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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

الغاء توكيـل ر�سمـي عــام
تعلن �سركة المتياز لنقل الب�سائع

باأنــه تــم الـغــاء التوكيــل ال�سـادر مــن ال�سركــاء :
 1- �ساميـــه را�ســـد العجمــي 

2- عفاف جماهد عبدالعزيز مرجان
ل�ســالــح املــدعــو/ فــهــد عبـدالـحــي عبــده �سلـيـمــان 
) م�ســري اجلن�سية( وعليــه يخلوا م�سوؤوليتهم عــن اأي اأعمال 

يقوم بها املـذكــور مبوجــب الوكــالــة.

تعديل كيان قانوين

امل�سرتكة  الـــــــرواد  �ــســركــة  تــعــلــن 

لـــلـــتـــجـــارة الـــعـــامـــة واملـــــقـــــاولت 

بــاأنــه �ــســوف يــتــم تــعــديــل الكيان 

ت�سامنية  لل�سركة من  القانوين 

حمـــــدودة.  مــ�ــســوؤولــيــة  ذات  اإىل 

يرجى من له اعرتا�ض مراجعة 

وزارة التجارة وال�سناعة.

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

عاشور:  توجد شركات تتالعب بنسبة العمالة الوطنية 
الحبيني: قانون العمل في القطاع األهلي ظلم رب العمل 
خبرة وحسن سلوك من رب العمل 
وعلى رب العم����ل اال يكتب فيها 
شيئا يسيء الى العامل متسائال 
كيف لي ان اثق بعد هذا بشهادة 
خبرة صادرة من شركة كويتية اذا 
كانت الشركة مجبرة على امتداح 
العامل حتى ولو كان سيئا النها 
بهذا ص����ادرت حق رب العمل في 

ابداء رأيه.
واوضح انه هنا وكأننا نشجع 
العامل املسيء ونحرم رب العمل 

من حقه في ابداء الرأي.
مشيرا الى ان من الفقرات التي 
يجب اعادة النظر فيها ايضا تلك 
اخلاصة باج����ازة الوضع والتي 
تقول: تستحق املوظفة اجازة وضع 
70 يوما مدفوعة االجر شريطة ان 
تلد خالل ال� 70 يوما، فهل يعقل 

مثل هذا الشرط؟!
مستفيضا في طرحه عن قانون 
العمل في القطاع االهلي قائال: كيف 
ميكن ان نطلب من رب العمل ان 
يقوم بدف����ع نصف االجر للعامل 
حتى يشفى، متسائال: أليس رب 
العمل مواطنا وله حقوق وكيف 

نظلمه مبثل هذه الفقرات؟
واختتم احلبيني حديثه قائال: 
ان املشرع اسرف في حماية العامل 
ولكنه تناس����ى متاما رب العمل 
وامتنى ان تنقل مالحظاتنا العضاء 
مجلس االمة وبعد انتهاء احملامي 
فهد احلبيني م����ن كلمته حتدث 
الدويسان موجها  النائب فيصل 
حديث����ه للحبيني قائال: اعترض 
على كثير مما جاء في كلمته فكيف 
تضع كل اللوم على العامل، وهل 
من املعقول ان يضرب العالم رب 
العمل ويهينه او يضر بعمله او 
شركته، ملاذا تقف مع رب العمل 

ضد العامل؟

البنك وعمل ملدة شهرين وخالل 
الشهرين قام بالغاء امتيازات مالية 
لع����دد كبير من العاملني ثم غادر 
املصرف وبق����ي املوظفون الذين 
الغيت عنهم امتيازاتهم دون دفاع 
وخاطبنا اكثر من جهة ولكن لم 

نتلق ردا من احد.
وبعدها حت����دث احملامي فهد 
احلبيني ال����ذي عارض بعض ما 
طرحه عاشور في كلمته التي بدأ 
بها الن����دوة وبدأ احلبيني كلمته 
معرجا على قانون العمل االهلي 
والتعديالت وخاصة قضية حصول 
الرجوع  العامل على تنازل دون 
ال����ى كفيله وكيف ان����ه ميكن ان 
يكون فيها ظلم لرب العمل او على 
االقل تصطدم بنصوص دستورية 

واضحة.
وحتدث احلبيني عن عدد من 
املخالفات ف����ي تعديالت القانون 
قائال، من بني الفقرات مادة حتدد انه 
يحق للعامل احلصول على شهادة 

التعسفي الذي طال الكثيرين.
وكشف عاش����ور عن تالعب 
في اعداد نسب العمالة الوطنية، 
مشيرا الى ان مسألة التحقق من 
هذا األمر مسؤولية وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وان عليها ان 
توقف التالعب احلاصل في نسب 
اعداد العمالة الوطنية في شركات 
القطاع اخلاص موضحا ان ارتفاع 
نسب العمالة الوطنية في بعض 

الشركات غير حقيقي.
واض����اف عاش����ور ان هناك 
جتاوزات في عدد ساعات العمل 
في بعض الش����ركات دون وجود 
حتديد حقيقي لس����اعات العمل، 
وحول هذه القضية خاطبنا وزارة 
الشؤون عدة مرات اال انه عندما 
نوجه كتابا لها فإنه عادة ما يتأخر 
ردها بشكل كبير ومضر مبصلحة 

العمل والعمال.
وقال عاشور: ان احد املصارف 
تعاقد مع احد املستشارين قدم الى 

الشباب على االنخراط في العمل 
األهلي.

وذكر عاشور ان ابرز ما نواجهه 
اليوم في القطاع األهلي هو التباين 
الكبير في الرواتب، وعدم وجود 
حدا ادنى واضح للرواتب، وكذلك 
م����ا حصل مؤخرا م����ن تخفيض 
للرواتب لكثير من العاملني دون 
وج����ود قانون مح����دد ملثل هذه 

االجراءات.
واوض����ح عاش����ور: ان على 
اصح����اب الش����ركات او باالصح 
كما نس����ميه رب العمل ان يعي 
ان����ه بتعي����ني ابن����اء الوطن امنا 
يقوم باستثمار البشر وهو اكثر 
االس����تثمارات عائدا للبلد، ولكن 
لالسف كثير من الكويتيني العاملني 
في القطاع اخلاص واجهوا الفصل 
التعس����في في عدد من الشركات 
خاصة خالل الفترة االخيرة وسط 
صمت حكومي غير مبرر، بل انها لم 
تتحرك ابدا بفاعلية جتاه التفنيش 

دانيا شومان
أقام املرك����ز الكويتي حلقوق 
اجلاليات ندوة نقاش����ية بعنوان 
العمل  »التعديالت عل����ى قانون 
في القطاع األهلي« ش����ارك فيها 
كل من رئيس نقابة البنوك منصور 
عاشور واحملامي فهد احلبيني بعد 
اعتذار اعضاء مجلس االمة االربعة 
الذين كان يفترض مشاركتهم في 
الن����دوة، كما اعلن القائمون على 
الندوة، واملعت����ذرون هم النائب 
مس����لم البراك والنائب د.فيصل 
املسلم والنائب د.سلوى اجلسار 
والنائب صالح املال هذا وشارك في 
نق����اش جانبي في الندوة النائب 

فيصل الدويسان.
بدأ الندوة التي عقدت في منطقة 
الشهداء مساء امس االول رئيس 
نقابة البنوك منصور عاش����ور، 
مبين����ا اهم املعوقات التي تواجه 
العاملني في القطاع العام وضرورة 
اجراء تعديالت على قانون العمل 
األهلي والتي قال انها تعديالت تأتي 
في صالح القط����اع االهلي كونها 
ستش����جع العمالة الوطنية على 
االنخراط في العمل بشركات القطاع 
اخلاص، وقال عاشور »خالل الفترة 
املاضية استطعنا القيام بتعديالت 
جوهرية في قانون القطاع االهلي 
وحققنا تقدما كبيرا وهناك نواب 
ساهموا في دعم توجهنا لتغيير 
بعض مواد القانون لتمنح العدالة 
سواء للعامل او صاحب املنشأة، 
واستطعنا ان نطرح رؤية جوهرية 
لتعديالتنا ولكن مازلنا نريد حتركا 
جادا لتحريك هذا امللف خاصة في 
ظل توجه كبير من قبل الشباب 
الكويتي للعمل في القطاع األهلي 
وهو أمر يفترض ان يواجهه مزيد 
من التعديالت لتشجيع املزيد من 

في ندوة أقامها المركز الكويتي لحقوق الجاليات تحت عنوان »التعديالت على قانون العمل في القطاع األهلي«

املتحدثون في ندوة املركز الكويتي حلقوق اجلاليات

د.عادل الفالح مفتتحا معرض اخلط العربي

وكيل »األوقاف« افتتح معرض الخط العربي والفن اإلسالمي الهندي 

الفالح: الخط العربي ساهم على مر الزمان
 في تشكيل الصورة الحضارية ألمتنا اإلسالمية

زينب أبوسيدو
ضمن نشاطات املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب اقيم معرض اخلط العربي والفن االسالمي 
الهندي في املس���جد الكبير برعاية وكيل وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل عبداهلل الفالح 
وحضور السفير الهندي والسفير املصري وعدد 

من الديبلوماسيني واخلطاطني الهنود.
وقد القى الفالح كلمة بهذه املناسبة جاء فيها: 
لقد ساهم اخلط العربي على مر الزمان في تشكيل 
الصورة احلضارية المتنا االسالمية، وكان رمزا 
لهويتنا وتاجا لفنونها، وشكل نتاج اخلطاطني 
ارثا نعتز به ونفخر، وكان الى جانب ذلك مصدرا 
لكثير من التجارب الفنية املعاصرة في مجال الفن 

التشكيلي والعمارة وغيرها من الفنون.
واكد الفالح على ان وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية بالكويت دأبت على دعم وتشجيع 
هذا الفن من خالل انشطة مركز الكويت للفنون 
االسالمية في املسجد الكبير، مشيرا الى ان هذا 
املعرض يأتي حلقة في هذه السلس���لة ليشكل 
دعما لهذا الفن وتشجيعا لالبداع ونشرا لثقافة 

جمالية جديرة باالهتمام والعناية.
كما اشار الى ان ادراك الفنان املسلم ما للجمال 
من وقع في النفوس جعله يسخر ريشته وقلمه 
لتزيني اآليات الكرمي���ة فاطرب العيون بروعة 

استلهمها من جمال روحه ورقة عاطفته.
واك���د الفالح على ان من رحم���ة اهلل باألمة 
االس���المية ان جعل اللغة العربي���ة رابطا بني 
ابنائها، على اختالف الس���نتهم والوانهم، وها 
هو اخل���ط العربي يجمعنا حتت س���قف واحد 
لنعبر به ومن خالله عن روح االبداع املتأصلة 
في نفوس املسلمني، وتعلقهم بلغة القرآن الكرمي 
خدمة لهذا الدي���ن واظهارا جلماله ودعوة لغير 
املس���لمني للتعرف على االسالم من خالل بوابة 

اخلط العربي.
كما القى السفير الهندي بالكويت اجاي ملهوترا 
كلمة رحب فيها باحلضور واشاد باهمية توطيد 
التعاون الثقافي بني الكويت والهند، واشار الى 
ان مقتني���ات املع���رض مت اختيارها من متحف 
س���االر جنغ في مدينة حيدر آباد بالهند، وذكر 
ان فن اخلط العربي بالهند هو مساهمة من الهند 
الثراء الثقافة االسالمية العربية، وابدى استعداده 
للتعاون مس���تقبال في جميع املجاالت اخلاصة 
بتطور العالقات بني البلدين، ووجه الدعوة لزيارة 
الهند حيث توجد جميع اعمال فن اخلط العربي 

في هذا املتحف.
وكان من ضمن احلضور اخلطاط رضى الدين 
اقبال )47 عاما( ومحمد نعيم )80 عاما( اللذان 

حضرا من الهند خصيصا لهذا املعرض.

)سعود سالم(


