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الساير: سنعود لإلدارة القانونية لتخفيض التأمين الصحي 
على المزارع الكويتي إلى 5 دنانير

انطالق رحلة العمرة لمرضى السرطان 16 الجاري

الطواري اختتم سلسلة محاضرات فقه الصالة في مسجد الشايع

بشرى شعبان
أعلن أمني السر ورئيس اللجنة اإلعالمية في مبرة الدعم 
اإليجابي ملرضى الس����رطان سالم العنزي عن إقامة رحلة 
العمرة السنوية ملرضى السرطان خالل الفترة من 16 الى 19 
اجلاري  مبشاركة 120 معتمرا وجميعهم من الذين ابتالهم 
اهلل بهذا املرض، حيث ان هذه العمرة جتمعهم في رحاب 
الرحمن لتوحيد الشعور الوجداني وحتى يشعر املريض 
بأنه ليس الوحيد ممن ابتلي بهذا املرض وكذلك نس����عى 

من خالل هذه الرحلة الى تغيير األفكار اخلاطئة واملفاهيم 
املشوشة لدى املريض ونريه ان املرض منحه من اهلل وليس 
محنة فحينما يرى املريض بيت اهلل تتغير حالته من احلالة 
السلبية الس����يئة الى احلالة االيجابية اجليدة وقد اثبتت 
الرحالت السابقة للعمرة التي أقامتها املبرة هذا األمر ومما 
ملس����نا من جتارب واقعية عايشناها بأنفسنا مع اخواننا 
املرضى. وقال العنزي في تصريح صحافي »ال ننسى ان 
نش����ير الى ان هذه الرحلة مفتوحة جلميع اجلنسيات من 

اخواننا الكويتيني وأحبائنا املقيمني على هذه األرض الطيبة 
التي احتضنتهم وهم متعافون ولم تقصر معهم وهم مبتلون 
وكذلك اس����تضفنا بعض اخواننا املشايخ في هذه الرحلة 
لدعم اجلانب االمياني ولرفع احلالة املعنوية لدى املرضى 
حيث نسعى من خالل رحلة العمرة السنوية الى بيت اهلل 
احلرام الى ادخال الس����رور والسعادة في نفوس املرضى 
ومساعدتهم في احداث التغيير االيجابي في حياتهم وهذا 

باختصار رؤية املبرة والذي من أجله انشئت.

ليلى الشافعي
صرح مدير عام مبرة طريق االميان 
محمد القالف بأن مشروع رياض اجلنة 
الذي يقام في مس����جد الشايع بالزهراء 
وبالتعاون مع ادارة مساجد حولي انتهى 
من سلسلة محاضرات فقه الصالة التي 
يلقيها د.طارق الطواري، جاء ذلك على 
هامش احملاضر التي كانت حتت عنوان 
»اركان وشروط الصالة« والتي استعرض 
فيها الطواري بشيء من االيجاز االركان 
والواجب����ات والش����روط واملكروهات 

واملباحات في الصالة.
بدأ د. الطواري محاضرته بقوله »اشار 
العلماء الى ان اركان الصالة 14 ركنا وهي 

االشياء التي ان فقدت بطل الشيء فمن 
تعمد ترك ركن من الصالة بطلت صالته 
ومن سهي او نسي ركنا من الصالة ثم 
وصل الى هذا الركن من الركعة الثانية 
فق����د بطلت الركعة االولى مثال ذلك ان 
رجال كبر وصلى وقرأ الفاحتة ثم نزل الى 
السجود مباشرة ونسي الركوع ثم قام 
واكمل صالته فقد بطلت الركعة االولى 
اما اذا تذكر قب����ل الوصول الى موضع 
الركوع في الركعة الثانية فأتى بركوع 
الركعة االولى ثم اكمل الصالة وس����جد 
سجود السهو فقد صحت الركعة االولى 
وصالته صحيح����ة، والواجبات جتبر 
بسجود السهو، واملستحبات ان فعلها 

اجر وان لم يفعلها لم يأثم، واملكروهات 
ان تركها اجر وان فعلها لم يأثم وتفصيل 
االركان كما دلت عليها اآليات القرآنية 

واالحاديث النبوية.
الطواري محاضرته بتفصيل  وأنهى 
شروط الصالة قائال »الشرط خارج ماهية 
الشيء فهو ليس من الشيء وهو ما يلزم 
من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود 
وال عدم، مثال ذلك الطهارة فهي ش���رط 
للصالة وهي ليست من الصالة ولكن لو 
انعدمت الصالة ولكن  الطهارة  انعدمت 
ال يعني وجود طهارة وجود صالة فقد 
نتطهر وال نصلي، كذلك دخول وقت الصالة 
شرط للصالة ولكن اذا دخل الوقت ميكن 

ان نؤجل الصالة في حدود وقتها، ومن 
شروط الصالة االسالم فال يقبل اهلل صالة 
من غير مسلم، العقل فاملجنون مرفوع 
عنه القلم والتكلي���ف، املميز وهو الذي 
يعرف الصواب من اخلطأ وهذه االشياء 
تنطبق عل���ى كل العبادات، رابعا دخول 
وقت الصالة، خامسا الطهارة من احلدث 
واخلبث والنجاس���ة وهي طهارة البدن 
والثوب واملكان، سادس���ا ستر العورة 
وهي للرجل من الركبة الى السرة ووضع 
شيء على الكتف، سابعا استقبال القبلة، 
ثامنا النية وهي عزم في القلب، وكل هذه 
خارج الصالة ولكن ال تنعقد الصالة وال 

تصح اال بهذه الشروط.

 بشرى شعبان
أك���د وزير الصح���ة د.هالل 
الدعم  الس���اير ضرورة توفير 
الالزم للمزارع الكويتي وتكريس 
كل اجلهود لتوفير األجواء املالئمة 
لزيادة اإلنت���اج النباتي احمللي 
وال���ذي بات اجلمي���ع من أبناء 
الشعب واملقيمني على هذه األرض 

يقبلون عليه.
ووعد الس���اير خ���الل لقاء 
جمعه برئيس وأعضاء االحتاد 
الكويت���ي للمزارعني في مكتبه 
بوزارة الصحة بحضور وكيل 
وزارة الصحة املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري بتذليل كل الصعوبات 
الكويتي،  امل���زارع  التي تواجه 
خاصة التي تتعلق بأعمال ومهام 

وزارة الصحة.
وطالب الساير جميع املزارعني 
الكويتيني بالعمل على تكثيف 
جهودهم املبذولة لزيادة منتجاتهم 
الزراعية وذلك بهدف توفير األمن 
الغذائي وسد حاجة املستهلك من 
هذه املواد واالستغناء عن بدائلها 

املستوردة.
ومن جانبه، قال رئيس االحتاد 
الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
في تصري���ح للصحافيني بعد 
اللق���اء ان مجلس اإلدارة التقى 
الس���اير  وزير الصحة د.هالل 
والوكيل املساعد د.قيس الدويري 
بحضور نائ���ب رئيس االحتاد 

الدماك وأمني الصندوق  عوض 
سالم الس���الم وأمني الصندوق 
العازمي وأعضاء  فهد عاي���ض 
الرشيدي  مجلس اإلدارة نايف 
الطمار  وناصر السودان وحمد 
ورئي���س املتابعة بدر اجلفران، 
حيث مت خ���الل االجتماع تقدمي 
س���تة طلبات تقدم بها االحتاد 
وقمنا بعدة مخاطبات ومحاوالت 
من قبل انتهت بهذا اللقاء الذي 
طرحنا فيه هموم وقضايا املزارع 
الكويتي والتي كانت تتمثل في 
طلب إلغاء التأمني الصحي البالغ 
خمس���ني دينارا وتخفيضه الى 
خمسة دنانير اسوة بالعاملني 

الس���اير  االحتاد بينوا للوزير 
الوزارة تتلقى مبالغ كبيرة  ان 
نظير حتصيله���ا قيمة التأمني 
الصحي ولذلك كانت مطالبتنا 
بضرورة النظر الى الفئات العاملة 
في جن���وب الكويت وش���مالها 
ومنطق���ة الصليبي���ة واالعداد 
الزائدة للمناطق الزراعية سواء 
كان���ت من املزارعني أو من رواد 
هذه املناطق ومطالبتنا بضرورة 
إعادة تأهيل وتطوير وتوسعة 
مركز منطق���ة الوفرة الزراعية 
الصحي حتى يس���تطيع تقدمي 
خدماته الصحية بالشكل املطلوب 

للمحتاجني اليها.

بالقطاعات املماثلة بصيد األسماك 
وخ���دم املنازل ورع���اة األغنام 
واالبل، وذلك ألنها مكلفة ومرهقة 
مليزانية املزارع، خاصة ان القانون 
يجيز للوزير تخفيض هذا املبلغ 
وفقا ملا جاء في القانون رقم 1 في 
املادة 12 فقرة »ج« لس���نة 1999 
وهذا ما وعدنا به الوزير من خالل 
الرجوع لإلدارة القانونية متهيدا 
إلجنازه في أس���رع وقت ممكن 
حتى نتمكن من زف هذه البشرى 
للمزارع الكويتي وذلك من باب 
الدعم للم���زارع الكويتي مثلما 

أوضح الوزير الساير.
وأوضح الع���رادة ان أعضاء 

وأك���د الع���رادة ان الوزي���ر 
الساير وعدنا مشكورا بتوفير 
كل اخلدمات الصحية للمواطنني 
الزراعية  املناطق  واملقيمني في 
خاص���ة ف���ي منطق���ة العبدلي 
الساير جتهيز  الوزير  وأكد لنا 
مستوصف متكامل ومجهز من 
الطبي���ة املتخصصة  اجلوانب 
واملهني���ة والفنية لتأدية الدور 
املطلوب على أكمل وجه. وبنينّ 
العرادة ان الوزير الساير وعدنا 
كذلك بس���رعة توفير سيارات 
االسعاف واملسعفني خالل املرحلة 
املقبلة القريبة لكي تتمكن من نقل 
املصابني في أسرع وقت ممكن.

أعلن����ت جمعي����ة الش����فافية 
الكويتية في مؤمتر صحافي نظمته 
عن إطالق منتداها السنوي »منتدى 
الرابع 2010«،  الكويت للشفافية 
والذي سيقام حتت رعاية سامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، في الفترة بني 20 
و21 اجلاري، حتت شعار »الشفافية 

في الصناعات النفطية«.
إدارة  وحدد رئيس مجل����س 
جمعية الشفافية الكويتية صالح 
الغزالي أهداف املنتدى بقوله ان 
»املنتدى يهدف هذا العام الى حتقيق 
قيم الشفافية والنزاهة واملساءلة 
في القطاع النفطي الكويتي، متاشيا 
مع اخلطة التنموية للدولة التي 
قدمتها احلكوم����ة مؤخرا والتي 
استحوذ قطاع النفط على النصيب 
األكبر فيها من بني املشاريع األخرى 

قيمة ونوعا«.
واش����ار الى ان مشاريع قطاع 
النفط والغاز والبتروكيماويات 
هي التي تتضمنتها اإلستراتيجية 
اجلديدة ملؤسسة البترول الكويتية 
واملعروفة حتى عام 2030، ما دفع 
للمؤسسة لتكون الراعي الرئيسي 
للمنتدى إميانا منها بأهمية التزام 
القطاع النفطي مببدأ الشفافية في 

كل تعامالته مع العمالء.
كما أضاف الغزالي ان املنتدى 
التعريف باملعايير  الى  يس����عى 
املستمدة من »اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد«، والتي صادقت 
عليها الكويت في العام 2006، رغبة 
في حماية إنتاجية النفط الكويتي 
من الفساد، وللتأكد من استمرارية 
جناحه في حصد املكاسب املرجوة 
منه باعتباره قطاعا حيويا وميثل 

عصب االقتصاد احمللي.
ثم تطرق الغزالي الى املعايير 
التي يجب ان تتصف بها الصناعة 
النفطي����ة، وق����ال ان الصناعات 
االستخراجية حول العالم، والتي 
تشمل النفط والغاز واملعادن، بدأت 
تتجه الى تطبيق معايير خاصة 
تعن����ى بتعزيز احلوكمة في تلك 
الصناعات، بعد ان لوحظ تفشي 
الفساد السياسي واإلداري واملالي 
فيها على نطاق واسع حول العالم، 
لذلك بادرت مجموعة من شخصيات 
املجتمع املدني الدولي للعمل على 

ف����ي الصناعات االس����تخراجية، 
فانضمت الى املب����ادرة 35 دولة 
حتى اآلن، من خالل التوقيع على 
ميثاق املبادرة، وقبولها باملراجعة 
الدورية للتأكد من مدى استمرار 
االلتزام بتل����ك املعايير، آملني ان 
تعلن مؤسسة البترول الكويتية 
في نهاية هذا املنتدى عن رغبتها 
في االنضمام الى »مبادرة الشفافية 
في الصناعات االستخراجية«، وهي 
اخلطوة األولى نحو اإلعالن عن 
رغبة الكويت في االلتزام باملعايير 
الدولي����ة التي تتعلق بش����فافية 
الصناعة النفطي����ة، وهو امر لو 
حدث فسيزيد من مصداقية الكويت 
في مجال الصناعات االستخراجية 
ويرفع من نسبة شفافية القطاع 
النفطي ونزاهته على املس����توى 
الدولي. وذكر الغزالي ان »جمعية 

تعزيز احلوكمة في هذه الصناعة 
الهام����ة، فبعد ان قام بتأس����يس 
منظم����ة الش����فافية الدولية في 
العام 1993، قام السيد بيتر إيجني 
بتأس����يس »مبادرة الشفافية في 
الصناعات االستخراجية« في العام 
2003، لتجمع افراد ومؤسس����ات 
املجتمع املدني التي تريد مزيدا من 
الشفافية والنزاهة في الصناعات 
االس����تخراجية، ث����م التقت على 
نفس األهداف م����ع مجموعة من 
كبرى الش����ركات التي تعمل في 
مجال الصناعات االس����تخراجية 
بلغت 71 شركة دولية، ثم ارتفع 
عدد الش����ركات بعد ذل����ك، وبدأ 
املبادرة على احلكومات  تسويق 
املنتج����ة للنفط والغ����از، حيث 
مت اعتم����اد مجموعة من املعايير 
الدولية التي تتناسب واحلوكمة 

ان  الكويتية« تتوقع  الشفافية 
يس���تقطب منتداها عددا كبيرا 
م���ن املهتمني مبعرفة املزيد عن 
مقايي���س الش���فافية اإللزامية 
والتطوعية في الصناعات النفطية 
من مختلف دول العالم س���واء 
املعنيون بالصناعات النفطية او 
العاملون في القطاع النفطي، كما 
يستحوذ على اهتمام املختصني 
في الصناعات النفطية مثل قادة 
الشركات ومديري النفط، القيادات 
احلكومية وصناع القرار، مديري 
املاليني،  التس���ويق واملديرين 
املقاولني والشركات  الى جانب 
االس���تثمارية، واملستش���ارين 
القانون���ي���ني،واإلع��المي���ني 

وغيرهم.
وس����يتعرف احلض����ور على 
احدث اإلجنازات والتطورات في 
الشفافية النفطية، باالضافة الى 
مبادئ ومعايير املنظمات الدولية، 
حيث يعتبر املنتدى فرصة ذهبية 
لتبادل األفكار واخلبرات والتجارب 
بني املتحدث����ني واحلضور، وهو 
يضم الكثير من ممثلي املنظمات 
الدولية والعربية واحمللية، وممثلي 
القطاع النفطي الكويتي، ومجموعة 
من الباحثني واخلبراء في مفهوم 
الشفافية وسبل تطبيقه وحتقيقه، 
باالضافة الى مسؤولني من الشركات 
النفطية العاملية واملنظمات املهتمة 

بالشفافية النفطية.

استقبل مجلس اتحاد المزارعين

إدارة الثقافة اإلسالمية تكّرم الفائزين 
بمسابقة حفظ سورة الملك

ليلى الشافعي
أكد مدير إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بدر السنني سعي اإلدارة الدائم 
واحلثي���ث الى تطبيق غايتها ف���ي صناعة املناخ 
الثقافي اإلس���المي وحتقيق شعارها »نحو ثقافة 
متميزة ملجتمع متميز«، من خالل األنشطة والبرامج 
الثقافية والتوجيهية التي تناسب كل شرائح وفئات 
املجتمع الكويتي، جاء ذلك عقب إعالن السنني عن 
تنظيم اإلدارة وبالتعاون مع اللجنة الثقافية في 
املعهد الصناعي � الش���ويخ حلفل تكرمي الفائزين 
في مس���ابقة حفظ س���ورة امللك للطلبة املتدربني 

باملعهد، وأوضح الس���نني ان هذه املسابقة جاءت 
تفعيال ملبدأ الش���راكة املجتمعية مع املؤسس���ات 
احلكومية واألهلية والذي تنادي به استراتيجية 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأوضح الس���نني ان حفل التكرمي أقيم برعاية 
كرمية من الوكيل املس���اعد للشؤون الثقافية في 
الوزارة إبراهيم الصالح ونائب املدير العام لشؤون 
التدريب بالتطبيقي سعاد الرومي، وتخللته كلمات 
م���ن رعاة احلفل ثم تاله تك���رمي املعهد الصناعي 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على رعايتها 

لهذه املسابقة.

د.هالل الساير ود.قيس الدويري يتوسطان مجلس احتاد املزارعني

صالح الغزالي واملشاركون في املؤمتر الصحافي

النصافي يدعو النتخاب مجلس إدارة 
جديد لجمعية الثروة الحيوانية

ميرزا: جائزة الكويت اإللكترونية فرصة 
للتنافس والتحول لمشاريع تجارية ناجحة

قال ممثل الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
في اللجنة العلي���ا جلائزة الكويت االلكترونية 
م.أنس ميرزا ان باب املشاركة في اجلائزة مفتوح 

حتى نهاية شهر ابريل اجلاري.
واضاف ميرزا الذي يشغل منصب مدير عام 
الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا ل� »كونا« 
ان جلنة عليا دائمة تشرف على اجلائزة وتضم 
ممثلني من جهات كويتية عدة متخصصة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منها الشركة 
الوطنية ملش���اريع التكنولوجيا، مشيرا الى ان 
عضوية الشركة تأتي في اطار التعاون املستمر 
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي املشرفة على 
اجلائزة للدفع بعجلة التقدم التكنولوجي وتنمية 

الوعي املعلوماتي بني افراد املجتمع الكويتي.
وبني ميرزا ان املشاركة متاحة جلميع االفراد 
القطاعني احلكومي  والشركات واملؤسسات في 

واخلاص واملجتمع املدني في الكويت.
وأوضح ميرزا ان اله���دف العام من اجلائزة 
هو اثراء احملتوى االلكتروني الكويتي، من خالل 
خلق بيئة تنافسية للشباب الكويتي للعمل على 
تطوير مشاريع الكترونية ذات جودة عالية، كما 
اوضح ان هذا الهدف متوافق مع رؤية الش���ركة 
الوطنية ملش���اريع التكنولوجيا، ومكمل للعمل 
الذي تقوم به الشركة واملتمثل في دعم وتشجيع 
الشباب الكويتي في مجال املشاريع االلكترونية 
من خالل استثمارها إلنشاء مركز مايكروسوفت 
لالبتكار والذي يهدف الى تأهيل وتدريب الكوادر 
الوطنية أصحاب املش���اريع واالفكار في مجال 
البرمجيات، اضافة الى توفير مختبر مجهز بأحدث 
التكنولوجيا احلديثة الختبار البرامج واالفكار 
من خالل وضعها داخل انظمة ش���بيهة لتحديد 

ايجابيات وسلبيات البرنامج.
وأشاد ميرزا بالدور الذي تقوم مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خ���الل اقامة هذه اجلائزة التي 
حتظى برعاية سامية من صاحب السمو األمير، 
مما يدل على اهتمام س���موه بتشجيع الشباب 
الكويتي الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا ليقدم 
افضل ما لديه من مشاريع الكترونية تخدم بلدنا 

احلبيب.
وبني ان جائزة الكويت االلكترونية رصدت 
جوائز مالية للفائزين بقيمة خمسني ألف دينار 
كويتي للتشجيع على انتاج احملتوى االلكتروني 
في أي م���ن تصنيفات اجلائ���زة الثمانية وهي 
احلكوم���ة االلكترونية والترفي���ه االلكتروني 
والصح���ة االلكترونية والتج���ارة االلكترونية 
والتراث االلكتروني والتعليم االلكتروني والعلوم 

االلكترونية واالحتواء االلكتروني.
أما بالنسبة ألن����واع املشاريع االلكترونية 
التي ميكن االشتراك بها فه����ي أنواع مختلفة، 
مثل املواقع االلكترونية واالنظمة على شبك����ة 
االنترنت، واملواق���ع واالنظمة اخلاصة عل����ى 
الش���بكات الداخلية )انترن���ت(، والبرمجيات 
عل���ى اقراص مدمجة والوسائط املتعددة مث����ل 
»دي ڤ���ي دي« والقرص املضغوط »سي دي«، 
والڤيدي���و والبرمجيات املنفذة على االجهزة التي 
تعم���ل بلمس الشاشة،باالضافة الى برمجيات 
الهواتف  التفاعلي وبرمجي���ات  التلفزي������ون 
النقال����ة واالجه���زة املساعدة الرقمية وألع���اب 
ڤيدي����و أو اي ألع����اب الكترونية على مختلف 
االنظمة واالجه����زة مبا فيها االجهزة املستحدثة 

واجلديدة كليا.
وختم ميرزا تصريحه بدعوة اجلميع لزيارة املوقع 
الرسمي للجائزة للتعرف عليها واملشاركة في املنافسات 
من خالل تعبئة االس����تمارة االلكترونية في املوقع 
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أسامة أبو السعود
الثروة  ناش����د عضو جمعية 
النصافي وزير  احليوانية حمود 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي س����رعة التدخل الجراء 
انتخابات مجلس جديد للجمعية 
وانهاء هذا الوضع املعطل منذ 5 
سنوات تقريبا. وقال النصافي في 
تصريح صحافي أمس »باس����مي 
ونيابة عن اخواني املساهمني في 
الثروة احليوانية نناشد  جمعية 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي صاحب املواقف 
املشرفة والعادل في احلق بني الناس 

بسرعة النظر فيما يحدث من ضرر مادي ومعنوي 
لبعض مس����اهمي جمعية الثروة احليوانية من قبل 
مسؤولي وزارة الش����ؤون بسبب تعطيل انتخابات 

مجلس ادارة اجلمعية دون أسباب تذكر.
وذكر النصافي وزير الش����ؤون بقراره الوزاري 
ال����ذي أعلن فيه موعد اج����راء انتخاب مجلس ادارة 
جديد جلمعية الثروة احليوانية والصادر في شهر 
أغس����طس املاضي، وال ندري السبب احلقيقي وراء 
إصدار الوزير لقرار آخر يوقف فيه انتخابات اجلمعية 
في نهاية شهر ديسمبر أي بعد ثالثة أشهر فقط من 

القرار األول.
وطالب النصافي وزير الشؤون بحل عاجل وعادل 
إلخوانه أبناء الكويت مربي الثروة احليوانية بإصدار 
قرار جديد يعيد احلقوق ألصحابها باجراء انتخابات 
مجلس ادارة اجلمعية وانهاء الوضع احلالي الذي استمر 

منذ عام 2006 وحتى اآلن.
وأب����دي النصافي اس����تغرابه 
الشديد مما يقوم به بعض مسؤولي 
الش����ؤون، حيث يقومون  وزارة 
حاليا بتحديث ملفات مس����اهمي 
جمعية الثروة احليوانية وذلك عبر 
قرارات غير واضحة املعالم وتثير 
التساؤالت والشكوك  العديد من 
حول الغرض من فرز امللفات في 
هذا التوقيت وعلى أي أساس تفرز 

اآلن ولم تفرز سابقا.
وتس����اءل النصافي قائال: من 
املسؤول عن شطب أكثر من 2000 
مساهم من مساهمي جمعية الثروة 
احليوانية اذا مت حتديث هذه البيانات ومن املستفيد 
من ذلك وفقا لشروط النظام األساسي للجمعية مؤكدا 
ان العضو املسجل في اجلمعية يتمتع بجميع احلقوق 
والواجبات وال يجوز شطب ملفه أو وقفه بأي طريقة 
كانت وله كل احلقوق في العضوية الكاملة للجمعية 

من الترشيح واالنتخاب ملجلس االدارة.
ولفت الى ان جميع املساهمني مت التصديق على 
عضويتهم في املجالس السابقة واجلمعية العمومية 
من قبل وزارة الشؤون مستنكرا ان يحدث هذا األمر في 
عهد وزير الشؤون احلالي املعروف بنزاهته وشفافيته. 
وختم النصافي تصريحاته متوجها لوزير الشؤون 
بالقول »انصرنا يا وزير الشؤون فقد طفح الكيل من 
املمارس����ات التي تتم ضدنا منذ 5 سنوات راجني من 
اهلل انهاء هذا املوضوع بالشكل الذي يضمن حقوقنا 

ويعيد احلقوق ألصحابها«.

تساءل َمن المستفيد من شطب 2000 عضو إذا تم تحديث بيانات الجمعية

الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عضو أساسي في اللجنة العليا للجائزة

هل تنجح »الشؤون« في تطبيق ميكنة خدماتها؟
بشرى شعبان

توقع مصدر مس����ؤول في وزارة الشؤون 
ان يش����هد االسبوع اجلاري ربكة كبيرة داخل 

ادارات العمل في جميع احملافظات.
وبني ان قرار الوزارة ببدء التنفيذ الفعلي 
لبرنام����ج ميكنة خدمات قط����اع العمل اليوم 
وايقاف اصدار اذونات وتصاريح العمل جلميع 
شركات ومؤسس����ات القطاع اخلاص سيؤدي 
الى تعقيد كبير ف����ي العمل وان ادارات العمل 
دون ادنى شك ستكون خالل االسبوع احلالي 
عرضة لفوضى رمبا قل نظيرها بالسابق. واكد 
املصدر انه بالرغم من مرور عدة اشهر على بدء 
املرحلة التجريبية مليكنة خدمات القطاع اال انه 

لالسف حتى اآلن االدارات غير جاهزة فعليا لبدء 
التطبيق باالخص لناحية الربط اآللي مع البنوك 
ومؤسس����ات الدولة املعنية. وتوقع ان تقوم 
الوزارة بعد اسبوع بتمديد العمل وفق النظامني 
القدمي واجلديد لتالفي املشاكل والعقبات التي 
ستواجه تطبيق مشروع امليكنة والتي ستؤثر 
سلبا على حركة العمل داخل االدارات وتعطل 
مصالح واعمال اصحاب الشركات واملؤسسات 
وتضعهم جميعا في خانة ايقاف امللف اداريا 
حلني اس����تكمال التحديث. وشكك املصدر في 
قدرة الوزارة على النجاح الكامل في مشروع 
امليكنة نتيجة العثرات الكثيرة التي واجهت هذا 

املشروع قبل ما يقارب الثالث سنوات.

حمود النصافي

الغزالي: إطالق »منتدى الكويت للشفافية الرابع«
تحت شعار »الشفافية في الصناعات النفطية« 20 الجاري

في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية


