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»كويتي وأفتخر« يطلق موقعه اإللكتروني كهمزة وصل بين الشباب الكويتي وكبرى الشركات
املشروع اخيرا.

واوضح ان االمر لن يقف عند هذا احلد 
إذ سيعمل املشروع على تنظيم برنامج 
اعالمي متكامل لهم في مختلف الوسائل 
االعالمية البراز طاقاتهم وتعريف املجتمع 
بهم واالثبات للجميع بان الشعب الكويتي 
يستحق التقدير ملا لديه من قدرات يستطيع 
من خاللها االجناز واملش���اركة والتعاون 
والعطاء، مش���يرا الى ان هذه املجموعة 
املبدعة ستتنوع اجنازاتها ما بني الرياضة 

والسياسة واملهنية واالجتماعية.

تعزيز الزي الوطني

اعلن مدير مجل���ة »كويتي وأفتخر« 
طالل اخلل���ف خالل املؤمت���ر الصحافي 
عن حملة مازالت قيد الدراسة تهدف الى 
تعزيز الزي الوطني لدى الشباب حيث 
بدأت شريحة كبيرة منهم باالبتعاد عنه 
بطريقة أو بأخرى، مؤكدا ان هذه احلملة 
ستحث الشباب على التقيد بالزي الوطني 

وااللتزام به.

ملشروع »كويتي وأفتخر« وللمجلة بشكل 
خاص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على دعم���ه الدائم للمجلة 
وللشباب الكويتي كما شكر كل من ساهم 
في توزيعها وايصاله���ا الى الرأي العام 
لتكون مبنزلة دافع قوي حلث الش���باب 
على الثقة بالنفس وتقدمي االفضل، معربا 
عن طموحه بأن تصب���ح املجلة االفضل 
بني املجالت الشبابية بل ان تكون األولى 

في هذا املجال.
بدوره حتدث مسؤول جلنة االنشطة 
في املش���روع عبدالوهاب الرحماني عن 
حرص مش���روع »كويتي وأفتخر« على 
التط���ور الدائم في خدمة جيل الش���باب 
ومختل���ف الفئات في الكويت، مش���يرا 
الى ما قام به من اظهار البطال رياضيني 
ومخترعني مس���جلني دوليا رفعوا رأس 
الكويت ف���ي احملافل الدولية وبثوا روح 
احلماسة والتحدي بداخل كل فرد كويتي 
عبر جتسيد صورهم وتقدميهم الى املجتمع 
في ملتقى املشاريع الصغيرة الذي نظمه 

متنوعة تعنى باملشاريع الشبابية الصغيرة 
وحتتضن املواهب الشابة وتظهرها الى 
املجتمع، معتبرا اياها وس���يلة الشباب 
ملخاطبة املجتم���ع الذي ميكنه عبرها ان 
يقرأ افكار الش���باب ورؤاهم وتطلعاتهم 

املستقبلية.
وشكر اخللف من اسماه االب الروحي 

حتقيق سنوات اخلبرة في التوظيف عند 
تخرج الطالب ودخوله الى سوق العمل.

وانتهز اخلل���ف الفرصة لالعالن عن 
ص���دور العدد االول م���ن مجلة »كويتي 
وأفتخر« التي توزع مجانا والتي تهدف الى 
توصيل طموح الشباب وايصال صوته الى 
املجتمع كونها مجلة شهرية شبابية كويتية 

www.p2bk. واملوقع الذي يحمل عنوان
com-jub حتدث عنه بإسهاب مدير املجلة 
طالل اخللف، مشيرا الى انه سيقدم خدمة 
متبادلة بني الش���باب والشركات، حيث 
سيكون من السهل على اي خريج او خريجة 
دخوله وتسجيل البيانات املطلوبة التي 
التامة وميكن االطالع  تتمتع بالس���رية 
عليها من قبل الشركات التي تعاقدت مع 
املشروع والتي وعدت بأن تولي املسجلني 
على املوقع األولوي���ة في حال اختيارها 

ملوظفني محتملني.
وع���دد اخللف بعض الش���ركات التي 
بادرت وتعاونت مع املشروع بهدف خدمة 
الشباب الكويتي ومنها بنك اخلليج وزين 
لالتصاالت وكواليتي نت واملركز العلمي 
وNBK وطيران الوطنية وديوان ديزاين 
وبيت التمويل وعدد من الشركات األخرى 

الراعية للمشروع..
ولفت الى ان املوقع ال يس���تقبل فقط 
اخلريجني وطالبي العمل بدوام كامل وإمنا 
هناك فرصة للطالب وبدوام جزئي بهدف 

دارين العلي
في خطوة عملية تهدف الى دعم الشباب 
الكويتي أعلن مشروع »كويتي وأفتخر« 
عن إطالق موقعه اإللكتروني ليكون همزة 
وصل بني الش���باب املتخرج حديثا الذي 
يس���عى إليجاد فرصة عمل والش���ركات 
الكبرى التي تبحث عن مؤهلني لش���غل 

الوظائف.
هذا املوقع الذي أعل���ن عنه امس في 
مؤمتر صحافي جمع مدير حترير مجلة 
»كويتي وأفتخر« طالل اخللف ومدير جلنة 
األنشطة في املشروع عبدالوهاب الرحماني 
ومدير العالقات العامة احمد الشمري أتاح 
املجال أمام الشباب الكويتي املتخرج حديثا 
للتسجيل فيه بهدف احلصول على فرصة 
وظيفية في عدد من الش���ركات الكبرى 
التي تعاونت مع املوقع والتي ستخفف 
عنها عناء البحث عن موظفني مبؤهالت 
معينة، حيث تعهدت تلك الش���ركات بأن 
تكون أولوية التوظيف للشباب املسجلني 

على املوقع.

يخدم الخريجين وأصحاب العمل ويهدف لدعم الجيل الشاب

الحبيني: ما تقدمت به الحكومة ليس خصخصة 
بل بيع قطاع عام بالكامل للقطاع الخاص

حمد العنزي
الس���ابق  النائب  اعتب���ر 
مرزوق احلبين���ي أن قضية 
قانون اخلصخصة بعد طرحها 
بهذه الطريقة أصبحت قضية 
مفروضة على جميع من هو 
داخل املجل���س ليبدي رأيه 
ويحدد موقفه من هذا القانون، 
مبينا أن قانون اخلصخصة 
بصيغت���ه احلالي���ة يحتوي 
على كثير م���ن املثالب حتى 
املالية  اللجن���ة  وإن حاولت 
إدخال بعض التعديالت التي 
من شأنها أن تصحح بعض 
املآخذ املوجودة في القانون إال 
أنها لم تنه املخاوف التي كانت 
ومازالت موجودة لدى املراقب 

واملواطن على حد سواء.
حديث احلبيني جاء خالل 
الندوة التي أقيمت في ديوانية 
عبداهلل املقرن في منطقة جابر 
العلي مساء أول من أمس تناول 
خالله���ا أبرز مالم���ح قانون 

اخلصخصة وسلبياته.
وأشار في بداية قوله إلى 
أن املأخذ الرئيسية في تعامل 
القانون هي  املجلس مع هذا 
االستعجال خاصة مع قضية 
بهذا احلجم والتعقيد ما كان 
من املمكن أن تقر بهذه السرعة 
املالية ويقرر لها  اللجنة  في 
جلس���ة السيما أن هنالك من 
لديه وجهة نظر في هذا القانون 
وفي ه���ذه احلالة اجلميع له 
احلق في إبداء رأيه ولهذا كان 
من املفترض أن تطرح القضية 
العام على املستوى  للنقاش 

اإلعالمي والندوات.
وأوض���ح أن ما تقدمت به 
احلكوم���ة ال يعتب���ر قانون 
خصخصة بق���در ما هو بيع 
قطاع عام بالكام���ل للقطاع 
اخلاص وكمبدأ عام يعتبر ذلك 
مخالفة دستورية صريحة ألنه 
ليس هناك في الدس���تور ما 
يجيز للدولة أن تبيع كل شيء، 
مشيرا إلى أن الدستور نص 
على أن االقتصاد حر وأعطى 
الدولة دورا رئيسيا في الوضع 
االقتصادي وبالتالي فإن جتريد 
الدولة م���ن هذا الدور يعتبر 
كذلك مخالفة دستورية، مؤكدا 
أن الدس���تور لم يفتح الباب 
على مصراعيه للتخصيص 
وبالتالي فإن هناك ش���روطا 
للخصخصة وليس كل شيء 
قاب���ل للتخصي���ص كما هو 
احلال لدى املرافق العامة التي 
ال يج���وز تخصيصها إطالقا 

وج���اء ذلك بنص صريح في 
الدس���تور، ولكن يجوز لهذه 
املرافق أن تستثمر ملدة محدودة 
وبقانون خاص.وتابع: جميع 
امل���واد التي جاءت في قانون 
اخلصخصة لم حتتو على أي 
كلمة تتحدث عن املرافق العامة 
وكانت حجة البعض في هذه 
املسألة هي أننا ال نتكلم عن 
مرافق عامة بل عن مشروع عام 
وبالتالي قاموا بوضع تعريف 
القانون  العام في  للمشروع 
وفق مفهوم معني يدخل السم 
بالعس���ل،  خاصة أنه ليس 
لدينا أي اعتراض في مسألة 
العام ولكن خالفنا  املشروع 
يكمن في قضية املرافق العامة 
التي جاء فيها نص صريح في 
الدستور، وبهذا فإن إشكالية 
املشروع العام واملرافق العامة 
لم تنته إلى هذا احلد حيث مت 
وضع تفسير للمرافق العامة 
في املذكرة التفسيرية وبهذه 
احلالة تكون املسألة فيها عدم 
وضوح، مؤكدا أن التفسير لم 
يكن وفق املواد الدس���تورية 
بل وضعوا تفس���يرا يبني أن 
هناك مرافق رئيسية ومرافق 
جزئية علما أن الدس���تور لم 
يح���دد نوعي���ة املرافق بهذه 
الطريقة على اإلطالق، متسائال 
إذا لم يكن هناك ذكر للمرافق 
العام���ة ف���ي ن���ص القانون 
ملاذا يتم ش���رحها في املذكرة 
التفسيرية؟  وأردف قائال: من 
له احلق في تفسير الدستور 
هو احملكمة الدس���تورية وال 
يجوز أن نأتي بنص في مذكرة 
تفسيرية لقانون ونقوم بشرح 

املواد من خالله.

أما فيم���ا يتعلق بالعمالة 
الوطنية فقد أكد احلبيني أن 
النص املوج���ود في القانون 
يعتبر سالحا ذا حدين وفي 
ظل وجود هذا النص ال أعتقد 
أن أحد املوظفني سيقدم على 
االنتقال إلى الشركات اخلاصة 
القانون وضع اخليارات  ألن 
أمام املوظف إما أن يستمر في 
القطاع العام أو ينتقل للخاص 
وبعد ذلك فإن الشركة ستكون 
ملزمة بضمان 5 سنوات فقط، 
وإذا كانت قناعة الدولة بأنه 
من خالل قانون اخلصخصة 
ستتخلص من املوظفني الذين 
الدولة  يش���كلون عبئا على 
فعلى العكس من ذلك فهؤالء 
املوظفون سيس���تمرون في 
القطاع العام ولكن هذه املرة 
لن يكون لهم مكان يحتويهم 
بعد التخصيص، مشيرا إلى 
أن ما ألزم التكتل الش���عبي 
في التعامل مع القانون املقدم 
هو عدم وجود قانون يعطي 
املجال للحكومة بأن تخصص 
دون غطاء قانوني وصحيح 
أنه ليس هناك قانون يسمح 
بالتخصيص ولكن في الوقت 
ذاته ليس هناك قانون مينع 
ذل���ك، وبالتالي ف���إن وجود 
العملية  القان���ون س���ينظم 
أقل تقدير ولكن اخلطأ  على 
القاتل هو أن القانون بصورته 
احلالية س���ينهي دور الدولة 
االقتصادي وما يترتب على 
ذلك من أضرار اجتماعية في 
وقت تك���ون الدولة فيه هي 
احملرك الرئيس���ي لالقتصاد 
من خالل م���ورد واحد وهو 

النفط.

أكد في ندوة المقرن أن هناك شروطًا للخصخصة وال يجوز تخصيص كل شيء

مرزوق احلبيني متحدثا خالل الندوة 

)محمد ماهر(متابعة من احلضور للحبيني في ديوانية عبداهلل املقرن

)محمد ماهر(طالل اخللف و عبدالوهاب الرحماني و احمد الشمري خالل املؤمتر الصحافي

)ناصر عبدالسيد(تبادل الدروع بعد افتتاح معرض الكويت في مصر

السبيعي: رئيس الوزراء وعدنا بتحقيق مطالبنا
الشرقاوي: ال توجد مقارنة بين عدد السكان وعدد المحامين

العفاسي: العالقات الكويتية ـ المصرية تاريخية ومميزة

حال رفض ديوان اخلدمة املدنية 
التشجيعية للمحامني  املكافآت 
سنلجأ للقضاء حينها وسنكسب 
الدع���وى القضائية كون أن هذا 

احلق ال خالف عليه.
م���ن جانبه قال رئيس جلنة 
حقوق احملام���ني احملامي نواف 
الشرقاوي: مقارنة بعدد السكان 
الكويت والقضايا املنظورة  في 
التناسب  أن  املكاتب جند  وعدد 
بينهم ال يذكر ولهذا جند تأخيرا 
في البت بالقضايا وارتفاع تكاليف 
القضاي���ا وال نخفيكم علما بأن 
ع���دد احملامني بدأ ف���ي االنحدار 
نتيجة عدم وجود الدعم املادي 
من اجلهات املعنية للعاملني في 
مهنة احملاماة وأصحاب املكاتب 
علما أنن���ا أولينا منذ عام 2007 

هذا األمر اهتماما كبيرا.

ل����� »األنباء«  تصريحات خاصة 
حرص اجلمعية على املش����اركة 
في مع����رض »الكويت في مصر« 
حيث يع����د تظاهرة حب كويتية 
� مصرية وفرصة للقاء األش����قاء 
والوقوف على آخر ما توصلت إليه 
الكويت من نهضة علمية وتعليمية 
وإنشائية وبيئية وإعالمية، وأضاف 
ان جن����اح جمعي����ة الصحافيني 
يضم مس����يرة احلياة الصحافية 
بالكويت واإلجنازات التي حققتها 
واإلصدارات الصحافية من صحف 
محلية وأشاد بالعالقات بني البلدين 
التي تشهد منوا وازدهارا في ظل 
البلدين،  ل����كال  القيادة احلكيمة 
مشيرا الى التعاون املستمر والبناء 
بني جمعي����ة الصحافيني ونقابة 
الصحافيني مبصر برئاسة مكرم 

محمد احمد.
وح����ول اجلدي����د بالنس����بة 
أك����د بهبهان����ي ان  للجمعي����ة، 
جمعية الصحافيني تشهد تطورا 
املقدمة للصحافيني  في اخلدمات 
الى األنشطة  وأسرهم، مش����يرا 
االجتماعية والثقافية والدورات 
التدريبية التي توفرها اجلمعية 
وهن����اك خطة لتق����دمي املزيد من 

اخلدمات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام ل� »كونا« الشيخ 
مبارك الدعيج ان أسبوع معرض 
»الكويت في مصر« في نس����خته 
السادسة هذا العام يعد تظاهرة 
اقتصادية وجتارية وإعالمية عربية 
كبيرة، وقال: يعد املعرض جتسيدا 
للرغبة الصادقة واألكيدة إلعطاء 
زخم متواصل للعالقات املصرية 

� الكويتية.
وأعرب عن س����عادته بنجاح 
معرض »الكويت في مصر« بتحوله 
الى جس����ر جت����اري واقتصادي 
وإعالم����ي ثقافي هام خلير مصر 
والكويت وش����عبيهما املرتبطني 

بعالقات متجذرة عبر التاريخ.
وأضاف ان املعرض يعطي كذلك 
دفعة جديدة ومتجددة ملس����يرة 
العالق����ات املصري����ة � الكويتية 
التي متر اآلن بأزهى مراحلها على 
جميع األصعدة حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الرئيس املصري محمد  وشقيقه 

حسني مبارك.

أو احملام���ني أصح���اب املكاتب 
وطلب منا س���موه تقدمي ورقة 
واضحة تتضمن شرحا تفصيليا 

ملطالباتنا«.
وأضاف: »تضمن التقرير الذي 
أعده الزميل احملامي عدنان العبيد 
مشكورا طلبني رئيسيني األول 
القانونيني  مساواة احملامني مع 
2005/11 والثاني  طبقا للقانون 
الدعم املطلوب ألصحاب  توفير 
احملامني على غ���رار الدعم الذي 
ناله املهندسون حتى تكون مهنة 
احملاماة مهنة جاذبة وليس���ت 

طاردة«.
الس���بيعي أن جمعية  وأكد 
احملامني ستنال هذا احلق بإذن 
اهلل عبر موافقة س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء ال���ذي ننتظر 
زيارته في القريب العاجل وفي 

لها ووعدنا خيرا بدراسة وإعطاء 
حق���وق احملامني من خالل إقرار 
كادر أو مكافأة تش���جيعية لهم 
س���واء للعامل���ني ف���ي املكاتب 

في املكات���ب ويبلغ عددهم 800 
محام تقريبا أو أصحاب املكاتب 
ويبلغ عدده���م 500، فال يجوز 
أن يحرم احملام���ي من املكافآت 
التش���جيعية والك���وادر والتي 
نالها العديد م���ن املهن األخرى 
مثل الهندس���ة والطب علما أن 
مخاطب���ات جمعية احملامني مع 
اجلهات املعنية كانت منذ ثالث 
سنوات والتزال املتابعة والتنسيق 

معها مستمرين«.
وزاد السبيعي »تفضل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد مش���كورا مؤخرا 
بتقدمي الدع���م املادي واملعنوي 
للجمعية عندما استقبل مشكورا 
رئيس اجلمعي���ة احملامي عمر 
العيسى وتكرم سموه مشكورا 
بدعم جمعية احملامني واملنتسبني 

املجال االقتصادي او االستثماري او 
التعليم او الثقافة او االعالم.

واضاف ان املعرض متيز هذا 
العام مبشاركة الشركات التجارية 
املش����تركة بني الكوي����ت ومصر 
باالضاف����ة الى مش����اركة اإلعالم 

املصري بكثافة.
من جهته، أكد رئيس جمعية 
الصحافي����ني احم����د بهبهاني في 

الوزراء املصري  لرئيس مجلس 
د.أحمد نظيف على دعمه القامة 
معرض الكويت في مصر ورعايته 
لهذا االسبوع طوال ست دورات 

متتالية.
وق����ال بهبهاني ف����ي تصريح 
للصحافيني ان نوعية احلضور لهذا 
العام اختلفت باالضافة الى زيادة 
عدد اجلهات املش����اركة سواء في 

املعرض يبني مدى حب الش����عب 
املص����ري للتعرف عل����ى طبيعة 
الكوي����ت واهلها الذين يرتبطون 
بعالقات اخوية مع الشعب الكويتي 
وهذا نتيجة لطبيعة الشعبني التي 

تتميز بالتعاطف والتواد.
من جهته اعرب رئيس مجموعة 
اجلابرية املنظم����ة لهذا املعرض 
أحمد اسماعيل بهبهاني عن شكره 

أقامت جمعية احملامني مؤمترا 
صحافيا للمحامني مع القانونني 
بناء على ق���رار مجلس اخلدمة 
املدني���ة 2005/11 وأك���د نائ���ب 
رئي���س مجل���س إدارة جمعية 
احملامني احلميدي السبيعي ثقته 
الكبيرة بس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
إنصاف احملامني ومساواتهم مع 

القانونيني.
وحتدث بداي���ة نائب رئيس 
إدارة احملامني احلميدي  مجلس 
الس���بيعي قائال »كانت والتزال 
جمعية احملام���ني تدعم حقوق 
املنتس���بني إليه���ا وقامت جلنة 
حقوق احملامني برئاسة احملامي 
نواف الشرقاوي مبخاطبة العديد 
من اجلهات احلكومية وذلك إلقرار 
مساواة احملامني سواء من العاملني 

افتتح وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي معرض 
»الكويت في مصر« الذي يقام حتت 
ال����وزراء املصري  رعاية رئيس 
د.أحمد نظيف وشارك في االفتتاح 
وزير التضامن االجتماعي املصري 
د.علي املصيلحي ووزير التربية 
والتعليم أحمد زكي بدر وسفيرنا 
بالقاهرة د.رشيد احلمد ورئيس 
مجلس إدارة »كونا« الشيخ مبارك 
الدعيج ورئي����س ديوان اخلدمة 
الزبن ووكيل  املدنية عبدالعزيز 

الديوان محمد الرومي.
وأكد د.العفاسي عمق العالقات 
املصري����ة � الكويتية التي تتميز 

بقواسم مشتركة كثيرة.
واعرب في تصريح للصحافيني 
عن سعادته الفتتاح انشطة معرض 
»الكويت في مصر« السادس الذي 
يأتي بتوجيهات من سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملم����د  الذي حرص على اجناح 

هذا املعرض الهميته.
وقال ان هذا املعرض له مكانة 
خاصة والقاهرة ومصر احلبيبة 
له����ا مكان����ة خاصة ف����ي قلوب 

الكويتيني.
العالقات  العفاس����ي  ووصف 
املصرية � الكويتية بانها عالقات 
تاريخية ومتميزة قائال »ان هذه 
العالقات ترتكز على أواصر أخوية 

عميقة جدا«.
واضاف ان مص����ر والكويت 
بينهما قواسم مش����تركة كثيرة 
وهذه »القواس����م جتعل احترام 
القي����ادة السياس����ية متمثلة في 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو ورئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بأن مصر دائما لها تقدير خاص 

لديهم«.
واشاد مبواقف مصر التاريخية 
الرئيس حس����ني مبارك  بقيادة 
في الش����أن العام العربي والشأن 

الكويتي بشكل خاص.
ان االقبال  العفاس����ي  وق����ال 
الكبير من قبل املواطنني املصريني 
على املعرض يعد داللة واضحة 
على عمق العالق����ات الكويتية � 

املصرية.
واضاف ان ه����ذا االقبال على 

»المحامين« تطالب بمساواة منتسبيها بقانونيي الدولة

أكد لدى افتتاحه معرض »الكويت في مصر« أن اإلقبال الكبير من المصريين دليل على ذلك

القاهرة � كونا: أكد سفيرنا 
لدى القاهرة د.رشيد احلمد 
ان العالقة املصرية � الكويتية 
ف���ي أوج قوتها على جميع 
االصعدة، مشيرا الى تناميها 
وتطورها في الوقت الراهن 
خاص���ة عل���ى الصعيدين 
الرسمي والش���عبي. وقال 
احلمد في تصريح ل� »كونا« 
على هامش أنشطة معرض 
»الكوي���ت في مص���ر« في 
السادسة إن هناك  نسخته 
تنسيقا مستمرا بني القيادتني 
املصرية والكويتية وتبادال 

في الرأي حول االحداث الراهنة وتوحيد الرؤى في 
االجتماعات واملناقشات حول مختلف املوضوعات 
التي تهم البلدين. وأوضح ان العالقات املصرية � 

الكويتية في املجاالت املتعلقة 
بالقطاع اخلاص شهدت أيضا 
حراكا كبيرا بني مؤسسات 
والتج���ارة  االس���تثمار 
والعق���ارات وغيره���ا كما 
نشطت االتصاالت والزيارات 
لكبار املسؤولني واملستثمرين 
في كال البلدين كنموذج لهذا 
النشاط واحلراك االقتصادي 

واالستثماري.
وقال ان معرض »الكويت 
في مصر« الذي يدخل عامه 
الس���ادس وال���ذي تقيمه 
وتش���رف علي���ه مجموعة 
اجلابرية للمعارض يأتي في أبهى صوره مثل 
السنوات السابقة والتي شهدت جناحات كبيرة 

على جميع األصعدة واملستويات.

د.رشيد احلمد

احملامي احلميدي السبيعي

الحمد: حراك كبير بين مؤسسات االستثمار في الكويت ومصر


