضح في جميع 
بقاع العالم وحب اخلير من سماتهم 

اجلمعيات واملبرات اخليرية تتولى 
االشراف واملتابعة على املشاريع 
اخليرية الكويتية سواء في الداخل 
او اخلارج موضحا انها س����بق ان 
قامت بجوالت في كل من البوسنة 

والهرسك وبنغالدش وكينيا.
وأكد ان����ه في نهاي����ة كل عام 
تقوم اجلمعيات اخليرية بتزويد 
ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
اخليرية بالتقرير املالي واالداري 
الذي يوضح املشاريع التي متت 
ونفذت على ارض الواقع واملشاريع 
الت����ي من ضمن خط����ة اجلمعية 
الس����نوية. وأفاد ب����أن االدارة لها 
احلق في القيام بجوالت استطالعية 
مفاجئة للمش����اريع اخليرية في 
اخلارج موضح����ا انه متت زيارة 
مشاريع كثيرة مشيرا الى ان كل 
اجلمعيات اخليرية الكويتية تعمل 
وفق األنظمة واللوائح والقوانني 
التي أنش����ئت من اجلها  وأضاف 

بشرى شعبان وكونا
أكدت ادارة اجلمعيات واملبرات 
اخليري����ة ف����ي وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل أمس متابعتها 
للمشاريع اخليرية الكويتية سواء 
في الداخل أو اخلارج مشددة على 

نزاهة العمل اخليري الكويتي.
وقال مدير االدارة ناصر العمار 
ل� »كونا« ان كل املشاريع اخليرية 
الكويتي����ة في اخل����ارج تخضع 
إلشراف ورقابة وزارة اخلارجية 
الكويتية مشيرا الى انه مت حصر 
جميع املشاريع اخليرية باخلارج 
ونحن على اطالع بها. واضاف ان 
وفدا من وزارة الش����ؤون برئاسة 
الوكيل املس����اعد للشؤون املالية 
واالدارية أحمد الصواغ س����يقوم 
بجولة تفقدية في الثامن من اكتوبر 
اجلاري الى تايلند واندونيس����يا 
لالطالع على املش����اريع اخليرية 
الكويتية هناك. واشار الى ان ادارة 

الشيخ مبارك الدعيج

ناصر العمار

العمار: دعم مرضى السرطان في بيت عبداهلل 
والمكتبة اإللكترونية أبرز مشاريع توطين العمل الخيري

النصافي: اتحاد عمال موظفي الكويت يمثل 15 نقابة
ص���رح عضو االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت 
ورئيس نقابة العاملني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بندر النصافي بأن على وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
دراس���ة موقف االحتاد الوطني جيدا ونحن نعلم جيدا ان 
الوزير رجل قانون في املقام األول ويعلم جيدا ان االحتاد 
الوطني ميثل خمس عشرة نقابة مت اشهارها من قبل وزارة 
الشؤون ويعتمد على قاعدة عريضة من الطبقة العمالية 

الت���ي ميثلها ويقوم على خدمته���ا ويحافظ على حقوقها 
املكتسبة طبقا لقوانني العمل والدستور الكويتي الذي يكفل 

لها حق تنظيم النقابات واالحتادات العمالية.
واشار النصافي الى اننا كنقابات مشهرة حديثا لم جند 
ملجأ وال مدافعا عن حقوق النقابات اال االحتاد الوطني الذي 
نفخر بانتمائنا والعمل حتت مظلته بعد تنصل العديد من 

االحتادات من املسؤولية ووقوفهم امام هذه النقابات.


