
محلياتاالحد  6  يونيو  2010   4

االإخوة واالأخوات موظفي وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل 

) قطاع الرعاية االجتماعية (

الرعاية  بدور  للعاملني  خا�ص  كادر  اإقرار  جتاهل  ال�شتمرار  نظرا 

ال�شئون  وزارة  واإهمال  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  قبل  من  االجتماعية 

االجتماعية والعمل ندعوكم حل�شور االعت�شام ال�شلمي الذي تنظمه 

االثنني  غدا  يوم  والعمل  االجتماعية  ال�شئون  بوزارة  العاملني  نقابة 

املوافق 2010/6/7م. يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا مبقر مبنى 

اإدارة رعاية املعاقني املدخل الرئي�شي مبجمع دور الرعاية االجتماعية 

مبنطقة ال�شليبخات مقابل دوار العظام .  

ح�شوركم يحقق مطالبكم ويو�شل ر�شالة وا�شحة عن مدى ا�شتحقاقكم

يدا بيد لتحقيق مطالبكم

واهلل ويل التوفيق ،،

نقابة العاملني بوزارة

ال�شئون االإجتماعية والعمل

جمل�ص االإدارة

دعـــوة  
حل�شـور اعت�شـام 

داخل جممع  دور الرعاية االجتماعية

لال�شتف�شار : 25653930- 25658171

بدأ في مركز التنوير في االس����ام التابع للجنة النسائية بجمعية 
احياء التراث االسامي التسجيل لدورتني: االولى ستكون في التجويد 
)املس����توى االول( والتي ستبدأ اليوم وستستمر حتى يوم 21 يوليو 
املقبل، وس����تكون الدراس����ة فيها خال يومي االحد واالربعاء من كل 
اسبوع من الساعة 5 ل� 7 مساء. اما الدورة الثانية: فسيتم فيها تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقني بها، والتي ستبدأ من يوم 13 اجلاري حتى 
يوم 1 اغسطس املقبل، وستكون الدراسة فيها يومي االحد واالربعاء 

من كل اسبوع من الساعة 5 ل� 7 مساء.
واجلدير بالذكر ان مركز التنوير في االس����ام يقوم بنشر تعاليم 
الدين اإلسامي بني اجلاليات املسلمة غير العربية ويدعو غير املسلمات 
الى االسام، وله العديد من االنشطة مثل اقامة احملاضرات سواء باللغة 
العربية، أو باللغة االجنليزية، ومحاضرات بلغة االوردو، كذلك يقوم 

املركز بتنظيم دورات في جتويد القرآن.
كما قام املركز بتنظيم العديد من االنش����طة االجتماعية، مثل لقاء 
العيد، والسوق اخليري السنوي، باالضافة الى تنظيم االنشطة الدعوية 

مثل اصدار النشرات الدورية، واصدار الكتيبات.

نعت جمعية احياء التراث االسامي العامة عبداهلل الغديان امس، 
وجاء ف����ي بيان النعي: تلقت جمعية احياء التراث االس����امي � فرع 
محافظة اجلهراء بألم عميق نبأ وفاة الداعية عبداهلل بن عبدالرحمن 
الغدي����ان عضو هيئة كبار العلماء وعض����و اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية واالفتاء الذي وافته املنية هذا االس����بوع. واعرب رئيس فرع 
جمعية احياء التراث االسامي في منطقة اجلهراء د.فرحان الشمري 
عن حزنه البالغ بفقد عالم من ابرز علماء االسام نذر نفسه للدعوة 
هلل تعال����ى منذ دخوله املعهد العلمي، حيث كان يتلقى العلم والفقه 
على يد علماء ومش����ايخ افاضل، وتخرج في كلية الشريعة في العام 
1376ه�. واضاف د.الشمري ان وفاة الشيخ الغديان تشعرنا بخسارة 
فادحة، وبثلمة في االس����ام ال يس����دها وال يخفف من لوعتها سوى 

التسليم بقضاء اهلل وقدره.
وقال الشمري: اننا نتقدم الى اسرة الفقيد وذويه وكل علماء االسام 
والى جميع املسلمني بأحر التعازي واصدق املواساة، سائلني اهلل عز 

وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان ويعوضهم واملسلمني خيرا.

ف���ي البداية طال���ب احملامي نواف 
الفزيع بتشكيل جلنة استثنائية من 
مجلس االم���ة تبحث ف���ي جتاوزات 
البنوك وتوصي احلكومة بالزام البنوك 
املتجاوزة بتعوي���ض جميع عمائها 
املقترض���ني الواقع���ني حت���ت طائلة 
جتاوزاتها من اموالها وليس من املال 
العام عبر ما يسمى بصندوق املعسرين، 
فاحلكومة مسؤولة عن هذه االموال امام 
الشعب ويجب ان تنفقها على مصلحته 
ال على اخطاء بعض البنوك التي من 
املفترض ان حتملها هذه االحكام، مؤكدا 
حصوله على 30 حكم���ا قضائيا في 
دعاوى السقاط القروض التي تبناها 
منذ عام ونص���ف العام منها 7 احكام 
نهائية تفيد مبخالفة البنوك لقرارات 

البنك املركزي.
عادلة وشرعية

واضاف: تثبت هذه االحكام القضائية 
مبا ال ي���دع مجاال للش���ك، ان قضية 
القروض عادلة وشرعية وليست قضية 
لدغدغة املشاعر وسنكمل مشوار حملتنا 
التطوعية برفع قضاي����ا على البن����وك 
املخالفة لنثب���ت للن����واب املعارض���ني 

السق���اط الق���روض احلقيق���ة.
واك���د الفزيع وجود خلل كبير في 
هذه القضية لم تتم معاجلته من قبل 
البنك املركزي الذي يعتبر مسؤوال عن 
هذه اجلرمية بدليل احلصول على 30 

حكما قضائيا.
ولفت الى ان الدور الكبير اليوم على 
النواب ال من اجل التعديل على صندوق 
املعسرين بل بتحميل البنوك املخالفة 

مسؤولية ايجاد احللول.
تعويض المتضررين

البنوك  الفزيع »بال���زام  وطال���ب 

بتعويض املتضررين والبنك الذي ال 
يلتزم به���ذه التعويضات من البنوك 
تس���حب تراخيصه ف���ورا اذا انه من 
األولى الزام البنوك بتعويض املقترضني 
بدال من انشاء صندوق للمعسرين«، 
متس���ائا »ملاذا تلزم البنوك احمللية 
عماءها املقترضني بدفع الفائدة املتغيرة 
التي يلزم به���ا البنك املركزي البنوك 

احمللية؟ 
مبعنى أنه ف���ي اتفاقيات القروض 
يلزم البنك العميل املقترض بالفائدة 
املتغيرة اخلاصة بالبنك املركزي وهي 
فائ���دة يصدر بها البنك املركزي قرارا 
سنويا على البنوك العلى املقترضني 
ومن ثم ال اساس قانونيا اللزام العماء 
املقترضني بالفائدة املطبقة في األصل 

على البنوك ال عليهم«.
وبني الفزيع أن »أحد عقود القروض 
والذي من املفترض حتديد الفائدة فيه 
ال يوجد فيه أي حتديد لهذه الفائدة«، 
متسائا »هل وصل االس���تهتار لهذا 

احلد؟.. 
وأين يذهب املواطن إذا رفضت الدولة 

تطبيق القوانني على البنوك؟«.
من جانبه قال رئيس احلملة الوطنية 
الش���عبية حمد احلربي: بدأنا حملتنا 
للدفاع ع���ن حق���وق املتضررين من 
القروض بعد ان فقدنا الثقة في بعض 
النواب إذ اصبح اكثرهم يتعذرون في 
هذا الش���أن بعدم وجود مستندات أو 
أرقام أو دالئل حقيقية رغم ان عدد من 
عليهم ضب���ط واحضار من املواطنني 
جراء القروض يبلغ 39 ألف رب أسرة 
وأن عدد املقترضني في الكويت يبلغ 

406 آالف.
وأضاف: »اقرت اللجنة املالية السابقة 
بان بنك الكويت املركزي فرض غرامات 
مالية على البنوك تقدر ب� 70 مليون 

دينار لقيامه���ا بتقدمي قروض خارج 
االطر القانونية وذلك في إشارة واضحة 
الى قيام البن���ك املركزي بدور رقابي 
فاعل على البنوك«، الفتا الى ان »البنك 
املركزي تعاقد في عهد اللجنة املالية 
الس���ابقة مع شركتني أجنبيتني. وفي 
أول تقرير لهم���ا أكدتا ان هناك مبلغ 
55 مليون دينار أخ���ذ من دون وجه 
حق وسيقدم تقرير آخر مببالغ أخرى 
أخذت من دون وجه حق وهذا اعتراف 

صريح.
وبنينّ ان قضية القروض كشفت بعض 
البنوك ولم تقف عند ذلك بل كشفت 
بعض أعض���اء مجلس األمة املتقلبني 
وبائعي اله���واء للمقترضني حتى ان 
أحد النواب احلاليني قال علنا في احدى 
الفضائيات عند ترشحه لانتخابات انه 
مع إسقاط الفوائد ولن يسكت عن هذه 
الكارثة التي متس كل بيت كويتي، وقال 
نائب آخر ان مشروع إسقاط الفوائد 
هو احلل األمثل، موضحا ان استمرار 
مش���كلة القروض يتسبب في ازدياد 
اجلرمية والتفكك األسري وازدياد حالة 

الفقر.
وش���دد احلربي على ضرورة عدم 
تسييس مشكلة القروض فهي مشكلة 
اجتماعية بحتة ويجب ان تطرح على 
هذا األساس، مؤكدا انهم حملة وطنية 
شعبية متارس وتطالب بحل القضايا 
االجتماعية وليس���ت حمل���ة ملواكبة 
األوضاع السياس���ية وتبقى مطالبها 
داخل إطار الدستور والقانون والساحة 

القضائية.
دعاوى قضائية

وطالب احلربي احلكومة ومجلس 
األمة خصوصا واللجنتني التشريعية 
واملالية بتطبيق مبدأ إعفاء القروض 

على أساس مدة اخلدمة املتبقية مبعنى 
انه في حال تقاعد املواطن يتغير احلال 
بخصوص الراتب، معلنا استعدادهم 
كلجنة وبتضامنهم مع احملامي الفزيع 
لتحريك دعاوى قضائية ضد أحد البنوك 
في اخلارج الذي كبل املقترضني بقيود 

القروض وفوائدها.
وأكد ان »بع���ض عقود املقترضني 
جتاوزت مدة سدادها 15 عاما، ما يعد 
مخالفة صريحة للمادة 115 من قانون 
التجارة وقد شارك صندوق املعسرين 
في هذه املخالفة ومن ثم فإن مخالفة 
الصن���دوق ووضع التنازل املقدم عن 
القضايا يصب لصالح البنوك املقرضة 
وهذا يخالف الدستور الذي كفل حق 

التقاضي.
وأش���اد مبوقف���ي النائب���ني خالد 
السلطان وحس���ني مزيد جتاه قضية 
إسقاط القروض، مناشدا سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
التدخل حلل هذه القضية انطاقا من 
أبن���اء  حرص س���موه على مصلحة 

الكوي��ت.
ووجه احلربي شكره وتقديره للشيخ 
طال الفهد الذي فتح � على حد قوله 
� مجاال يفيد ب���أن األحكام اخلارجية 
تطبق في الكويت أما األحكام الداخلية 
فا تطبق، وق���ال: جزاك اهلل خيرا يا 
ش���يخ طال على ان أحت���ت لنا هذا 
املتنفس إذ سنتخ����ذه طريقا سريع���ا 
القانون في ش������أن قضي���ة  لتنفيذ 

الق��روض.
وأضاف: توجد الكثير من األحكام 
في الكويت ال تنفذ أما احلكم الرياضي 
للشيخ طال الفهد فينفذ ومن ثم فإن 
احلمل���ة الوطنية تعتبر ان بداية حل 
مش���كلة القروض قدمها الشيخ طال 

الفهد على طبق من ذهب.

ليلى الشافعي
تطبيق���ا الس���تراتيجية 
التعري���ف باإلس���ام القائمة 
املهتدين اجلدد  على رعاي���ة 
واجلاليات وإشعارهم بالتآلف 
والتكاف���ل االجتماعي في ظل 
اللجنة  أقامت  الدين احلنيف 
برعاية كرمية من قبل احملسن 
عدنان اجلريوي حفل العشاء 
الدعوي الذي يقام سنويا والذي 
ضم على مائدته املهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة غير العربية 
وأقي���م احلفل بف���رع اللجنة 

مبنطقة الزور.
وعل���ى هامش احلفل ألقى 
مدير إدارة األفرع ومدير إدارة 
احلج والعمرة بلجنة التعريف 

باإلسام احملامي منيف العجمي 
كلمة حض فيها اجلميع على ان 
يتعاملوا مع الناس باملعاملة 
رهم  اإلسامية احلسنة، وذكنّ
التي  العظيمة  بنعمة اإلسام 
مننّ اهلل سبحانه وتعالى بها 

على املسلمني.
مبينا لهم ان اإلسام ال يفرق 
بني أبيض وأس���ود وال عربي 
وأعجم���ي اال مبعيار التقوى 
فقط، فاملولى جل وعا عندما 
يحاسب العبد ال ينظر اال الى 

عمله.
وحث العجمي اجلميع على 
تفعي���ل دور الدعوة ونش���ر 
الدعوة  رسالة اإلسام قائا: 
الداعية فقط،  ال تقتصر على 

فاملس���لم داعية الى اهلل جل 
وعا من خال عمله وأخاقه 
وحس���ن طبائع���ه، ودعاهم 
الى دعوة غير املس���لمني الى 
احلضور الى اللجنة واجللوس 
مع الدعاة واالستماع الى الدين 

الصحيح.
واختت���م العجم���ي: نحن 
ضيوف على الدنيا والواجب 
على املسلم ان يحاسب نفسه في 
كل ليلة ماذا قدم ليوم احلساب 
ال تقول انا فقير وضعيف ماذا 
أفعل فاملسلمون كثيرون؟ ال 
فلبنة اإلسام األولى ما قامت 
اال على أيدي ضعفاء املسلمني 
وحتولوا من رعاة للغنم الى 

قادة لألمم والدول.

د.بادي الدوسري

جمال الشطي

صورة جماعية مع احلضور

أكد أن استجواب أم الهيمان لن يفيد أطفالها

خالل مشاركة اللجنة في االجتماع التنسيقي األول بالمدينة المنورة

الدوسري: 100 دينار لدعم الفالتر المنزلية 
ومركز صحي لعالج أمراض السرطان

الشطي: »التعريف باإلسالم« حريصة على بناء 
جسور التواصل مع جميع الجهات الدعوية

.. وأقامت حفل العشاء الدعوي السنوي 
للمهتدين الجدد بالزور على نفقة الجريوي

من الباد، فضا عن ايجاد نوع 
من التخص����ص حلل مثل هذه 
التي بدأت تنتش����ر  احل����االت 
في أم الهيمان بس����بب التلوث 
البيئي الذي تعانيه املنطقة، كما 
اقترح د.الدوسري ان تخصص 
احلكوم����ة مبلغ 100 دينار لكل 
صاح����ب منزل ف����ي منطقة أم 
الهيمان بصورة شهرية لوضع 
فاتر منزلية لتصفية التكييف 
واملياه املس����تخدمة في املنازل 
للمساهمة بطريقة أو بأخرى في 
تخفيف حجم التلوث الذي يدخل 
البيوت هناك، مضيفا  لقاطني 
ان هناك العديد من االقتراحات 
واحللول التي حتتاج الى التفعيل 
لتخفيف حج����م املعاناة والتي 
س����تكون فعالة اكثر من تقدمي 
االستجوابات التي لن تفيد أطفال 

أم الهيمان.

الشراكة والتعاون.
وزاد: هناك سلس���لة أفكار 
مبتكرة للتعريف باإلس���ام 
بعنوان »اكتش���ف اإلس���ام 
الش���يخ  الوثائقية« ويلقيها 
اس���حاق الكوهجي من مركز 

اكتشف االسام بالبحرين.
ولفت الى ان هناك مشاركة 
فعالة من مركز قطر للتعريف 
باالسام »فنار« ويلقيها الشيخ 

محمد الغامدي.
وم���ن ناحيته، ألقى األمني 
العام للهيئة العامة للتعريف 
باإلس���ام د.يحي���ى اليحيى 
محاض���رة دارت محاوره���ا 
»حول العمل التطوعي« وكذلك 
الرئيس العام لشؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي صالح 
احلصني محاضرة حول مفهوم 
التعريف  التسامح وأثره في 

باإلسام.
واختتم الشطي حديثه قائا: 
الدين اإلسامي أكبر وأعظم من 
ان يختص���ر بفئة بعينها، بل 
البشرية  هو دين جاء لنجاة 
جميعا، من أج���ل ذلك صلح 
ان يك���ون ش���ريعة للعاملني، 
فلنتكات���ف جميع���ا ونعمل 
على نشر هذا الدين احلنيف 
كل حسب استطاعته وموطن 

عطائه.

أكد النائب الس����ابق د.بادي 
الدوسري ان تقدمي االستجواب 
لس����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قضية 
تلوث أم الهيمان لن يخدمها أو 
يحل املشكلة التي يعاني منها 
اهال����ي املنطقة منذ انش����ائها، 
مبين����ا ان من احلكمة واملنطق 
ان يكون احلل عبر جلس����ات 
احلوار بني املجلس واحلكومة 
التي م����ن خاله����ا يتم وضع 
النق����اط على احلروف بدال من 
توجيه االس����تجواب في وقت 
ضيق من شأنه أن يؤزم العاقة 
بني السلطتني بعيدا عن ايجاد 
احللول املناسبة للمساهمة في 
القضاء على هذه املشكلة التي 
يعاني منه����ا أهالينا واخواننا 
في املنطقة، وطالب د.الدوسري 
بإنشاء مركز صحي بأم الهيمان 

ليلى الشافعي
أكد نائب املدير العام بلجنة 
التعريف باإلسام جمال الشطي 
حرص اللجن���ة الدؤوب على 
بناء جسور التواصل مع جميع 
الهيئات الدعوية والتي تخدم 
رس���الة اإلس���ام، وأشار الى 
ان جلنة التعريف باإلس���ام 
أب���رز اجلهات  تعتب���ر م���ن 
املؤسس���ة في الهيئة العاملية 
للتعريف باإلسام، وأوضح 
ان الهيئ���ة العاملية للتعريف 
باإلسام تطبق رسالتها وفق 
رؤية منهجية واضحة تعمل 
على التوس���ع في نشر الدين 

احلنيف.
ج���اء ذلك خال مش���اركة 
الش�طي في االجتماع التنسيقي 
امله��تم���ة  للج��ه���ات  األول 
بالتعريف باالس���ام، والذي 
أقيم مبق���ر الهي��ئة الع���املية 
للتعريف باإلس���ام باملدينة 

املنورة.
وأوض���ح ان هذا االجتماع 
ضم العديد من املهتمني بنشر 
الدين االسامي على مستوى 
العربي، وتخلل  دول اخلليج 
أنشطته العديد من ورش العمل 
واحملاضرات، حيث قام بإلقائها 
العديد م���ن العلماء البارزين 
في باع الدعوة، والذين أثروا 

لعاج حاالت احلساسية والربو 
والسرطان والذي من شأنه أن 
يساهم في تخفيف معاناة اهالي 
املنطقة، كما سيخفف من الكثافة 
العددي����ة على املراكز الصحية 
املوجودة في املنطقة اجلنوبية 

بفكره���م وأطروحاته���م هذا 
امللتقى، حي���ث كان للدكتور 
الش���يخ حبيب احلارثي من 
علماء الهيئة العاملية للتعريف 
باالس���ام محاض���رة بارزة 
دارت أنشطتها حول »مفهوم 
التعريف باإلس���ام وحاجة 

الناس اليه«.
وأضاف: ان جلنة التعريف 
باإلسام متثل الكويت في هذا 
احملفل االسامي الدولي بورقة 
حتت عنوان »الش�����راكة في 
العمل اخليري« تس���تعرض 
الش�����راكة  ودور  أهمي���ة 
املجتمعية الواعية في نش���ر 
اإلس���ام، وهناك ورشة عمل 
بعنوان أفكار عملية لتأسيس 

دورتان في اللغة العربية والتجويد للجاليات 
األجنبية من النساء بـ »إحياء التراث«

»تراث الجهراء« تنعى الغديان

طالب بتشكيل لجنة برلمانية استثنائية لبحث تجاوزات البنوك

الفزيع: قضية القروض عادلة وشرعية
وليست لدغدغة المشاعر وسنكمل حملتنا التطوعية

محمد راتب
اكد احملامي نواف الفزيع اهمية الزام البنوك 
املتجاوزة بتعويض جميع عمالئها املقترضني، 
وطالب بتشكيل جلنة من مجلس االمة لبحث 
هذه التجاوزات واصدار توصيات للحكومة لتتحمل 
مسؤولياتها عن هذه االموال امام الشعب وان 
يكون احلل من اموالها ال من املال العام من خالل 

صندوق املعسرين.
واوضح انه حصل على 30 حكما قضائيا في 
دعاوى السقاط القروض منها 7 احكام نهائية، 
جاء ذلك خـالل مؤمتر صحافي عقـده الفزيع 
للحديث عن جتاوزات فـي قضية القروض ضد 

عدد من البنوك.
وفيما يلي التفاصيل:

حصلنا علـى 30 حكمًا قضائيـًا في دعاوى إلسـقاط القروض منها 7 أحـكام نهائية

بحتـة اجتماعيـة  مشـكلة  ألنهـا  القـروض  مشـكلة  تسـييس  لعـدم  الحربـي 

)قاسم باشا(احملامي نواف الفزيع خالل املؤمتر الصحافي


