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المزيدي والسويدان يشاركان في مشروع إنجاز شباب

»المحاسبين« تسعى لتقديم مقترح بتعديل بعض
مواد قانون صندوق معالجة أوضاع المتعثرين

تعك���ف جمعية احملاس���بني 
واملراجع���ني الكويتي���ة إلجناز 
مقت���رح بتعدي���ل بع���ض مواد 
قانون رقم 28 لس���نة 2008 في 
ش���أن إنش���اء صندوق ملعاجلة 
أوض���اع املواطن���ني املتعثرين 
القروض االستهالكية  في سداد 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 
االستثمار. يراعي ما أسفر عنه 
التطبيق الفعلي للقانون ويتفادى 
في نفس الوق���ت مثالب قانون 
اسقاط الفوائد الذي أقره مجلس 
األمة ورده صاحب السمو األمير 
في محاولة للوصول الى صيغة 
توافقية على أسس مهنية وفنية 
ترضي احلكومة واملجلس وحتقق 
الفائدة للمقترضني املتعثرين دون 

أي تأخير قد ميتد لدور االنعقاد 
القادم.وبهذه املناس����بة قال أمني 
السر ورئيس جلنة التطوير أحمد 
الف����ارس ان جمعية احملاس����بني 
واملراجعني الكويتية وانطالقا من 
مس����ؤولياتها املهنية ومن خالل 
مش����اركتها بعضوية جلان اقرار 
التسويات املقترحة ملعاجلة الديون 
املتعثرة لصندوق معاجلة أوضاع 
املواطنني املتعثرين املشكلة بقرار 
من األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
حيث ميثل اجلمعية عش����رة من 
اللجان قد  أعضائها في عضوية 
شاركوا في االجتماعات اخلاصة 
منذ ش����هر نوفمبر 2008 وحتى 
اآلن والت����ي اس����فرت عن إجناز 
التس����ويات اخلاصة  العديد من 

املتعثرين. وأضاف  باملواطن����ني 
الف����ارس ان جمعية احملاس����بني 
الكويتية واستكماال  واملراجعني 
لهذه اجلهود وبناء على البيانات 
املتواف����رة ألعضائها املش����اركني 
بلجان التسويات وخبرات أعضاء 
اجلمعية العمومية املهنية والفنية 
فإنها بصدد اع����داد مقترح عادل 
لتعديل بعض مواد قانون صندوق 
معاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين 
في س����داد القروض االستهالكية 
وذلك بعد استقطاب ما مت طرحه 
في اجتماعات جلان املتعثرين من 
خالل األعضاء املمثلني للجمعية في 
هذه اللجان، وإضافة باقي اآلراء 
التي س����تقدمها اللجان املختصة 
باجلمعية ودون اإلخالل بسرية 

معلومات وبيانات العمالء املتمتعني 
مبزايا الصندوق، حيث سيتم رفع 
التعديالت املقترحة بعد اعتمادها 
م����ن مجلس اإلدارة ال����ى اللجنة 
املالية واالقتصادية مبجلس األمة 
ووزارة املالية للمساهمة في إثراء 
املقترحات والبدائل ضمانا إلصدار 
القانون املعدل بشكل يفي باألهداف 
املرجوة من القانون بالتخفيف على 
املواطن����ني املتضررين من تراكم 
الفوائد والقروض. واختتم الفارس 
حديثه مؤكدا ان جمعية احملاسبني 
الكويتي����ة من واقع  واملراجعني 
خبرتها العلمية واملهنية ال تدخر 
جهدا في املبادرة بتقدمي خدماتها 
واس����هاماتها ملا في ذلك مصلحة 

لوطننا احلبيب الكويت.

السويدان في الملتقى الكويتي ـ األوروبي للمسلمين الجدد: 
احرصوا على أن تكونوا خير سفراء لإلسالم ظاهرًا وباطنًا

 ليلى الشافعي
هنأ الداعية اإلس����المي د.طارق السويدان جلنة 
التعريف باإلسالم على جهودها البارزة وامللموسة في 
تفعيل دور الدعوة ونشر رسالة اإلسالم، مثمنا دور 
اللجنة في احتضان املهتدين اجلدد وتعليمهم أمور 
الدين احلنيف وفق منهج قوامه احلكمة واملوعظة 
احلسنة.وأوضح السويدان خالل محاضرة له ألقاها 
على الوفد الزائر بفندق ريجنسي انه ال شك انه من 
األفضل ان يدعو الى اإلس����الم اهل البلد فهم أدرى 
بش����عبها، مؤكدا ان الداعية األجنبي يظل في نظر 
املجتمع األجنبي ليس في لباس����ه ولغته فحس����ب 

وإمنا في طريقة التفكير.
وتابع السويدان: ان اهلل جل وعال عندما أوصى 

بالرسالة الى املصطفى صلوات اهلل وسالمه عليه 
واختار له معجزة من واقع ما يعيشه قومه فأنزل 
عليه القرآن الكرمي وقد كان أهل اجلزيرة أهل فصاحة 
وأدب ويحرصون على االهتمام بالكلمة ويعلقون 
الشعر على أس����تار الكعبة ومن ثم جاء النبي ژ 

مبعجزة من جنس ما تقدم وبرع فيه قومه.
وحث احلضور على ان يكونوا خير سفراء لإلسالم 
بني غير املسلمني من خالل اجلوهر الداخلي واملظهر 
اخلارجي فاإلسالم دين الظاهر والباطن، ودعاهم الى 
استخدام الوسائل العلمية في اخلطاب مع الطرف 
اآلخر ومحاولة إقناعه باإلعجاز العلمي الذي أسلم 

بسببه العديد من العلماء املعروفني.

 ليلى الشافعي
أعلن مدير مشروع انجاز شباب للتنمية الذاتية عبدالرحمن بورحمة 
عن انطالقة انشطة المشروع بدءا من اليوم بدورة تدريبية بعنوان مثلث 
االلقاء الرائع، حيث يقدم الدورة د.موسى المزيدي وتستمر حتى يوم 
غد من الساعة 5 حتى 8 مساء في الجامعة االميركية بالسالمية، تليها 

مباشرة دورة د.طارق السويدان تحت عنوان »رتب حياتك« وذلك في 
الثالثاء واالربعاء المقبلين. وأوضح بورحمة ان التسجيل مستمر في 
www.injazyouth. الدورات التدريبية حتى بدايتها على الموقع االلكتروني

com حيث تم تخفيض قية االشتراك بالدورات للطلبة حرصا من ادارة 
المشروع على مشاركة الطلبة بالبرنامج التدريبي.

 د.طارق السويدان

»الحب الجميل واالستقرار بين الزوجين«
في نسائية »اإلصالح االجتماعي« غدًا

تقيم اللجنة النسائية في جمعية االصالح االجتماعي 
برنامجني تدريبيني لألسرة الكويتية يتناول البرنامج 
االول »احلب اجلميل واالستقرار بني الزوجني« للدكتور 
مصطفى ابوالسعد والذي يبدأ خالل الفترة املسائية 
ويس����تمر من الغد وحتى 10 اجل����اري، فيما يتناول 
البرنامج الثاني محاضرة دينية حول »الس����عادة« 
للمحاضرة سمية رمضان ليوم واحد فقط، وذلك على 
مسرح اللجنة في الشامية. وقالت مديرة اللجنة غدير 
الس����ابج ان برنامج »احلب اجلميل واالستقرار بني 

الزوجني« يستعرض كيفية تعلم اكثر االساليب فاعلية 
في العالقات االنسانية واسباب السعادة وتطويعها 
في العالقات الشخصية والزوجية والعائلية. واضافت 
السابج ان الدعوة في هذا البرنامج ستكون مفتوحة 
امام كال الزوجني للمشاركة فيها اذ سيوضح احملاضر 
خالله����ا ان لغة احلب في العالقات الزوجية هي اهم 
دعامات االس����تقرار االسري بني الزوجني، مؤكدة ان 
الزوجني املش����اركني س����يتعلمان هذه اللغة وكيفية 

غدير السابجممارستها في عالقاتهم الزوجية.


