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إسقاط الفوائد الربوية بني التحرمي وإيجاد احللول

الطبطبائي لـ »األنباء«: مشروع قرض األسرة البديل األفضل إلسقاط القروض
التصرف من قبل السلطتني ال 
يحل وال يجوز ألنه تعاون على 
اإلثم والعدوان وإقرار للربا 
الذي حرمه اهلل، وتصرف في 
املال العام من دون وجه حق، 
لذلك ال يجوز. ودعا د.املسباح 
احلكوم���ة لوض���ع احللول 
للمقترضني حلوائج ضرورية 
كالعالج والترميم وما دعت 
ف���ي بيوتهم  إليه الضرورة 
ومس���اكنهم اخلاصة ونحو 
ذلك من احلوائج الضرورية، 
بأن تقوم بإعانتهم مبا تيسر، 
وهن���اك حل���ول كثيرة حلل 
مشكلة املقترضني تعرض على 
أهل االختصاص مع مراعاة 
اجلوانب الشرعية في حل هذه 

القضية.
ليلى الشافعي  ٭

الى البنوك لتوفير احتياجاتهم 
األساسية أحيانا.

ال يحل

بدوره أك���د رئيس جلنة 
الفتوى بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي د.ناظم املسباح ان هذا 
املوضوع طرح كثيرا حتت قبة 
عبداهلل السالم وتبناه النواب 
السابقؤن والنواب احلاليون. 
وقال املسباح: سبق ان بينا 
في هذه املسألة، حيث نرى ان 
املفهوم  القروض في  إسقاط 
املعروف هو ان تسقط الفوائد 
عن املواطن وتقوم احلكومة 
بدفعها للبنوك، اي مبعنى ان 
تس���قط الفائدة عن املواطن 
وتقوم ه���ي بدفعها للبنوك 
العام وهذا  املال  الربوية من 

واش���ار ال���ى ان مثل هذا 
املش���روع يعتب���ر تعزي���زا 
ملدخرات الدولة حيث ان املبالغ 
ستعود مرة اخرى مليزانية 
الدولة ويستفاد منها بشكل 

دائم.
واقترح د.الطبطبائي ابتداء 
ان يكون قرض االسرة يعادل 
القروض التي يسمح بها البنك 
املركزي وهي تعادل اآلن 85 
البنوك  ألف دينار تستطيع 

حتويلها للمواطنني.
وق���ال: ان هذا املش���روع 
هو البديل األفضل إلس���قاط 
الديون ع���ن املواطنني وهو 
معاجل���ة جبرية للمش���كلة 
التي تتجسد في ان الدولة ال 
تواكب احتياجات املواطنني 
اللجوء  إلى  الذين يضطرهم 

للتطور املدني للدولة.
واكد د.الطبطبائي ان هذا 
الذي سبق تقدميه  املشروع 
ألعضاء مجل���س االمة قبل 
عدة سنوات أال ميس ميزانية 
الدولة، وذلك النه يعتبر مبلغا 
يعاد م���ن املواطنني، كما هو 
احل���ال بالنس���بة لقروض 
االسكان والترميم، كذلك يحقق 
هذا املشروع العدالة بني جميع 
املواطن���ني فهو اختياري ملن 
يرغب في االستفادة منه كما 
هو احلال في قرض االسكان 
والترميم والزواج، ويوجهه 
بشكل خاص الى القروض محل 
االحتياج وليس اسقاطا عاما 
للقروض املوسرين واملعسرين 
والقروض التي تلبي حاجات 

اساسية او ترفيهية.

املستقبل، وأن فكرة مشروع 
قرض األسرة ستنطلق من ان 
احتياجات األسرة تختلف عن 
احتياجاتها قبل 50 سنة عندما 
اسس بنك التسليف واالدخار 
فأصبحت هن���اك احتياجات 
اضافي���ة متمثلة في التعليم 
أو اخلارج  الداخل  سواء في 
وشراء السيارة لكل من بلغ 
18 سنة، بسبب تباعد املسافات 
والعالج في القطاع اخلاص او 
في اخلارج ملن ال تتوافر لديهم 
شروط جلنة وزارة الصحة 
وغير ذلك من االحتياجاتالتي 

تطرأ في املستقبل.
ولفت الى ان الدولة متنح 
قرض االسكان وقرضا للترميم 
املواطن في  والبد ان تساعد 
التزاماته اجلديدة  مواجه���ة 

انه بالنسبة لألسر  وبني 
التي ليس عليها اي التزامات 
مادي���ة، ميك���ن له���ا في اي 
وقت ان تس���تفيد من قرض 
األس���رة الذي س���يعود مرة 
اخ���رى لصالح املواطنني في 

السابق لكلية  العميد  أكد 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
د.محمد الطبطبائي ان املشاريع 
التي قدمت في اسقاط الديون ال 
تخلو من إشكاليات في الربا أو 
عدم حتقيق العدالة بني أفراد 
املجتمع. وق���ال في تصريح 
ل� »األنباء«: سبق أن تقدمت 
الوطني لقرض  باملش���روع 
األس���رة وهو مشروع يقوم 
على أس���اس العدالة، ويعني 
األس���ر التي عليها ديون ان 
تقت���رض من الدولة من غير 
فوائد وتستفيد من هذا القرض 
لسداد التزاماتها املالية سواء 
بالسداد املبكر من املؤسسات 
املالية اإلس���المية او السداد 
املبكر للمؤسس���ات الربوية 

فتسقط الفائدة الربوية.

د.ناظم املسباحد.محمد الطبطبائي

املشاركات في املؤمتر الصحافي

مؤمتر »الشفافية« لتخصيص يوم 16 مايو
لالحتفال بحصول املرأة على حقوقها السياسية

أعلنت رئيسة مركز متكني املرأة في جمعية 
الشفافية سحر احلملي عن انطالق املبادرة النوعية 
األولى لألعضاء اجلدد بتخصيص السادس عشر 
م����ن مايو، وهو اليوم ال����ذي حصلت فيه املرأة 
الكويتية على حقها السياسي يوما لالحتفال به 
سنويا تكرميا الجنازاتها واستعراضا ملسيرتها 
التاريخية في التمكني وحتفيزها على مواصلة 

العطاء لهذا املجتمع.
وأضافت احلملي خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده مركز متكني املرأة التابع جلمعية الشفافية 
الكويتية صباح أمس في مقر اجلمعية لالعالن عن 
يوم املرأة الكويتية وملتقى متكني املرأة اخلليجية 
األول: اننا نتطلع الى موافقة كرمية من مجلس 
الوزراء واألجهزة املعني����ة باألمر العتماد هذه 
املبادرة لنستذكر سنويا االجنازات واالخفاقات 
التي حققتها امل����رأة خاصة وان الكويت تعتبر 
عل����ى قائمة الدول الرائدة ف����ي متكني املرأة في 
جميع املجاالت، الفتة الى أن العالقة النس����ائية 
بني دول اخللي����ج عالقة قوية وودية وجتمعنا 

قواسم مشتركة.
 وعن جتديد انطالق عمل »مركز متكني املرأة« 
املتخصص في متكني املرأة الكويتية سياس����يا 
واجتماعيا واقتصاديا ووظيفيا وسعيه لتحقيق 
ف����رص عادلة ومتكافئة بني ابن����اء الوطن وفق 

الدستور قالت احلملي: »أعلنا استعدادنا لتنظيم 
ملتقى متكني املرأة اخلليجية األول والذي ستكون 
الكويت مقر انطالقه على ان يتعاقب سنويا عقد 

املؤمتر في بلدان خليجنا العربي.
من جانبها، قالت نائب رئيس مركز متكني املرأة 
واستاذ الفلسفة بجامعة الكويت د.حنان اخللف 
ان املرأة الكويتية ورغم االجنازات التي حققتها 
وحتققها اال انها بحاجة لالنفتاح على اخلبرات 
العربية واخلليجية بشكل عام لالستفادة منها 
وتطوير نفسها وقد وجدنا ان خير سبيل لذلك 
هو دمجها مع ذويها من املبدعات اخلليجيات ومن 
هنا جاءت فك����رة ملتقى متكني املرأة اخلليجية 

إميانا منا بأن التجربة خير معلم.
بدورها، قالت عضو مركز متكني املرأة منال 
الكندري: أردنا من خالل هذه التجربة توصيل 
جتربة املرأة الكويتية الرائدة في السلك السياسي 
جلمي����ع دول اخلليج خاصة بع����د ان اصبحت 
الكويتي����ة مثاال يحتذى به ويس����ار على نهجه 
موضحة اننا على ثقة بان هذه التجربة الفريدة 
ستترك بصمتها واثرها في حياة كل امرأة على 
مستوى اخلليج العربي كافة، خاصة بعد مباركة 
س����مو رئيس مجلس الوزراء الذي نثق بدعمه 

لالبداعات واملجهودات الشبابية والنسائية.
دانيا شومان  ٭

أحمد القراوي

ومن هذه الطرق رعاية طلبة 
العلم وتوفير البيئة النفسية 
والتربوية واالجتماعية املالئمة 
لهم، اضافة الى املناخ اإلسالمي 
الذي يتزود ب���ه الطلبة أثناء 
دراستهم في الكويت، مضيفا: 
ان دور »األوقاف« يسير جنبا 
الى جنب مع بقية وزارات الدولة 
في ترس���يخ األمن املجتمعي 
فضال عن س���عيها الدائم الى 
زيادة روابط اللحمة الوطنية 
والتأكي���د على ذلك في جميع 

املناسبات.
ولف���ت الى انه انطالقا من 
التي  القي���م واملرتكزات  هذه 
تسعى وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية الى ترسيخها على 
الواق���ع، فإنه���ا تنظم  أرض 
األنش���طة املختلف���ة كما انها 
تقيم املؤمت���رات وامللتقيات 
املتعددة، وتستضيف العلماء 
والفقهاء لالستفادة من خبراتهم 
في هذا املجال، مشيرا الى ان 
مؤمتر الشعوب الدولي الثالث 
الذي اختتمت أعماله أخيرا في 
الكويت ارتكز على تلك القيم 
الى نشرها واإلشارة  وسعى 

اليها في جميع جلساته.
وأثنى القراوي على مشاركة 
العديد من اجلهات واملؤسسات 
احلكومية في هذا امللتقى، ومنها 
على سبيل املثال وزارتا التربية 
واملالي���ة، وه���ذا يأتي ضمن 
الشراكة املجتمعية التي تؤمن 
بها الوزارة وتضعها في جميع 
أعمالها ومؤمتراتها، موضحا: ان 
هذه الشراكة جتعل »األوقاف« 
على اتص���ال دائم ودائب مع 
املواطنني واملقيمني في البالد 
على حد سواء، مشيدا بجمعيات 
النفع العام التي ش���اركت في 
امللتقى مثل: جمعية عبداهلل 
الن���وري، جمعي���ة اإلصالح 
التعريف  االجتماعي، جلن���ة 
باإلس���الم والهيئ���ة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، وهذا يؤكد 
تعاون جميع وزارات وهيئات 
الدولة في تقدمي كل ما هو مفيد 
للوطن واملواط���ن، موضحا 
ان هذه املش���اركة املجتمعية 
ساهمت الى حد كبير في جناح 

امللتقى.
وتاب���ع: ان طلب���ة املن���ح 

أثنى على جهود جميع اللجان العاملة التي ساهمت في إجناحه

القراوي: »ملتقى الشعوب« كان خير سفير للكويت
الدراس���ية يأت���ون من ضمن 
الوزارة على اعتبار  أولويات 
انه���م طلبة علم س���ينيرون 
الطريق مب���ا تعلموه لكل من 
يحتاجه���م في بلدانهم حينما 
تنته���ي فترة دراس���تهم في 
الكويت، السيما فيما يتعلق 
بالوسطية واالعتدال واحلوار 

احلضاري.
وزاد الق���راوي: ان ملتقى 
الش���عوب قام على كل القيم 
التي تؤمن بها الوزارة، فكان 
الوس���طية بني  هدفه نش���ر 
الشعوب اإلسالمية والريادة في 
العمل اإلسالمي، واإلبداع على 
جميع املستويات، فضال عن 
الشراكة املجتمعية مع وزارات 
الدولة املختلفة، مش���يرا الى 
ان الشعار الذي حمله امللتقى 
وهو »التعايش والتوافق« جاء 
في مكانه، ويعبر عن احلاجة 
املاسة للكثير من الشعوب لهذا 
التعايش والتوافق، السيما في 
التي تعيشها  ظل الصراعات 
الش���عوب املختلفة في دول 
العالم او حتى الشعب الواحد 
نتيجة لتفرقه الى شيع وأحزاب 
متفرقة، مؤكدا حاجة اجلميع 
القائم على  التعايش  الى هذا 
الس���الم واألمن والطمأنينة، 
والتوافق فيما بينهم ونبذ كل 
صفات الكراهية التي تدعو الى 

إلغاء الطرف اآلخر.
وأوضح ان امللتقى ش���هد 
منافسات بني الضيوف املشاركني 
ف���ي اجللس���ات وطلبة املنح 
الدراسية الذين أبدوا آراءهم في 
الكثير من القضايا التي متسهم 
بشكل مباشر، واستفسروا عن 
بعض األم���ور املهمة، وقدموا 
التي  املقترحات  العديد م���ن 
أخذت بعني االعتبار من قبل 
التوصيات، مش���يرا  جلن���ة 
الى ان تلك املناقش���ات أثرت 
احلوار بني الضيوف والطلبة، 
وس���اهمت في زيادة الفائدة، 
مشيدا بالتوصيات التي خرج 
به���ا امللتقى، متمنيا ان يكون 
لها تأثير إيجابي ومباشر على 
طلب���ة املنح الدراس���ية، وأن 
يجن���وا ثمرة هذه التوصيات 

في القريب العاجل.
أسامة أبو السعود  ٭

أشاد مدير ادارة اإلعالم في 
وزارة األوقاف أحمد القراوي 
الوزارة  التي بذلتها  باجلهود 
الجناح ملتقى الشعوب الدولي 
الثالث حتت ش���عار »تعايش 
وتوافق« والذي نظمته برعاية 
وزير الع���دل ووزير األوقاف 
شريدة املعوشرجي من 5 الى 
11 مارس اجلاري في املس���جد 

الكبير.
وقال القراوي في تصريح 
صحاف���ي ان وزارة األوقاف 
دأب���ت على اقام���ة املؤمترات 
والندوات وامللتقيات املؤثرة 
في نطاق العمل اإلسالمي والتي 
من شأنها ايصال رسالتها الى 
جميع املعنيني واملهتمني بهذا 
الشأن سواء داخل الكويت او 

خارجها.
وأشار الى ان الوزارة لديها 
خطة اس���تراتيجية شعارها 
»األمة الوسط« مرتكزة على 
الريادة واإلبداع والشراكة، وهي 
في جميع مؤمتراتها وملتقياتها 
ما فتئت تؤكد على هذه الركائز، 
ولعل النتائج والتوصيات التي 
تخرج بها تلك املؤمترات تشير 

الى ذلك.
وأفاد القراوي بأن من أهداف 
ال���وزارة الرئيس���ية التأكيد 
الروابط اإلسالمية  على عمق 
واالنسانية بني الكويت وبقية 
دول العالم، وال���وزارة تبذل 
جهودا مضنية ومتعددة وبطرق 
مختلفة لتحقيق هذه الرابطة، 

احلرس الوطني: تعاون 
مثمر مع اجليش األميركي 

لدفع مسيرة التطوير

965 موظفًا مدنيًا  في اجلهات 
احلكومية  من البدون

قال األمني العام املساعد للشؤون 
الفني����ة واملعلومات باجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية وليد العصفور أمس ان عدد 
العاملني املدنيني باجلهات احلكومية من 
فئة املقيمني بصورة غير قانونية ارتفع 
حتى نهاية فبراير املنصرم إلى 965 
موظفا موزعني على وزارات مختلفة 

بالدولة.
وق����ال العصفور ف����ي تصريح ل� 
»كونا« ان هذا العدد يضاف الى آالف 
العاملني العسكريني في وزارتي الدفاع 
والداخلية من أبناء فئة املقيمني بصورة 
غير قانونية، مش����يرا الى ان وتيرة 
آلية التوظيف تسير بشكل جيد بعد 
مرور نحو عام كامل على إطالقها من 
جانب اجلهاز املركزي في 26 مارس 
من العام املاضي بالتعاون مع ديوان 

اخلدمة املدنية.
وأوضح ان وزارة الصحة جاءت في 
املرتبة االولى من حيث عدد املوظفني، 
حيث بلغ عدد املعينني بها 620 موظفا 
منهم 400 ممرض وممرضة و36 طبيبا 
وطبيبة وآخرون في أقسام اخلدمات 
الطبية والطوارئ بينما حلت وزارة 
التربية ثانية بعدد 230 موظفا غالبيتهم 
في سلك التعليم تلتها وزارة االوقاف 
ب� 31 موظفا ثم وزارة االش����غال ب� 17 
موظفا ووزارة الكهرباء ب� 16 موظفا 
بينما توزع الباق����ون على الوزارات 

االخرى.

قام وفد من اجليش األميركي برئاسة 
قائد اإلسناد العميد الركن بد جيمسون 
بزيارة إلى مديري���ة التوجيه املعنوي 
في احلرس الوطني بهدف تعزيز أوجه 
التعاون والتنسيق وتبادل اخلبرات بني 
اجليش األميركي واحلرس الوطني في 

مجال اإلعالم والعالقات العامة.
كان في استقبال الوفد مدير مديرية 
التوجي���ه املعنوي في احلرس الوطني 
العمي���د محمد فرح���ان الفرحان الذي 
أكد أهمية مث���ل هذه الزيارات املتبادلة 
في زي���ادة رصيد اخلب���رات االعالمية 
للجانبني ومواكبة املس���تجدات في هذا 
املجال احليوي خاصة في ظل التطور 
االعالم���ي املتنامي يوما بعد يوم، ومن 
االهمية مبكان تطويع االساليب احلديثة 

في االرتقاء باالعالم العسكري.
وأش���ار العميد الفرحان الى وجود 
العديد من التدريبات والتمارين والبيانات 
العملية املشتركة بني احلرس الوطني 
واجليش األميركي التي تقام على مدار 
املوسم التدريبي، مما يستدعي التنسيق 
والتعاون وعقد الدورات من اجل تغطية 
إعالمية مميزة لهذه االنشطة وإبراز تلك 
اجلهود، مشيرا إلى اهتمام القيادة العليا 
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني والشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني، مبتابعة 
من سعادة وكيل احلرس الوطني الفريق 
ناصر عبداهلل الدعي بهذا التعاون املثمر 
مع اجليش األميركي الصديق لدفع مسيرة 

التطوير في احلرس الوطني.
من جانبه، عبر الوفد األميركي عن 
سعادته بزيارة مديرية التوجيه املعنوي، 
مش���يدا بالتعاون البن���اء بني احلرس 
الوطن���ي واجليش األميركي مما يصب 
الطرفني، مبديا االستعداد  في مصلحة 
لتنمية وتعزيز العالقات في كل املجاالت 
خاصة التدريب والتأهيل، وفتح مجاالت 

أوسع للتعاون الثنائي. 

جانب من الزيارة

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صناعة م�صاهمي �صركة ال�صفاة لال�صتثمار 

ـــــــوة اإىل اجتـــماع اجلمعية العــامــــة غري  )�ش.م.ك( مقفلـــة بالدعــ

العاديـــــــة طبقًا لن�ش املـــــــادة )238( من قانون ال�صـــــــركات واملقــرر 

عقـــدها يف متام ال�صـــــــاعة الثانية ع�صـــــــرة والن�صف ظهرًا من يوم 

االحد املوافق 2013/3/24م مبجمع الوزارات مقر وزارة التجارة 

وال�صـــــــناعة بلوك )2( الدور االأول قاعـــــــة االجتماعات )اأ( وذلك 

ملناق�صة تقرير الوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد قانون 

ال�صـــــــركات رقم )25( ل�صنة 2012 والنظر بطلب اأحد امل�صاهمني 

بتعديل املادة )22( من النظام اال�صا�صي لل�صركة.

فريجى من ال�صادة امل�صاهمني الكرام الراغبني بح�صور االجتماع اأو 

من ينوب عنهم مراجعـــة �صركـة الكويتية للمقا�صة - �صــــارع اخلليج 

العربي - برج حمود - الدور اخلام�ش م�صطحبني معهم م�صتندات 

ملكية االأ�صهم ال�صتالم بطاقة احل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل.

مالحظة: يف حالة عدم توافر ن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

والن�صف ظهرًا  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  2013/3/31 يف متام  املوافق  االأحــد 

مبقر الوزارة املذكور ، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

     

يو�سف عمر جبارة

لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عــمـــــه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل


