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عزام الصباح: زيارة األمير خليفة بن سلمان 

تجسيد لعمق العالقات بين الكويت والبحرين
املنامةـ  كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان الزيارة املرتقبة لرئيس 
الوزراء البحريني األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة الى بلده الثاني الكويت تعد جتســــيدا 
لعمق العالقات بني الكويت والبحرين الضاربة 

بجذورها في عمق التاريخ.
 وقال الشيخ عزام الصباح في بيان صادر 
عن السفارة ان هذه الزيارة تعتبر توثيقا لعرى 

األخوة والتعاون بني البلدين وان زيارة األمير 
خليفة للكويت ستضيف لبنة أساسية في صرح 

العالقات املتميزة التي تربط البلدين. 
وأشار الى أن مثل هذه الزيارات املتبادلة 
بني البلدين الشقيقني هي سنة حميدة قد 
ســــنها اآلباء واألجداد حيــــث ان العالقات 
الكويتية ـ البحرينية صرح متكامل قوامه 
الدم الواحد ووحدة الصف والتاريخ واملصير 

املشترك والعالقات احلميمة بني القيادتني 
والشعبني الشــــقيقني. وأوضح انه سيتم 
خالل الزيــــارة التوقيع على عدة اتفاقيات 
من شــــأنها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون 
املستدام بني البلدين في مجاالت عدة، الفتا 
الى ان مثل هذه الزيارات تعنى بتبادل الرؤى 
واآلراء حول املواضيع اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.

الراشد قدم أوراق اعتماده 
مندوبًا دائمًا للكويت في »الفاو«

ـ كونا: قــــدم م.خالد  روما 
الراشــــد امس أوراق اعتماده 
الدائم  املندوب  لتولي منصب 
للكويت لــــدى منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )فاو( 
الى مدير عــــام املنظمة د.جاك 

ضيوف.
وتسلم د.ضيوف الذي أشاد 
بدور الكويت النشط في أعمال 
وجهود »الفاو« أوراق اعتماد 
الراشــــد كثالث ممثل للكويت 
فــــي املنظمــــة خالل مراســــم 
رسمية شارك فيها رئيس قسم 
املراســــم باملنظمة مايكل هاج 
ومدير ديوان املدير العام ايرفي 

لوجون.
وعبــــر عن تقديــــره لدور 
الكويت الفعال في أعمال املنظمة 
الدولية بقضايا األمن الغذائي 
ومشكالت اجلوع وسوء التغذية 
في العالم، مشــــيدا باسهامات 
الكويت املثمــــرة في التصدي 
ملشكالت اجلوع ودعم التنمية 

في العالم.
وحيا خالل املراســـم التي 
جرت في إطار من الود الواضح 
مثابـــرة احلكومـــة الكويتية 

وممثليتها الدائمة على توطيد 
العالقات مع »الفاو« وتعزيز 
التعـــاون الفعـــال وااليجابي 
للنهوض مبهمتها والتحديات 

الكبيرة املاثلة.
املندوب  أعــــرب  من جهته 
الدائــــم اجلديد م.الراشــــد عن 
شكره ملدير عام منظمة »الفاو« 
على ترحيبه الدال على العالقة 
املتميزة بني الفاو والكويت التي 

تدعمها، مشيدا بقيادته احلكيمة 
للمنظمة وجهوده املخلصة في 
دفع عجلة التنمية والنهوض 

بالعمل الزراعي في العالم.
وأكد حرصه على استمرار 
التعــــاون البناء بــــني الكويت 
واملنظمة نحو األحسن، مشيرا 
الى جهود زميلتيـــه املندوبتيـــن 
الدائمتني السابقتـــني فاطمـــة 

حيات ود.ملياء السقـــاف.

د.جاك ضيوف مرحبا باملهندس خالد الراشد

الشيخ عزام الصباح

حذر رئيس مجلس إدارة النقابة 
العامة للبنوك منصور عاشـــور 
من التجاهل املتعمـــد ملا جاء به 
قانون العمـــل األهلي اجلديد من 
نصوص ومواد توجب مبوجبها 
على البنوك االلتزام بالدوام ملدة 8 
ساعات ولفترة واحدة وليس وفقا 
ملا هو معمول به حاليا من فوضى 
كل بنـــك يعملـ  على حد تعبيره 
ـ وفقا ملا يراه مناســـبا له ضاربا 
عرض احلائط مبا لدى املوظفني 
والعاملني في إداراته من مكاسب 
وحقوق اعتمد إقرارها لهم القانون 
اجلديد الذي بـــات نافذا تطبيقه 

منذ أيام.
فـــي تصريح  وقال عاشـــور 
صحافي ان التحدي األول لتطبيق 
قانون العمل األهلي اجلديد 2010/6 
هو امتثال البنك املركزي والبنوك 
ملا جاء به القانون اجلديد من مواد 
ونصوص تلزمهم بتوحيد ساعات 
العمل حسب نص املادة 65 والتي 

تنص على اآلتي:
أـ  ال يجوز تشغيل العامل أكثر 
من 5 ساعات متصلة يوميا دون 
ان يعقبهـــا فترة راحة ال تقل عن 
ساعة وال حتتسب فترات الراحة 
ضمن ســـاعات العمل. ويستثنى 
القطاع املصرفي واملالي  من ذلك 
واالستثماري فتكون ساعات العمل 

8 ساعات متصلة.

ب ـ يجوز بعد موافقة الوزير 
تشـــغيل العمال مـــن دون فترة 
راحة ألســـباب فنية او طارئة او 
في األعمال املكتبية شـــريطة ان 
يقل مجموع ساعات العمل اليومية 
)عن 8 ساعات( وفقا ملا نصت عليه 
املادة 64 من هذا القانون بساعة 
واحدة على األقل وتكون ساعات 
العمل في شهر رمضان املبارك وفقا 
لنص املادة 64 ستا وثالثني ساعة 
أسبوعيا. وتابع: حيث انه قد مت 
النص باملادة 150 من القانون على 
انه: علـــى رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ 
هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية. وحيث 
ان النص ســـالف الذكر استثنى 
بصراحة القطاع املصرفي واملالي 
واالستثماري بأن تكون ساعات 
العمل 8 ساعات متصلة، فاستحدث 
النص حكما جديدا بالنسبة للقطاع 
املصرفي بأن تكون ساعات العمل 8 
ساعات متصلة ومن ثم يجب إعمال 
هذا النص وإصدار تعميم جلميع 
البنوك بتطبيـــق أحكام القانون 
دون ثمة اجتهـــاد فال اجتهاد مع 
وجود النص القانوني. مشيرا الى 
ان النقابـــة العامة للبنوك تعتبر 
ما طـــرأ على قانون العمل األهلي 
القدمي من تعديل وتغيير هو في 
حقيقته إجناز حقوقي وإنساني 

يســـجل للكويـــت وجلميع قوى 
العمل الوطنية والوافدة في القطاع 
األهلي ومنهم املوظفون والعاملون 
البنوك والقطاع االستثماري  في 
واملالي بصفة عامة. وأكد عاشور 
انه ســـبق للنقابة العامة للبنوك 
ان واصلت وعلى مدى السنوات 
املاضية املطالبة بتوحيد ساعات 
العمـــل في البنوك كما ســـاهمت 
بفاعلية من خـــالل وجودها في 
اجتماعات جلنة الشؤون الصحية 
في مجلس األمة تقدمي بحدود 68 
تعديل وتغيير على مواد قانون 
العمل األهلي السابق ما قبل وبعد 
املداولة األولـــى له داخل مجلس 
األمة وحققت من خالل ذلك العديد 
من النجاحات مـــن أهمها اعتماد 
املادة 65 من قانون العمل األهلي 

اجلديد الذي اســـتثنى من خاللها 
القطاع  املوظفني والعاملـــني في 
املصرفي واملالي واالستثماري مما 
تضمنته من نص مقره لهم بذلك 
االســـتثناء الدوام ملدة 8 ساعات 
متواصلة وكذلك ما جاءت به املادة 
64 الذي أكد املشرع من خاللها انه 
مع عـــدم اإلخالل بأحكام املادة 21 
من قانون العمل األهلي اجلديد ال 
يجوز تشغيل العامل ألكثر من 48 
ساعة أسبوعيا او 8 ساعات يوميا 
إال فـــي احلاالت املنصوص عليها 
في هذا القانـــون وعلى ان تكون 
ســـاعات العمل في شهر رمضان 
املبارك 36 ســـاعة أســـبوعيا مع 
جواز إنقاص ســـاعات العمل في 
هذه األعمال املرهقـــة او املضرة 
بالصحة او لظروف قاسية بقرار 
من الوزير املختص في إشارة منه 
الى انه حان الوقت ألن يبادر البنك 
املركـــزي والبنوك في الكويت ما 
بعد بـــدء التنفيذ العملي لقانون 
العمل اجلديد اإلعالن الرسمي على 
انها بالفعل ملتزمة مبا جاء به هذا 
القانون وتكون عند حسن صاحب 
القرار وموظفيهم باملباشرة بتوحيد 
ساعات الدوام والكف عن التالعب 
بتقدمي املبررات وتصنيفات واهية 
لعمل الفروع التابعة لهم بني ما هو 
سكني وجتاري وما هو غير ذلك 
مـــن تصنيفات أخرى عفى عليها 

الزمـــن منذ اللحظة األولى إلقرار 
قانون العمل األهلي اجلديد.

إدارة  وأكـــد رئيس مجلـــس 
نقابة البنوك ان النقابة وان كانت 
تلتزم حتى هـــذا اليوم باآلليات 
القدمية املعتمدة لدى إدارات عمل 
البنوك فـــي قضية الدوام تقديرا 
مـــن القائمني على مجلس إدارتها 
مبا تشـــهده الكويت هـــذه األيام 
من احتفـــال عزيز وغال على كل 
مواطن ومحب للكويت وشعبها 
األبي وهو »احتفال عيدي الوطني 
والتحرير« إمنا لتأمل بأن يكون 
لدى مسؤولي مجالس إدارات عمل 
البنوك التزام إنساني وقانوني مبا 
أقر للموظفني والعاملني في البنوك 
من حقوق، مشيرا الى ان اإلخالل 
بتطبيق القانون يدعو النقابة الى 
اللجوء الى كل الطرق والوسائل 
التي متكنها من إلزام البنك املركزي 
والبنوك والعمل مبا جاء به القانون 
من مواد ال ميكن وال حتت اي ظرف 
كان االلتفات على إمكانية تطبيقها 
او جتاهلها. وخلص عاشـــور في 
ختـــام تصريحه إلى التأكيد على 
أهمية قيام محافظ البنك املركزي 
مبخاطبة جميع البنوك بااللتزام 
القانون اجلديد وفقا ملا  بتطبيق 
جاءت به مـــواده ونصوصه من 
تعليمـــات وتوجيهات بات ملزما 

تطبيقها.

عاشور: نطالب محافظ المركزي بإلزام البنوك 
بدوام الفترة الواحدة ولمدة 8 ساعات

أكد أن الدوام لفترتين وتصنيفات فروع السكني والتجاري عفى عليها الزمن

منصور عاشور

السادة الرفاعي والنقيب والطبطبائي ينفون
صلتهم بمبرة السادة األشراف وأنشطتها

أعلنت أسر السادة في الكويت السادة الرفاعي والسادة النقيب والسادة الطبطبائي في 
بيان اســـتنكاري عن نفي صلتهم مبا أطلق عليه مبرة السادة األشراف وأنشطتها، وعدم 
صلتهم باملؤسســـني للمبرة والذين ال ينتمون لهم، وليس لها متثيل للسادة في الكويت، 
سواء داخل الكويت أو خارجها وعدم االعتراف في شهادات النسب الصادرة من هذه املبرة، 
وعدم االعتداد باخلامت الذي يتم بيعه باســـم السادة في الكويت، ونستنكر جمع األموال 
باســـم السادة واستغالل مكانتهم الدينية والتاريخية في الكويت والذي يتعارض مع ما 
جبل عليه الســـادة وعرف عنهم من الترفع عن ذلك، وتعلن عدم مسؤوليتها عن األموال 

التي مت جتميعها باسم السادة في الكويت.
وقد مت اتخاذ اإلجراءات القانونية لوقف هذه التجاوزات، التي من شأنها املساس مبكانة 

آل البيت األطهار وحلماية أموال املتبرعني لتوجه إلى أوجه اخلير املعتمدة.
وندعو اجلهات املســـؤولة ومنها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إلى التدخل ملنع 
استغالل اسم الســـادة وآل البيت في جتميع الصدقات والزكوات امتثاال لقول النبي ژ: 

»انا آل محمد ال حتل لنا الصدقة«.

شيخة الغانم تحتج بفتوى »األوقاف«: 
عقود زواج »المتسللين البدون« باطلة لمن زّور اسمه 

أكدت الناشـــطة السياسية 
واملستشـــار اإلداري ومديـــر 
عام مركز الغامن لالستشارات 
االدارية شيخة الغامن ان عقود 
زواج املتسللني )البدون( باطلة 
ملن زور اسمه في عقد الزواج 
وأدلى باسم غير اسمه احلقيقي 
وللزوجة إذا عرفت حقيقته أن 
ترفع أمره إلى القاضي إلثبات 
عقد الزواج وإثبات نسب االوالد 
وتوقيـــع العقوبة املســـتحقة 
عليـــه جـــراء اقترافه جلرمية 

التزوير. 
الغامن فجرت  وبذلك تكون 
قنبلة مدوية من العيار الثقيل 
فيما يتعلـــق مبلف »البدون« 

املتسللني املجرمني املقيمني بصفة غير شرعية 
لقضيـــة طال أمدها ومـــن الواجب اقتالعها من 

جذورها. 
ومتثلت املفاجأة التي اعدتها الناشطة الغامن 
للبدون في استصدارها فتوى من وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية بالكويت ببطالن عقود زواج 
البدون الذين قاموا بتزوير اسمائهم مستخدمني 
اســـماء أخرى ال متت لهم بصلة وابرموا عقود 
الزواج بناء على هذه األسماء املزورة واضافت 
ان وزارة االوقاف والشؤون االسالمية أصدرت 
الفتوى رقم 29/2010 بتاريخ العاشر من ربيع 
األول سنة 1431 هـ وذلك بناء على طلبها حيث 
افادت فيها االوقاف بأن التزوير محرم شـــرعا 
ويحرم على اإلنسان أن يزور اسمه وهذا يشمل 

التزوير بكل اشكاله. 
مضيفة ان من يغير اسمه في عقد الزواج يعتبر 
مقترفا جرمية التزوير ويجب معاقبته عن هذه 
اجلرمية ويعتبر عقد الزواج الذي غير فيه الزوج 

أو الرجل اسمه باطال مما يتعني 
احالة كل من ارتكب هذه اجلرمية 
للمحاكمة ليلقى العقاب الرادع.. 
الغامن تصريحها  وقد ضمنت 
بنص الفتوى التي استصدرتها 
من وزارة االوقاف والشـــؤون 

االسالمية. 
وتابعت: ان هـــذه القضية 
اخلطيرة تعـــد جرمية أخرى 
تضـــاف الـــى ســـجل جرائم 
املتسللني )البدون( وما ارتكبوه 
في حق هذه الديرة التي أحسنت 
إليهم وأغدقت عليهم بالعديد من 
النعم ولكنهم ورغم ذلك قابلوا 
االحســـان باإلساءة واملعروف 
بالنكران وراحوا يعيثون فيها 
فسادا هنا وهنك ناشـــرين في ربوعها الهادئة 

جرائمهم املتعددة.  
وفي اخلتام دعت الغـــامن الكويتيات وغير 
الكويتيات املتزوجات من »بدون متسللني« إلى 
وجوب تصحيح هذا األمر اخلطير عن طريق رفع 
أمره إلى القاضي إلبطال عقد الزاج وإثبات نسب 
األوالد باالسم الصحيح لألب كما نصت على ذلك 
فتوى االوقات اضافة الى توقيع العقوبة عليه 

جراء تزوير لتصحيح هذا األمر. 
مضيفة أنه إذا ما رفض الزوج »البدون« إظهار 
هويته االصلية فإنه يجب على الزوجة واألبناء 

التوجه للسلطات لإلبالغ عن اسمه األصلي. 
مشددة ان األمر جد خطير فهو يتهـــدد شرعية 
الزواج ونســـب االوالد. حيث ترى أن هـــذا هو 
احلل الوحيد أمامهن إذا ما أردن أن يجدن حـــال 
ناجعـــا لهذه القضية ويحافظن على أنفسهن 
وشرعيـــة ونســـب أوالدهن ألن احلق أحق أن 

يتبع.

شيخة الغامن

فتوى »األوقاف«

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم

يف وفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�شيخ اجلبالن من مطري

ال�شيخ �شاهود بن علو�ش بن المي

عائـلــة بـن المــي

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا 

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز


