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»الثقافة اإلسالمية« تنظم ندوات باللغتين العربية واإلنجليزية

ليلى الشافعي
أكد مدير ادارة الثقافة اإلس����المية في وزارة األوقاف والشؤون االسالمية بدر 
السنني سعي االدارة احلثيث في سبيل اجناز خططها الثقافية والفكرية والطموحة، 
معلنا انه ومراعاة ملبدأ الش����راكة املجتمعية ال����ذي تنادي به الوزارة فإن االدارة 
وبالتع����اون مع وزارة اإلعالم ممثلة في تلفزي����ون الكويت بقناتيه الفضائيتني 
األولى والثانية باالضافة إلذاعة البرنامج العام، ستنظم ندوات ثقافية توعوية 
تلفزيونية وإذاعية مبناسبة ذكرى االسراء واملعراج. وبني ان الندوات التوعوية 

ستكون كالتالي: الندوة األولى ستكون تلفزيونية بعنوان »اإلسراء واملعراج... 
أحداث وعبر« وضيفا الندوة الداعية د.يوسف السند واإلمام واخلطيب في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية الداعية ابراهيم الكفيف، ويديرها اإلعالمي علي حسن، 
وس����تبث اليوم في الساعة العاشرة مساء بعد نش����رة األخبار. وأضاف السنني  
إن اإلدارة تنظم بهذه املناس����بة العزيزة ندوة تلفزيونية ثقافية توعوية باللغة 
االجنليزية للداعية محمد دانييل من اململكة املتحدة، ستبث اليوم كذلك في متام 

الساعة السادسة مساء وذلك عبر أثير القناة الثانية الفضائية.

عاشور: استثناء جمعيات النفع العام ودور العبادة واألندية 
يجعل »حبل الخروج عن نسب العمالة الوطنية على الجرار«

ق���ال رئيس مجل���س االدارة لنقابة البنوك 
منصور عاش���ور ان اس���تثناء جمعيات النفع 
العام ودور العبادة واالندية الرياضية ومنظمات 
العمال ومنظمات اصحاب االعمال واالنش���طة 
الزراعية ونش���اطي الرعي والصيد من نسبة 
العمالة الوطنية يتعارض مع االصالحات التي 
جاء من اجلها قان���ون العمالة الوطنية، الذي 
يهدف الى دعم الكويتيني وانهاء ازمة تركزهم 

في القطاع احلكومي.
واشار عاشور إلى ان استثناء بعض اجلهات 
من التقيد بنسب العمالة الوطنية أعاد ذكريات 
املشكلة عندما استثنت الدولة شركات الصيرفة 
املالية من التقيد بنسب العمالة الوطنية، واآلن 
جهات جديدة حتصل على املزايا نفسها، ومن 

ثم املخاوف تتزايد من انتشار الرغبة لدى جهات اخرى بضرورة 
املعاملة باملثل، ووقتها سيكون احلبل على اجلرار بالنسبة للجهات 
التي تسعى للتهرب من االلتزام بنسب العمالة الوطنية، وقال: 

»وقتها سيكون قانون العمالة مفرغا من الهدف منه«.
وبني عاشور ان قرار االستثناء اجلديد يعيد تكرار أولويات 
القانون والهدف منه انه جاء لتحس���ني وضع العمالة الوطنية 
وتقليص املخاطر املعنوية الت���ي كانوا يعانون منها قبل اقرار 
القان���ون، موضحا ان من أدوات احلل الفع���ال وحلماية العامل 
الكويتي يتعني على االقل تضييق دائرة اجلهات التي ال تتعامل 
فيما يخص نس���ب عمالتها مع القانون بدال من توسيعها، اذ انه 
ال معنى للتقدم واحراز الهدف من القانون في ظل غياب عنصر 
اجلذب لتوحيد تطبيق القانون على جميع اجلهات بدال من التباين 

في التطبيق على جهة دون اخرى.
واوضح عاشور ان احلديث عن استثناء البعض يفتح الباب 
أوس���ع للضغط على الكويتيني، حيث انه من غير املستبعد ان 
تخرج مؤسسات جديدة وتطالب بانها ال تقع حتت دائرة قانون 
العمالة الوطنية، وبالطبع ستحمل هذه اجلهات املبررات القانونية 

الكافية ألخذ موقعها مع اجلهات املستثناة.
الفتا إل���ى انه في الوقت الذي يش���كل فيه 
قانون العمل مؤشرا للجهود املستمرة القائمة 
للتأكيد على حقوق العمال���ة الوطنية الدائمة 
وش���رعية احلس الوطني، يؤكد قرار استثناء 
بعض اجلهات أن االس���تفادة احملققة ستكون 

صغيرة وبطيئة.
وهو مؤشر اضافي على ان الدولة مستمرة 
ف���ي تبني وحماية نظام قانوني يعكس العالم 

القدمي بدرجة اقل.
واضاف عاش���ور ان هناك نقط���ة متعلقة 
بالنقطتني الس���ابقتني وهي أن قرار االستثناء 
االخي���ر يجعل من الصعوبة مبكان إلقاء اللوم 
على مؤسس���ات القطاع اخلاص اذا رغبت في 
اخلروج عن التقيد بقانون العمل ونسب العمالة في الوقت الذي 

تستثنى فيه مؤسسات النفع العام من االلتزام.
مشيرا إلى ان مجرد استثناء بعض اجلهات يعاكس الثقة التي 
بدأت تتزايد اخيرا مع حديث احلكومة عن وضع خطة التنمية على 
الطريق. وقال عاشور ان هذه اخلطوة تزيد من االسئلة املشروعة 
حول آفاق التعافي لالقتصاد، خصوصا ونحن نرى مؤسس���ات 
تس���تثنى من التقيد من قانون نسب العمالة، وهو مؤشر على 

انها تواجه بعض التحديات على صعيد مستقبلها.
وأبدى عاشور تخوفه من أن استمرار ذلك قد يؤدي الى انفراط 
املكاسب احملققة منذ اقرار قانون العمالة الوطنية، خصوصا اذ 
استمرت الدعوة غير املباشرة الى التحول عن القانون بطلبات 

استثناءات جديدة.
وشدد عاشور على ان سوق العمالة سيتلمس جيدا االضرار 
املباشرة وبقوة على أنها اخطاء غير محتملة تتناغم مع الضغوطات 
اجلوهرية املتنامية في الدولة فيما يتعلق مبحاوالت االستمرار 
في الته���رب من حتقيق العدالة الوظيفية للعمالة الوطنية ولو 

كانت غير مقصودة.

األونروا تشيد بمساعدات قال إنه من غير المستبعد أن تخرج مؤسسات جديدة تطالب بأنها ال تقع تحت دائرة القانون
الهالل األحمر لترميم 

المنازل في غزة
اش���اد ممث���ل وكال���ة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلس���طينيني »األونروا« بيتر 
فورد بدعم جمعية الهالل االحمر 
املتواصل لالون���روا والالجئني 

الفلسطينيني.
وعبر فورد في رسالة وجهها 
الى رئيس جمعية الهالل االحمر 
البرجس ع���ن االمتنان  برجس 
العميق لتقدمي مساعدة مالية بقيمة 
200 الف دوالر لبعض العائالت 
الفلسطينية )ارامل وايتام( لترميم 
التي تض���ررت خالل  منازله���م 
العدوان االسرائيلي االخير على 

قطاع غزة.
وقال ان هذه املساعدات تعبر 
عن موقف جمعية الهالل االحمر 
الكويتي الداعم للشعب الفلسطيني 
الذي يعاني ظروفا قاس���ية في 
اراضي الشتات السيما في قطاع 

غزة والضفة الغربية ولبنان.
واضاف انه بفضل هذه املساهمة 
الكرمية من اجلمعية متكنت 30 
عائلة فلس���طينية م���ن االرامل 
وااليتام من ترميم منازلهم التي 
تضررت خالل العدوان االسرائيلي 
االخير على غزة وبالتالي العيش 

في منزل الئق وامن.
وق���ال فورد باس���م االونروا 
»نتوجه بالشكر اجلزيل الى جمعية 
الهالل االحمر الكويتي ولكل الطاقم 
العامل لدعمهم املستمر للشعب 
الى متكني  الفلسطيني متطلعني 
عالقات الشراكة مع تلك اجلمعية 

األنصاري: »العدل« دشنت خدمة الدفع اإللكتروني املتميزة«. 
لتحصيل أحكام الغرامات لجنح الشؤون والبلدية

دشنت وزارة العدل تطبيق الدفع 
االلكترون����ي ألحكام الغرامات جلنح 
الشؤون والبلدية، وذلك عن طريق 
موقع الوزارة على ش����بكة االنترنت 
www.moj.gov.kw ابتداء من االول من 

يوليو اجلاري.
صرح بذلك وكي����ل وزارة العدل 
باالنابة د.محمد االنصاري، وقال ان 
هذه اخلدمة تتيح دفع أحكام الغرامات 
جلنح الش����ؤون والبلدية عن طريق 
موقع الوزارة تخفيفا وتيسيرا على 
جمهور املواطنني واملقيمني من تكبد 
عناء الذهاب ال����ى مواقع التحصيل 
املختلفة توفيرا للجهد والوقت، اضافة 

الى حتصيل مبالغ الغرامات املستحقة للخزانة العامة 
للدولة والصادر بها احكام وذلك استجابة لقرار مجلس 
الوزراء رقم )116/أوال/ب/ج( بتاريخ 2009/12/20 بشأن 
تقرير جلنة دراس����ة تفعيل آلية حتصيل مستحقات 

الوزارة غير احملصلة وتوصيات 
املجلس بعدم تراكم املبالغ املستحقة 
مستقبال. وأكد د.االنصاري ان هذه 
اخلدمة مجانية دون أي رسوم عليها، 
وأض����اف: انه ضمان����ا للتأكد من 
امتام عملية الدفع ميكن للمستفيد 
استخراج ايصال تسلم فوري أو في 
أي وقت يشاء مبا يفيد سداد قيمة 
حكم الغرامة. وأوضح د.االنصاري 
ان تطبيق هذه اخلدمة كان ثمرة جهد 
فريق عمل فني ومالي برئاسة مدير 
ادارة الشؤون املالية خالد الدخيل 
بالتنس����يق مع قطاع تكنولوجيا 
املعلومات بالوزارة وشركة اخلدمات 
املصرفية )الكي � نت(، مشيرا الى ان الفريق سيواصل 
عمله لتطبيق جميع اخلدمات التي تقدمها قطاعات وزارة 
الع����دل املختلفة عن طريق الدفع االلكتروني جلمهور 

املواطنني واملقيمني في سهولة ويسر.

منصور عاشور 

د.محمد االنصاري

بحثت املستش����ارة للمجتمع 
املدني نورية السداني سبل تنمية 
العالق����ات االجتماعية مع اململكة 
املتحدة وذلك خالل لقائها بالوزيرة 
البريطانية املسلمة البارونة سعيدة 
وارس����ي. وجاء في بيان للبارونة 
وارسي بعد جلسة استغرقت ساعة 
مع الس����داني ان »اململكة املتحدة 
والكويت تتمتعان بعالقات قوية 
في العديد من املج����االت مبا فيها 
السياس����ية والدف����اع والتج����ارة 

والتعليم والثقافة«.
وأضافت »ستحتفل الكويت العام 
املقبل مبرور 50 عاما على استقاللها 
بيد ان أواصر الصداقة بني بلدينا 

تعود الى أكثر من 200 عام«.
وأعربت أول وزيرة مسلمة في 
احلكومة البريطانية والتي تترأس 
حزب احملافظني احلاكم عن سعادتها 
للترحيب بالس����داني ف����ي اململكة 
املتحدة ملناقش����ة كيفية مساهمة 
كال املجتمعني في مجاالت التنمية 
واألمن والرخاء لبلديهما. وتعمل 
السداني مستشارة لنائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
وهي من أولى الناش����طات الالئي 
نظمن أول مؤمتر للمرأة الكويتية 
عام 1971. كما رحبت وارسي أيضا 

وارسي: حريصون على تبادل األفكار مع الكويت لتعزيز المجتمع المدني

الوزيرة البريطانية المسلمة بحثت مع السداني 
تنمية العالقات االجتماعية بين البلدين

جانب من لقاء نورية السداني مع الوزيرة البريطانية املسلمة البارونة سعيدة وارسي

املدني  بتعيني مستشار للمجتمع 
في الكويت ما يعد إحدى الوسائل 
التي متكن اململكة املتحدة من بناء 

روابط أقوى مع الكويت.
وفي هذا الصدد قالت وارس����ي 
»ت����رى احلكوم����ة البريطانية أن 
االبتكار واحلم����اس اللذين يتمتع 
بهما املجتمع املدني يعد امرا أساسيا 
في معاجلة التحديات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية التي تواجه 
اململكة املتحدة«. وتعهدت بأن تتخذ 
بريطانيا إجراءات لدعم وتشجيع 
املس����ؤولية االجتماعي����ة والعمل 
التطوعي واخليري وتيسر سبل 

عمل الراغبني في حتسني مجتمعاتهم 
ومساعدة بعضهم البعض. ولفتت 
الوزيرة الى ان »رؤية مجتمع كبير 
ستكون إحدى التركات الكبرى لهذه 
احلكومة ونح����ن حريصون على 
تبادل األفكار مع احلكومة الكويتية 
في الوق����ت الذي تبذل فيه جهودا 

لتعزيز املجتمع املدني«.
كما أش����ادت وارس����ي بخطة 
التنمي����ة الطموحة الت����ي تبنتها 
احلكومة الكويتية وذلك لدى تلقيها 
دعوة رسمية لزيارة الكويت للقاء 
الش����يخ أحمد الفهد وعدد آخر من 

الوزراء.


