
محلياتالثالثاء  11  مايو  2010   10

الناش���ط السياسي  تقدم 
علي العنزي بجزيل الش���كر 
وعظي���م االمتن���ان العضاء 
مجل���س االم���ة النائب وليد 
الطبطبائي والنائب جمعان 
احلربش والنائب فالح الصواغ 
لتقدميه���م اقتراحا النصاف 
العسكريني الذين شاركوا في 
حترير الكويت ومنحهم حق 
التقاعد تكرميا لهم على هذا 
العطاء اسوة بزمالئهم الذين 
شاركوا في احلروب العربية 
وضد الصهيونية عامي 1967 

و1973.
 واشار  الى ان النواب الذين تقدموا باالقتراح 
اعطوا كل ذي حق حقه، كما شكر النائبني خالد 
السلطان ود.علي العمير على موافقتهم لدعم 

هذا االقتراح.

حرب تحرير الكويت

وقال الناش���ط السياسي علي العنزي، في 
تصريح صحافي، ان منح حق التقاعد للعسكريني 
الذين شاركوا في حرب حترير الكويت يعتبر 
اقل شيء يقدم لهم، فهم يستحقون اكثر من ذلك، 
ويستحقون احلصول على اجلنسية الكويتية 
ألنهم قاموا بالتطوع من تلقاء انفسهم للدفاع 
عن وطنهم الكويت، وهذا اسمى درجات الوالء 
واحلب للوطن، فال يوجد اكرم من ان يقدم الرجل 
نفسه في سبيل اهلل، وفي سبيل الوطن، وهو 
محتسب االجر واملثوبة من اهلل فهو ان مات، 

مات شهيدا وان عاش، عاش سعيدا.
ودعا دخيل العنزي جميع اعضاء مجلس 
االمة الى املساهمة ودعم النواب اصحاب االقتراح 

البهجة والسعادة  في ادخال 
الى قلوب هؤالء العسكريني 
ولو مبنحهم ح���ق قليل من 
حقوقهم وهو التقاعد، واملطالبة 
بتجنيس املشاركني في احلروب 
باسم الكويت او الجلها، فهؤالء 
العسكريون بعضهم شارك في 
حربني ضد العدو الصهيوني 
وفي حرب حترير الكويت من 

العدو الغاصب.
وتابع العنزي قائال: اسألكم 
باهلل اال يس���تحق كل من قام 
بهذه االعمال ان مينح اجلنسية 
فه���و اولى مم���ن عمل بعض 
االعمال التي اعتبرت جليلة ومنح اجلنسية 

من اجلها.
 ولفت ال���ى انه ال مانع م���ن جتنيس من 
عمل عمال جليال، لكن يج���ب ان تكون هناك 
اولويات، فالذي يقدم اي عمل ليس كمن يقدم 
نفس���ه من اجل الكويت لتكون حرة مستقلة 

وذات سيادة.

الكويت بلد العطاء

وقال العنزي ان الكويت بلد العطاء وهي 
حتس���ن للجميع حتى من اساء اليها، فكيف 

مبن عمل عمال جليال مثل هذا؟ 
وأكد ان هؤالء اولى باالحسان ورد اجلميل 
اليهم، فمن حقهم ان تعطيهم الدولة ما يجعلهم 
يتمتعون بحقوقهم كمواطنني من اجل هذا البلد 
املعطاء، ويج���ب اعطاء كل ذي حق حقه فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمة على 
البالد والعباد، واسأل اهلل ان يحفظ الكويت 

من كل مكروه فإنه قادر على ذلك.

املستشار راشد احلماد مستقبال آدم عبداملولى

أكد ان القانون سيغير طبيعة العالقات االجتماعية ونمط الحياة في الكويت

الهمالن لـ »األنباء«: لُتِعْد الحكومة »الخصخصة« إلى »المالية«
 أو لتستعد إلنشاء صناديق للمسّرحين والعاطلين والمعسرين

تعديالت »المحاسبين« على قانون إنشاء صندوق المعسرين:
يشمل فقط من اتخذ بشأنهم إجراءات قضائية قبل نهاية مارس 2008

رفعت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية مجموعة من 
التعديالت على قانون معاجلة املتعثرين إلى رئيس مجلس 
األمة بغرض عرضها على اللجنة املالية تزامنا مع التعديالت 
احلكومية والتي ستناقش اليوم باللجنة على وجه االستعجال، 
وصرح محمد حمود الهاجري رئيس مجلس اإلدارة بأن فريقا 
من أعضاء جلان التسويات املنصوص عليها بقانون املتعثرين 
من أعضاء اجلمعية باملشاركة والتنسيق مع يوسف عثمان 
املجلهم املدير التنفيذي لشركة اكسل لالستشارات االقتصادية 
وعضو اجلمعية، عكفوا في األس����ابيع املاضية على مراجعة 
القانون واستعراض التطبيق الفعلي له وانتهوا الى بعض 
مقترحات للتعديالت في شأن مواد قانون صندوق معاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد القروض االستهالكية، 
وذلك من واقع خبرة أعضاء جلان التسويات واحلاالت التي 
مرت عليهم، باإلضافة الى ما تناوله عدد من أعضاء مجلس 
االم����ة، وأخيرا ما أس����فر عنه رد قانون إس����قاط الفوائد من 
احلكومة ملثالبه الدستورية والفنية العديدة وشملت التعديالت 

املقترحة املواد التالية:
أ� )لتالف����ي ما تقوم به بعض اجلهات الدائنة باالتفاق مع 
بعض العمالء من اتخاذ إجراءات قضائية بعد اصدار القانون 
والعميل من االستفادة من الصندوق ومن ثم تكون له األولوية 

في تسديد مجمل ديونه في الصندق(.
)املادة 1(: 1- العميل املتعثر:  ان يكون من العمالء الذين 
مت اتخاذ إجراءات قضائية بش����أنهم قبل 2008/3/31 من قبل 
أي من اجلهات الدائنة وان يك����ون اإلجراء القضائي قد قدم 

بشأن العميل.
)ب( تقسيم العمالء املتعثرين الى شرائح تبعا لدخولهم 
وارتباط ذلك بنسبة االلتزامات الشهرية لكل شريحة حتى ال 
يتأثر أصحاب الدخول البسيطة بنسبة ال� 50% التي تتمسك 

بها احلكومة مما يعد حال توافقيا وعادال لكل األطراف.
� ان يكون الوضع املالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات 

شهرية ترتبت عليه الي جهة دائنة ومبا يؤدي الى التالي:
1 � زيادة التزاماته الش����هرية على نسبة 30% من إجمالي 

دخل العميل الشهري الذي يعادل او يقل عن 500 د.ك.
2 � زيادة التزاماته الش����هرية عن نسبة 40% من إجمالي 
دخل العميل ال����ذي يزيد عن 500 د.ك ويع����ادل او يقل عن 

1000 د.ك شهريا.
3 � زيادة التزاماته الش����هرية عن نسبة 50% من إجمالي 

دخل العميل الشهري الذي يزيد عن 1000 د.ك.
 )ما يهم املقترض هو ما يتبقى له من راتبه مقيم بالدينار 
وليس نس����بة ما يتبقى له من دينه لذل����ك يفضل ان تكون 
هناك عالقة عكسية بني نس����بة ما يخصم من راتبه وحجم 

إجمالي الراتب(.
)ج( البد من حتمل اجلهات الدائنة جزءا من اعباء املشكلة 
من واقع مسؤوليتهم بالتوس����ع باإلقراض ومبخاطر عالية 
ودون تثبت من ضمانات الدخل املعتمد بخالف اس����تمرارية 

الراتب.
 املديونية املتعثرة: هو الرصيد الذي يتفق على حتصيله 
من العميل بعد خصم نسبة من مخصصات الديون املعدومة 
بحسابات اجلهات الدائنة من أصل الرصيد القائم للقروض 
االستهالكية والقروض املقسطة في تاريخ 2008/03/31 وبني 

اللجان مع اجلهات الدائنة.
 )وذلك الن القانون رقم 28 حمل مسؤولية التغيير على 
العميل والدولة ولم يكن للجهات الدائنة نصيب من املسؤولية، 
لذلك عند احلديث عن رصيد املديونية يكون هو الرصيد بعد 
خصم نصيب البنوك مبا يعادل مخصصالدين املعدوم والذي 
اتخذته اجلهات الدائنة قبل إصدار القانون ملقابلة مخاطر عدم 
تسديد القرض او حتديد نسبة تتحملها اجلهات الدائنة ملقابلة 
عدم متكن اجلهات الدائنة من استالم كامل املديونية قبل صدور 

القانون وبذلك يخفف العبء على العميل والدولة(.
)د( لقط����ع الطريق على التالعب����ات فعندما قدم العميل 
مستندات لدعم حصوله على القرض قبل إيجار دور من بيته 
او ايراد من محل ميتلك����ه ولكن عند تطبيق هذا القانون مت 

استبعاد هذه اإليرادات!
5- الوض����ع املالي للعميل املتعث����ر: يتم حتديده مبقدار 

الفرق بني مفردات كل من البندين التاليني:
أ( إجمالي الدخل الش����هري للعميل ويشمل رواتبه وأي 
إيرادات أخرى قد اعتمدتها اجلهة الدائنة عند حصول العميل 

على القرض وتعتمدها اللجان.
)ه�( تش����جيع العميل على الس����داد املبكر الستفادة كل 

األطراف.
6- )ويحق للعميل تسديد رصيد القرض دفعة واحدة مع 

حصوله على خصم ال يتعدى 20% من رصيد القرض(.
قد يحصل العميل على إيرادات في س����نوات الحقة مثل 
حصوله على ورث او بيع أصول ميتلكها، وذلك تشجيعا له 

لسداد قرض الصندوق والذي ال يحمل فوائد، باإلضافة الى 
تخفيف العبء عن املال الع����ام .. يقوم البنك مبنحه خصم 

تعجيل تسديد املبلغ.
)و( مساهمة اجلهات الدائنة بالصندوق.

)مادة 2(: ومي����ول هذا الصندوق م����ن االحتياطي العام 
للدولة مبا ال يتجاوز 750 مليون دينار باإلضافة الى نسبة 

من مخصصات الديون املعدومة لدى اجلهات الدائنة.
)ز( ضرورة النص على دور اجلمعيات املهنية

 )مادة 3(: النص على االستعانة بترشيحات من اجلمعيات 
املهنية املتخصصة بعمل الصندوق عند اختيار أعضاء جلان 

التسوية.
)ح( حتديد مدة معينة لفرق العمل، وضرورة وجود جلنة 
رئيسة مسؤولة عن توحيد اإلجراءات والتطبيقات نظرا الن 
عدد جلان التس����ويات يبلغ عش����رين جلنة مما يجعل هناك 

تفاوتا واختالفا باملعاجلة.
)مادة 4(: تشكيل اللجان لفرق العمل يكون ملدة محدودة، 
وان يتم تشكيل جلنة من ذوي اخلبرة من بني أعضاء جلان 

التسويات لتوحيد املعاجلات والتطبيقات غير املتكررة.
)ي( املبلغ املتبقي للعميل بعد التسوية وفق شرائح تبعا 

للدخل الشهري.
 )مادة 6(: يتم حتديد القس����ط الشهري مبا ميكن العميل 

من االحتفاظ بالتالي:
� 70% من إجمالي دخله الشهري عندما يعادل او يقل دخله 

الشهري عن 500 دينار.
� 60% من إجمالي دخله الشهري عندما يكون دخله يزيد 

عن 500 دينار ويقل عن 1000 دينار.
� 50% من إجمالي دخله الشهري عندما يكون دخله الشهري 

أكثر من 1000 دينار.
)ك( السماح للعميل بإعادة االقتراض.

)مادة 11(: يجوز جلميع اجلهات املخاطبة بأحكام املادة األولى 
من القانون رقم )2( لسنة 2001 منح أي قروض أو تسهيالت 
ائتمانية جديدة ألي من العمالء املستفيدين من الصندوق أثناء 
فترة سريان التسوية بحيث ميكن للعميل االحتفاظ بالنسب 

املذكورة في املادة 6 من إجمالي دخله الشهري.
)ل( مالحظات أخرى: لم يتطرق القانون إلى حتديد العقوبات 
اجلزائية في حالة عدم س����داده لإلقساط املعاد جدولتها بعد 

إجراء التسوية معه.

إقرار »الخصخصـة« سـيحّول الديموقراطية الشـعبية الحالية إلـى ديموقـراطـية رأسـمالية

 اخلصخص��ة هي اص��الح اقتصادي ف��ي كل دول العالم، 
فلماذا ترفضونها؟

 اخلصخص����ة هي اصالح اقتصادي للدول التي تتوافر 
فيها شروط وبيئة مناسبة واقتصادية واجتماعية وقانونية، 
وه����ي عملية معقدة بحد ذاتها وتأخ����ذ وقتا كبيرا لتهيئة 
البيئة املناسبة لها وعلى فترات طويلة العداد هذا القانون 
ويحتاج الى بنية حتتية قانونية تكون هي االساس الذي 
تنطلق من����ه اخلصخصة وهي مجموع����ة حزمة القوانني 
للخصخصة وهي قانون حماية املستهلك وقانون مكافحة 
الفس����اد وابراء الذمة املالية، وهذا يتوافق مع اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة الفس����اد )قانون 2006/47(، وكذلك قانون 
حماي����ة العمالة الوطنية وقان����ون الضريبة والذي يعتبر 
رافدا م����ن روافد دخل الدولة ومصدرا اقتصاديا مس����اندا 
للميزانية العامة للدولة ه����ذا من جانب، ومن جانب آخر 
هذا القانون هو مخالفة لدستور الدولة وخاصة مادة 20، 
21، 50، 152، 153 وهذا ما اقره مجموعة من اساتذة جامعة 
الكويت والبالغ عددهم 22 اس����تاذا قرروا وجود ش����بهات 

دستورية واضحة.
كما ان املنظومة االقتصادية للدولة تعتبر بدائية وذات 
مصدر وحيد للدخل، حيث تعتمد الدول على مصدر النفط 
الذي يش����كل 95% من الدخل، فمن الصعوبة ان يخصص 
هذا القطاع لكون النفط ليس س����لعة جتارية بل س����لعة 
اس����تراتيجية يعتمد عليها اقتص����اد البلد، وامنها القومي 
وعالقاته����ا اخلارجية ومصاحله����ا الدولية ومن ميلك هذا 
القطاع س����يتحكم في كل ما س����لف باالضافة الى ان سوق 
العمل االنتاجي مازال في مرحلة التكوين اي في النظريات 
اخلاصة باخلصخصة ال تتوافق مع منظوماتنا االقتصادية 

ومن الصعب تطبيقها على ارض الواقع.

أثر سلبي

 ما اثر تطبيق هذا القانون على العمالة الوطنية؟
 ان تطبيق هذا القانون له اثر س����لبي على احلياة من 
جميع جوانبها، حيث س����يهدم اه����م ركن من اركان الدولة 
االقتصادية وسيلغي اهم شريحة اجتماعية وهي الطبقة 
الوسطى والتي متثل السواد االعظم من الشعب وهذا اخطر 

عبد الهادي العجمي

اكـد نائب رئيس مجلـس ادارة نقابة عمال 
شـركة البترول الوطنية الكويتية وعضو احتاد 
عمال البترول وصناعـة البتروكيماويات محمد 
الهمالن ان تطبيق قانون اخلصخصة سـيكون 
له اثر سلبي على احلياة في الكويت من جميع 
جوانبها، مشـيرا الى ان القانون سيغير احلياة 
السياسية وطبيعة العالقات االجتماعية ومنط 
احلياة مبختلف االوجه. واوضح، في حوار خاص مع 
»األنباء«، ان املؤيدين للقانون فئة قليلة، مشددا 
على ان ما يحصل في مجلس االمة اآلن هو أخطر 
من قانون اخلصخصة، حيث جتزأ املجلس وتأثر مبا 

يحصل في اجلو العام. وفيما يلي نص احلوار:

اثر للقانون والذي له تبعات على املدى البعيد، وان القانون 
احلالي ال يحمي العامل الكويتي وال يعطيه ضمانا الكثر من 
خمس س����نوات، وهذا يخلق عدم استقرار وظيفي ويجعل 
مس����تقبله مجهوال، كما انه لم يحدد شكل وحجم العمالة 
الوطنية في كل شركة بل اشار الى نسبة غير دقيقة وممكن 
التحايل عليها بس����هولة، واالهم في هذا املوضوع ان حق 
انتق����ال العامل الى مؤسس����ات ووزارات الدولة باحلقوق 
واملزايا نفسها وان بدا هذا ظاهر انه يحفظ حقوق العمال 
اال انه يؤدي الى هجرة عكسية من القطاعات احليوية الى 
وزارات الدولة ويحول العامل من موظف منتج الى موظف 
عاطل ع����ن العمل بقوة القانون، كما س����يكبد الدولةاعباء 
اضافية وحتم����ل رواتب هؤالء املوظفني دون اي مردودات 
انتاجية، وجند هنا تناقضا بني هدف التنمية ونتائج هذا 
القانون وكأنهم بذلك يفرغون القطاعات احليوية من العمالة 
الوطني����ة وجتهيزها للتاجر على طبق من ذهب مع حتمل 

الدولة تبعات سلبيات هذا القانون.
 وما اثره على احلياة االجتماعية والسياسية؟

 هذا القانون سيغير احلياة السياسية وسيغير طبيعة 
العالقات االجتماعية ويغير منط احلياة مبختلف االوجه حيث 
سيحول الدميوقراطية الشعبية احلالية الى دميوقراطية 
رأسمالية بحتة وهذه التي يشكو منها العالم املتقدم لشراستها 
وضراوتها على محدودي الدخل وانها تتعامل مع البشر كأداة 
وآلة انتاجية بكل جشع بعيدا عن كل االبعاد االنسانية، كما 
لهذا القانون االثر على ش����كل احلياة السياسية البرملانية 
وخاصة بنوعية النواب احملتمل وصولهم الى قبة البرملان 
حيث االثر سيكون مباشرا على توجيه الناخب وذلك الختالف 
مراكز القوة من احلكومة الى القطاع اخلاص حيث سيكون 
اكثر تأثي����را على املواطن الن ق����رارات التوظيف وخالفه 
ستكون بيد القطاع اخلاص وهذا يعني تغيير مراكز الوالء 
حيث في هذا القانون جعل الوطن ومرافقه وثرواته سلعة 
اقتصادية بدال من كونها قيمة لالنتماء والوالء وانه بحق 
سيغير صورة وهوية هذا الوطن ويحجب حق املواطن عن 
املش����اركة في ادارة شؤون الدولة وتقرير مصاحلها العليا 

ويلغي صالحيات السلطة العامة التشريعية.
 انقسم املجتمع بني مؤيد ومعارض فما رأيكم في ذلك؟

 ال نالحظ املؤيد لهذا القانون سوى فئة قليلة وخاصة 
اعضاء اللجنة املالية مبجلس االمة وهم يتكلمون عن نظريات 
وجتارب دول كبرى تختلف اختالف����ا كليا عن منظومتنا 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وبفرضيات غير موجودة 
على ارض الواقع بينما املؤيدون كثر من جميع االجتاهات 
السياسية، وكتاب كثر قد اوضحوا سلبيات هذا القانون، 
لكنه من املؤسف ان ينقسم مجلس االمة الى مجلس فئوي 
واصبحت املشاريع مترر بحسب انتماء حامل هذا املشروع 
وليس حس����ب االولوية وحق هذا املش����روع اي مبعنى ال 
ينظ����ر الى احلق امنا ينظر ال����ى حامله! ومن املفترض ان 

نتبع احلق ايا كان مصدره.
 ما حتليلكم ملا يحصل في مجلس االمة اآلن؟

 ان الذي يحصل في مجلس االمة اآلن اخطر من قانون 
اخلصخصة حيث جتزأ املجلس وتأثر مبا يحصل في اجلو 
العام واخذ صفة العناد واملكابرة في شتى مشاريعه على 
حساب الوطن والشعب ومن املؤسف فقد حتول البعض من 

رجال دولة وسياسة الى طفل معاند وهذا مكمن اخلطر.
 ألن حتاولوا مقابلة اعضاء اللجنة املالية؟

 كما هو متعارف عليه ان تستدعي اللجان املالية والقانونية 
وجلان مجلس االمة االخرى ممثلي العمال الخذ ارائهم، اال 
انه في هذا املشروع بالذات لم يتم اخذ رأي أي من اصحاب 
الش����أن ومت جتاهلهم االمر الذي ادى الى خروج النقابات 
واالحتادات الى الشارع للتعبير عن آرائهم وايصال صوتهم 

لذوي الشأن في الدولة.
 ما دوركم حيال هذا املش��روع اذا اقر في مجلس االمة غدا 

)اليوم(؟
 لالسف اعضاء السلطة التشريعية لم يتركوا لنا مجاال 
للحوار او يستجيبوا لنداء العقل واملنطق واخذ رأي اصحاب 
احلق وبذلك فقد خلقوا جوا من التصادم املس����تقبلي وهم 
يتحملون مسؤولية ذلك، ونحن كنقابة ليس لنا اي طريق 
س����وى االضراب دفاعا عن حقوقنا ومكتس����باتنا وثروات 

وطننا ومستقبل ابنائنا.
 هن��اك تعديالت اضيفت ومت اس��تثناء النف��ط والغاز من 

خاللها.. فما الداعي لالضراب؟
 نحن نرفض هذا القانون بش����كل عام لالسباب سالفة 
الذكر اما بالنسبة الستثناء النفط والغاز حيث اختص فقط 
بنشاط االنتاج وهذا يعني ان 80% من القطاع النفطي عرضة 
للخصخصة اي ان عمليات التصفية والتخزين ومشتقات 
ومس����تحضرات النفط هي للبيع وه����ذا يتنافى مع قانون 
1973/19 واخلاص بش����أن احملافظة على الثروة البترولية 
والذي جاء متناغما مع الالئحة االسترشادية التي وضعتها 
منظمة أوپيك سنة 1968 والتي عرفت القطاع النفطي بأنه 
يشمل عمليات التنقيب واالنتاج وتصفية وتخزين النفط 
مبشتقاته ومستحضراته وبذلك يتم هدم هذا القانون الذي 
اتى بعد كفاح لكل من اعضاء مجلس االمة ونقابات وشعب 

في عام التأميم.

كلمة اخيرة

نتمنى م����ن املجلس واحلكومة غ����دا )اليوم( ان يعيدا 
القانون الى اللجنة املالية ملزيد من الدراسة والتمعن لهذا 
القرار املصيري وان يس����تجيبا لنداء الشعب واالمة، وفي 
حال اقراره فإن على احلكومة ان تستعد النشاء صناديق 
للمس����رحني والعاطلني عن العمل واملعسرين ومتويله من 
اموال بيع املرافق العامة والقطاع النفطي النها ستفاجأ بحجم 
الكارثة التي ستتسبب بها جراء هذا القانون وبعدها ستدفع 
الدولة اضعافا مضاعفة العادة تأميم كل ما بيع من املرافق 

والثروات الكتشافها اخطاء قراراتها املصيرية.

محمد الهمالن

تقسـيم العمالء المتعثرين إلى شـرائح تبعاً لدخولهم وربط ذلك بنسب االلتزامات الشهرية

علي العنزي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانوني���ة ووزي���ر العدل ووزي���ر األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
مع املنسق املقيم لألمم املتحدة وممثل برنامج 
األمم املتح���دة لإلمناء آدم عبداملولى التعاون 
املشترك بني اجلانبني. وقالت وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية في بيان صحافي امس ان 
الوزير احلماد اكد حرص الكويت على تقدمي 
كل التسهيالت والعمل على مبدأ الشراكة مع 
منظومة األمم املتح���دة. واضافت الوزارة ان 
املنسق عبد املولى اوضح ان الزيارة تهدف الى 
تعريف الوزارة ببرنامج األمم املتحدة االمنائي 
ومنظومة األمم املتحدة مبينة انه قدم شرحا 

لكل ما يختص بالبرنامج للوزير احلماد.
واش���ارت الى ان األمم املتحدة تسعى الى 
الشراكة مع دول العالم اجمع والعمل ملا فيه 

مصالح الشعوب واألمم.
وذكرت ان عبداملولى اشاد بالدور الريادي 
للكويت في مس���اعدة ال���دول املتضررة من 
الكوارث الطبيعي���ة والدول الفقيرة بصفتها 
من اكبر املساهمني واملتبرعني في مجال التنمية 

واالمناء.
حضر اللقاء الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية بوزارة العدل عبدالعزيز املاجد ومدير 

ادارة االعالم بوزارة األوقاف احمد القراوي.
من جانب آخر، ثمن وزير األوقاف والشؤون 
االسالمية اليمني حمود الهتار أمس دور مسجد 
الدولة الكبير في نش���ر الثقافة االس���المية 
وجتربته الرائدة كمركز للعبادة واإلش���عاع 

الديني والثقافي واالجتماعي.
وقال الهتار ل� »كونا« ان للمس���جد الكبير 
داللة واضحة على حضارة اإلسالم العريقة 
فنس���تطيع من خالله ان نرى ما وصلت اليه 
احلضارة اإلس���المية من رقي وابداع في فن 

اخلط العربي وفن املعمار الرائع للمسجد.
واطلع الهتار الذي يزور البالد على معالم 
املسجد الكبير وما يحتويه من فنون ونقوش 
اس���المية واملعرض الدائم لنسخة املصحف 
املنس���وب للخليفة الثال���ث عثمان بن عفان 

.ÿ
واش���اد باملس���جد الكبير ومبا شاهده من 
نقوش وفنون اس���المية وبالشرح املقدم له 

من قبل مرشدي املسجد الكبير.
ورافق الوزير اليمني في جولته للمسجد 
الوكيل املساعد للتنس���يق الفني والعالقات 
اخلارجية بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
د.مطلق القراوي ومدير ادارة املس���جد احمد 

العصفور.

خالل لقائه المنسق المقيم للمنظمة

تقّدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للنواب الطبطبائي والحربش والصواغ

السيما ما يتعلق بمجال العمالة المنزلية

الحماد: العمل على مبدأ الشراكة
 مع األمم المتحدة

العنزي يطالب النواب بدعم حق تقاعد 
العسكريين المشاركين في حرب تحرير الكويت
الكويت بلد العطاء واألولى أصحاب األعمال الجليلة 

الوهيب بحث مع وزير العمل اإلثيوبي 
تعزيز العالقات الثنائية

أدي���س أبابا � كونا: التقى 
س���فيرنا لدى اثيوبيا احمد 
الوهيب بوزير العمل والشؤون 
االجتماعية االثيوبي حس���ن 
عبداهلل حيث بحث الطرفان 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
الس���يما ما يتعل���ق مبجال 

العمالة املنزلية.
وذكر بيان لس���فارتنا في 

أديس أبابا ان الوزير االثيوبي 
اعرب عن رضاه التام عما تلقاه 
العمالة االثيوبية من ترحاب 
وحسن معاملة اثناء عملها في 
الكويت. وعبر الوزير عبداهلل 
عن شكره وتقديره للحكومة 
الكويتي���ة على ما تقدمه من 
تسهيالت ومساعدة الستقدام 
العمالة االثيوبية التي تزداد 

بصورة مستمرة.
وأشار الى ان مجلس النواب 
االثيوبي بصدد املصادقة قريبا 
اتفاقية تب���ادل األيدي  على 
العاملة بني الكويت واثيوبيا 
التي مت التوقيع عليها خالل 
زيارة س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ألديس أبابا العام املاضي.


