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مبرة طريق اإليمان أرسلت 10 شاحنات إغاثة إلى باكستان

ليلى الشافعي
أرس���لت مبرة طريق االميان اخليرية اكثر من عش���ر شاحنات 
اغاثة محملة باملواد الغذائية واالدوية الطبية والكراسي املتحركة 
للمعاقني واخليام ودورات املياه املتنقلة، وبعض املساعدات العينية 

االخرى.
وقال مدير عام املبرة محمد القالف ان املبرة عملت منذ اللحظة االولى 

في اطار اجلهود الكويتية احلثيثة الغاثة اخواننا في باكستان. 

واضاف ان املبرة تعتزم تس���يير عدة قوافل اغاثة قريبا، داعيا 
اجلميع الى املشاركة في مثل هذه احلمالت االنسانية، مشيرا الى ان 
جمي���ع اجلهود التي تبذلها مبرة طريق االميان امنا تنضوي حتت 
مظلة العمل اخليري الكويتي والذي يؤكد على ان الكويت حكومة 
وش���عبا ال تدخر جهدا في مساعدة االشقاء واالصدقاء في مواجهة 
الكوارث الطبيعية واالوضاع االنسانية العصيبة متاشيا وتنسيقا 

مع اجلهود الدولية في هذا االطار.

الوكيل املساعد لقطاع  أكد 
االعم���ال البرملانية في وزارة 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
احمد الهيفي اهمية القوانني التي 
أقرت في مجلس االمة بالتعاون 
مع احلكومة الكويتية لتنمية 

االستثمارات.
وقال الهيفي في تصري���ح 
ل� »كونا« على هامش مشاركته 
التنمية  في مؤمتر »منظم���ة 
العربي���ة« بعنوان  االداري���ة 
»التحدي���ات الضريبي���ة أمام 
العربية«  تنمية االستثمارات 
ان قانوني اخلصخصة وهيئة 
س���وق امل���ال اللذي���ن أقرهما 
مجلس االمة اخيرا بالتعاون مع 
احلكومة الكويتية من شأنهما أن 

ينميا االستثمارات في الكويت 
ويجتذبا االستثمارات اخلارجية 

الى الكويت.
وأض���اف ان دور االنعقاد 
املقبل ملجلس االمة سيش���هد 
مناقشة عدد من مشاريع قوانني 
اقتصادية مهمة متهيدا إلقرارها 
مثل مشروع قانون الشركات 
العاملية  التش���ريعات  ملواكبة 

املتطورة في هذا املجال.
وكان مؤمتر منظمة التنمية 
االداري���ة العربية الذي افتتح 
برعاية رئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري الذي مثله وزيرة 
املالية ريا احلسن تركز حول 
شفافية السياسات وانعكاسها 
عل���ى التنمي���ة االقتصادي���ة 

وجتارب بعض الدول العربية 
في قوان���ني الضريبة وأهمية 
التشريعات االقتصادية لتنمية 

االستثمارات العربية.
وعلى هام���ش املؤمتر عقد 
الهيفي اجتماعا مع وزير الدولة 
لشؤون مجلس النواب اللبناني 
ميشال فرعون، حيث استعرضا 
العالقات بني الوزارتني وتفعيل 

التعاون بينهما.
وقال الهيفي ان وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة ستنظم 
املؤمتر الثاني لوزارات الدولة 
لشؤون مجلس األمة في الكويت 
في ابريل م���ن العام املقبل، اذ 
عقد املؤمتر االول في ابوظبي 

في يونيو املاضي.

ميشال فرعون أحمد الهيفي

خالل مشاركته في مؤتمر »منظمة التنمية اإلدارية العربية«

الهيفي: قانونا الخصخصة وسوق المال
يساهمان في تنمية االستثمارات بالبالد

دور االنعقاد المقبل لمجلس األمة سيش�هد مناقش�ة 
عدد من مش�اريع قوانين اقتصادية مهمة تمهي�داً إلقرارها


