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رأت أنه ال مبرر أو ضرورة إلنشاء صندوق خاص لهذه المشاريع

العمار: لجنة توطين العمل الخيري
تشرف على المشاريع داخل البالد

بالوسائل اإلعالمية )املقروءة، 
املسموعة، املرئية(.

توس���ع نطاق الشراكة بني 
مؤسسات العمل اخليري بالبالد 
الرس���مية ودمج  واملؤسسات 
اجلهود التطوعية بجانب العمل 

اخليري املؤسسي بالبالد.
وضع األس���س والضوابط 
املتعلقة بالصرف على املشاريع 
وكذلك احلاالت الفردية واعتماد 
منهج عم���ل اجتماعي يختص 
بتجدي���د احل���االت وتصنيفها 
واق���رار م���دى أحقيته���ا من 

املساعدات املالية.
ال���ى جانب وضع األس���س 
والضوابط الس���تقبال طلبات 
الدعم واملش���اركة للمش���اريع 
الكبرى واملتوسطة واملشاريع 
الصغيرة واعتمادها وفق مبادئ 
تترجم حتقيق تطلعات الوزارة 
في هذا اجلان���ب وتنفيذ قرار 
الش���أن.  الوزراء لذات  مجلس 
باإلضافة الى إجراء دراسة وإقرار 
آلية عمل اإلش���راف واملتابعة 
للمشاريع املنجزة أو قيد اإلجناز 
وإعداد الدراس���ة التقييمية لها 
بهدف تطويرها مس���تقبال مبا 
يتواف���ق ومتطلب���ات احلداثة 

والتغيير.
وإعداد دراسة تقييم ألداء عمل 
اللجنة ورفع تقريرها املرحلي 
للس���ادة املس���ؤولني العتماده 
ورفعه ملجل���س الوزراء املوقر 
باإلضافة الى اعتماد خطة عمل 
جديدة ألعمال اللجنة عن السنة 

التي تليها.

الى اس���تقبال الطلبات لتنفيذ 
مش���اريع مشتركة بني اجلهات 
اخليري���ة واجله���ات األخرى 

مبختلف اختصاصاتها.
املقترحات  واجراء دراس���ة 
واآلراء والرؤى املتعلقة بالسبل 
والوسائل التي يتم من خاللها 
استقبال جزء من ريع اجلمعيات 
اخليري���ة واملب���رات اخليرية 
املوجهة لصالح املشاريع اخليرية 
التي تتبناها اللجنة، وذلك من 
خالل حتديد األولويات للمشاريع 
والبرامج التي تعتمده اللجنة.

القيام بفتح حساب مصرفي 
باسم الصندوق مع حتديد اسماء 
املخولني بالتوقيع على املستندات 
املصرفية مثل الشيكات واذونات 

الصرف.
والعم���ل عل���ى وضع خطة 
اعالمية ومناقش���تها واعتماد 
بنودها ورصد متطلبات التنفيذ 
ومس���تلزمات جن���اح اخلطة 

بشرى شعبان
كشف مدير ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
ان اللجنة الدائمة لتوطني العمل 
اخليري اعتمدت خالل اجتماعها 
الدوري ان تقوم باالشراف املباشر 
على املشاريع اخليرية وطرق 
انه ال  واساليب الصرف ورأت 
توجد ضرورة إلنشاء صندوق 

متخصص في هذه املشاريع.
واضاف في تصريح صحافي: 
كما اعتمدت اللجنة خطة العمل 
اخلاصة به���ا املقترحة للفترة 
املمت���دة ب���ني نوفمب���ر 2009 

وديسمبر 2010.
والتي تتضمن ان تقوم بتنفيذ 
البند التاسع من اعمال اجتماع 
مجلس ال���وزراء رقم 2009/36 
الصادر بالقرار رقم 867 املنعقد 
بتاريخ 2001/10/7 والذي نص 
على تشجيع توطيد ريع العمل 
اخليري غير املشروط بتوجيه 
داخل الساحة الكويتية، ونظرا 
للمهام املوكل���ة باللجان والتي 
أهمه���ا: العمل على تنفيذ البند 
التاسع وحتويله الى برنامج عمل 
وفق ما يتفق من إمكانيات وذلك 
التالي: وضع األسس  مبوجب 
الالزم���ة لتمكني  والضواب���ط 
اجلهات املختلفة من مؤسسات 
حكومية وأهلية وجمعيات النفع 
العام ذات الطابع األهلي وجهات 
ومؤسسات جتارية وأصحاب 
عمل الى القيام بتنفيذ مشاريع 
خيرية موجه���ة لصالح فئات 
ومشاريع داخل البالد، باالضافة 

ناصر العمار

بالتعاون مع مستشفى »األكاديمية األميركية لجراحة التجميل«

»بدر سلطان وإخوانه« تستضيف جّراح المشاهير 
ديڤيد ماتلوك ألول مرة في الشرق األوسط

يلق�ي الض�وء على أح�دث تقني�ات وتوجهات 
العال�م ف�ي  التجميلي�ة  والعالج�ات  الجراح�ات 

حول »بدر سلطان وإخوانه«
تأسست شركة بدر س��لطان وإخوانه في عام 1960، وهي 
جزء من ش��ركة سلطان بن عيس��ى وأوالده القابضة. وتشهد 
الش��ركة منوا متواصال وتس��عى الى توظيف أحدث التقنيات 
العاملية واالس��تفادة منها خلدمة م��زودي الرعاية الصحية في 
القطاعني العام واخلاص بالكويت. ومتثل الشركة أكثر من 200 
ش��ركة دولة، بصفته��ا وكيال وموزعا حصري��ا ملنتجات هذه 

الشركات في الكويت.

بيفرل���ي هيل���ز، وأجرى 
عمليات جتميلية ألكثر من 
4000 مري���ض، مما يجعله 
من أبرز وأمهر اخلبراء في 
مجال اجلراحات والعالجات 
التجميلي���ة ومنها عمليات 
تقلي���ص حج���م املع���دة، 
الثدي،  وجراحات تكبي���ر 
إضافة إلى عدد من عمليات 
ترميم األعضاء التي تعرضت 
للترهل جراء التقدم في السن 

أو الوالدة املتكررة.
وعل���ق د.ماتلوك قائال: 
»يس���عدني أن أتقاسم مع 
شركة بدر سلطان وإخوانه 
حرصهم على رفع مستوى 
الناس  ل���دى عامة  الثقافة 
التقنيات  واستقدام أحدث 
وأكثرها أمانا، والتي باتت 
متداولة ومعروفة جدا في 
إلى منطقة الشرق  الغرب، 
االوس���ط، وأنا سعيد جدا 
بزيارت���ي األول���ى لدولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة. 
وقد شهدت منطقة الشرق 
األوس���ط خالل الس���نوات 
األخيرة إقباال ملحوظا على 
جراحات التجميل، ويسعدني 
كثي���را تدري���ب أطباء من 
منطقة اخلليج على استخدام 
التقنيات واألساليب اجلديدة، 
واملساهمة في تثقيف الناس 
عب���ر تزويده���م باحللول 
الالزمة في مجال اجلراحات 

التجميلية«.

سيتخلل هذه الزيارة العديد 
من ورش العمل واحملاضرات 
التي ستس���تمر  والندوات 
أسبوعا واحدا، ونتمنى أن 
تفتح زيارت���ه أبواب األمل 
أمام املرض���ى املترددين أو 
الذي���ن ال يعرفون أن هناك 
حل���وال ملعاجل���ة عالمات 
الش���يخوخة ف���ي مختلف 

مناطق اجلسم«.
وخالل زيارته، سيعقد 
د.ماتل���وك سلس���لة م���ن 
العمل واحملاضرات  ورش 
التي تس���لط الضوء على 
التي  املبتك���رة  التقني���ات 
العمليات  اس���تخدمت في 
التجميلية. وس���يتم أيضا 
تنظيم سلسلة من الدورات 
التدريبية لألطباء في منطقة 

الشرق األوسط.
وقد تعام���ل د.ماتلوك 
م���ع العديد من مش���اهير 

أعلنت »شركة بدر سلطان 
وإخوان���ه«، التي تتخذ من 
الكويت مقرا لها، اليوم أنها 
ستستضيف جراح املشاهير 
الذائ���ع الصي���ت د.ديڤيد 
ماتلوك، وللمرة األولى، في 
منطقة الشرق األوسط، وذلك 
في الفترة املمتدة بني 22 و28 

نوفمبر اجلاري.
ويحمل د.ماتلوك، القادم 
من أميركا، شهادة البورد في 
النسائية  جراحة األمراض 
وه���و زمي���ل مستش���فى 
األكادميية األميركية جلراحة 
التجميل، وقام بتدريب أكثر 
من 125 جراحا في األمراض 
النسائية والتجميل واملسالك 
البولية في أكثر من 21 بلدا 

حول العالم.
الزبن، مدير  وقال عماد 
عام ش���ركة بدر س���لطان 
وإخوان���ه: »نحرص دوما 
على القي���ام بالدور املنوط 
بنا بصفتنا شركة مسؤولة 
ورائدة في مجال اخلدمات 
الطبية. وعليه، فقد شاركنا 
اخيرا في املؤمتر السنوي 
الثاني ملقاومة الشيخوخة 
والطب التجميلي في دبي، 
حيث استعرضنا مجموعتنا 
الكبيرة من املستحضرات 
واملنتجات التجميلية. وإن 
استضافتنا للدكتور ماتلوك 
التزامنا جتاه هذه  تعكس 
املنطقة، كم���ا لدينا أيضا 
مجموعة من األنشطة األخرى 
الكشف عنها  التي س���يتم 

خالل الشهرين القادمني«.
وعلق���ت د.جيهان عبد 
الق���ادر، املدي���ر التنفيذي 
األكادميي���ة  ملستش���فى 
األميركية جلراحة التجميل 
في مدينة دبي الطبية، قائلة: 
»نحن س���عداء باستضافة 
د.ماتلوك الذائع الصيت في 
منطقة الشرق االوسط، حيث 

د.ديڤيد ماتلوك

ندوة »محكمة األسرة« أقامتها الرابطة الوطنية لألمن األسري »رواسي«

الزلزلة: ال ضوء واضحًا في نفق »مجلس األمة«

واالجتماع وان تكون هناك يناير 
متخصصة.

وتط���رق الدالل ال���ى بعض 
املالحظ���ات في القانون املصري 
منها عدم الزامية حضور االطراف 
عن���د مكتب تس���وية املنازعات 
وحت���ول معظمها ال���ى قضايا، 
ومنها اشكالية التنفيذ فمطلوب 
اجتهاد قانوني وقضائي ومنها ما 
برز من نوع وكفاءة اخلبراء وفي 
الكويت تطور اكبر في هذا اجلانب 
باالضافة الى ان التجربة املصرية 
ال توجد فيها مبان منفصلة والبد 

من اخلصوصية.
وحتدث����ت رئيس����ة اللجن����ة 
التحضيري����ة للرابطة د.خديجة 
الوطنية  الرابط����ة  احملميد دأبت 
لألمن األسري »رواسي« على تناول 
القضايا املتعلقة باألمن األس����ري 
تلك التي لم تتناولها مؤسس����ات 
املجتم����ع املدني أو لم تأخذ حقها 
باملعاجلات الفعلية، مشددة على 
االحتياج لدعم مش����روع محكمة 
األسرة لتحقيق األمن واألمان األسر 

بالكويت.

التجربة المصرية

إدارة  مدي���رة  وتناول���ت 
االستشارات األسرية واملتحدثة 
الع���دل منى الصقر  عن وزارة 
اجله���ود املبذول���ة م���ن جهات 
االختصاص في وزارة العدل في 
الكويت في االستفادة من التجربة 
املصرية في انشاء محكمة لألسرة، 
ومدى اهميتها وضرورتها وقالت 
بالنسبة للجانب التشريعي لهذا 
القانون يعني اصدار قانون خاص 
بانشاء قضاء االسرة مبا يستلزم 
اجراء التعديالت التشريعية لكل 
من قانون االحوال الش���خصية 
رقم 1984/51 املعدل بالقانون رقم 
2004/29 قانون املرافعات، وأما 
اجلانب االداري فقد اقترح الفريق 
استبدال اس���م محكمة االسرة 
مبجلس االسرة بحيث يشتمل 
على عدة مراك���ز تقدم خدمات 
متنوعة من اج���ل احلفاظ على 
كيان االسرة واستقرارها وحفظ 
س���ريتها عن طريق عدة مراكز 
وهي مركز االرشاد االسري، مركز 
الضعف االسري، مركز الرؤية، 
مركز تسوية املنازعات االسرية 
وبنك جابر االجتماعي. وأشارت 
الى ع���دة توصيات انتهت اليها 
اللجنة منها اصدار التشريعات 
اخلاصة بانشاء محاكم االسرة، 
وتعديل ما يلزم من قانون االحوال 
املرافعات  الش���خصية وقانون 
واالعالن وكل ما يتعلق بقضاء 
االس���رة، وايضا رصد ميزانية 
النشاء مبان مستقلة بعيدا عن 
اجواء احملاكم يراعى في تصميمها 
وتوزيعها روح االسرة الكويتية 
الى  العربية املسلمة، باالضافة 
تنظي���م دورات لتأهيل القضاة 
للعمل في محاك���م متخصصة 
باألسرة وزيادة اعداد الباحثني 
املعنيني والعم���ل على تأهيلهم 
وزيادة مستوى الكفاءة الوظيفية 

لديهم.
وحتدث����ت احملامي����ة نض����ال 
احلمي����دان ع����ن دور االع����الم 
املدني في  ومؤسس����ات املجتمع 
التعريف باملشروع ودعمه خاصة 
ان وسائل اإلعالم مازالت تسيطر 
س����يطرة كبيرة على مس����توى 

االنشطة في احلياة.
وطالب����ت ب����أن تك����ون املرأة 
الكويتية قاضية في محاكم االسرة 
ألنها األصلح في معرفة مش����اكل 

املرأة خصوصا

ال ميكن في كل ح���ال ان نذهب 
ونرى مثل هناك او هنا ثم نأخذ 
به ثم نقول ان هذا ينطبق علينا 
حتى لو بدأنا من الصفر فلنبدأ 
مبشروع او بقانون متواجد على 
العاملية لكن نحتاج ان  الساحة 
يك���ون بإطار يلي���ق مبجتمعنا 
الكويت���ي ويتواءم م���ع طبيعة 
العالقات االس���رية واملجتمعية 
الكويتية، اقول ما نحتاجه بالفعل 
هو مجموعة من التشريعات التي 
تنظم عملنا، تنظم طريقة تعاملنا 
بعضنا مع بعض بحيث نخرج 
بالفعل بشيء يدل على اننا مجتمع 
مدني يجب ان نعيش كما يجب 
ان نعيش ويج���ب ان نصل الى 
الرقي والتطور االجتماعي الذي 
بالفع���ل نحن تأخرنا عنه كثيرا 
التي عايشتها  نتيجة لالوضاع 

سواء احمللية او اخلارجية.

وقفات قانونية

من جهته تناول احملامي محمد 
الدالل عرض مش���روع محكمة 
االس���رة بنموذجه���ا املطبق في 
مصر ومناقش���ة ه���ذه التجربة 
فق���ال ه���ذه القضي���ة مهمة في 
تعجيل االجراءات، مش���يرا الى 
خصوصية جلسات محكمة االسرة 
وش���مولية الدعاوى من اطراف 

النزاع االسري.
وطالب باالس���تعانة بخبراء 
آخري���ن م���ع اطب���اء وغيرهم 
النفس  الى خب���راء علم  اضافة 

التعاطي مع االرملة وايضا طريقة 
التعاطي مع املرأة التي ليس لديها 
عمل، كل هذا يحتاج ان يقنن ويشرع 
بأسلوب راق حتى نكون بالفعل 
مجتمعا كما ندعي مجتمعا يعيش 

حالة من احلضارة.
واشار د.الزلزلة الى ان اليوم 
كان هناك قانون جميل جدا طرح 
في مجلس االمة وتعب عليه وقدم 
التصويات  عليه مجموعة م���ن 
ومجموعة من مقترحات التعديل 
والتغيير وبالفعل انا اراه اضافة 
جيدة ورائعة جدا ملنطلقاته والتي 
يشملها قانون العمل وكيف يتعامل 
املرأة  املتزوج���ة ومع  املرأة  مع 
التي ليس لديها اوالد ومع املرأة 
واجازتها مثل هذه املش���روعات 
واقتراح���ات القوانني مع بعض 
الضبط املجتمعي نس���تطيع ان 
نصل الى قاعدة تشريعية راقية 
رائعة، لي���س فقط ان ننظر الى 
القانون املصري وكيف تعامل مع 
االسرة ال مع احترامنا للمجتمع 
املصري يظ���ل املجتمع املصري 
يختلف ف���ي بعض القضايا عنا 
ال نقول الكويت هي متاما مصر، 
في مصر مجموعة من التغيرات 
الكثيرة التي حتتاج الى دراسة 
تختلف عن املجتم���ع الكويتي، 
مجتمعنا يحت���اج الى مجموعة 
من التش���ريعات تنظ���م عملنا 
وتتواءم معنا، فاملجتمع املصري 
لديه اح���زاب ونحن ليس لدينا 
احزاب حتى نصل لهؤالء ولذلك 

ومن الذهاب الى مواقع مشبوهة 
قد تكون للعمالة املنزلية، هذا امر 
طبيعي ألنه ال يوجد لدينا قانون 
ينظم احلياة مع هؤالء بحيث تتاح 
لهم حياة انسانية سليمة صحيحة 
يعيش����ون فيها كبشر، يعيشون 

كأناس عاديني.
ولعلكم تس����معون كثيرا من 
مكاتب اخلدم ان هناك ظلما واضحا 
وبينا على هذه الفئة من العمالة، ثم 
حالة األجور غير املنظمة تعرفون 
ان هناك من يعطي مبالغ زهيدة 
ومن يعطي مبالغ معقولة، اعتقد 
ان احلديث عن االسرة ومكوناتها 
واحلديث عن ان نشرع مجموعة من 
التشريعات جتعل بالفعل االسرة 
تأخذ حقها الطبيعي وبكك افراده، 
املرأة، الرجل، االبناء كل هذه حتتاج 
الى تشريعات واضحة تشكل قاعدة 
جيدة ننطلق منها كمجتمع مدني 
متحضر، فالقضية ال تعني فقط 
شخصا في االسرة، القضية تعني 
تشريعات متكاملة تضم كل ما من 
شأنه ان يؤثر على االسرة فلذلك 
ذك����رت ان هناك بعض املتغيرات 
التي طرأت على املجتمع الكويتي 
من الناحية االسرية تؤثر بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة على االسرة 
من غير ما نشعر وهذا ما سمعته 

في أكثر من ندوة.
واضاف: طريق����ة التعامل مع 
االبناء وطريقة التعامل بني االب 
واالم وطريقة تعامل املجتمع مع 
الزوجة، او مع االم املطلقة، طريقة 

ليلى الشافعي
أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان 
اي تنمية ف����ي اي بلد ال ميكن ان 
تكون اال عندما تكون هناك قاعدة 
من تشريعات واضحة وبينة، فهذه 
التشريعات تقود الى النماء وتقود 

الى التطور.
جاء ذلك خالل ندوة »محكمة 
األس����رة« التي نظمته����ا الرابطة 
الوطنية لألمن األسري )رواسي( 
بالتع����اون مع جمعي����ة احملامني 
الكويتي����ة والتي ش����اركت فيها 
احملامية نضال احلميدان ومن وزارة 
العدل منى الصقر واحملامي محمد 
الدالل ورئيسة اللجنة التحضيرية 
للرابطة د.خديجة احملميد واحملامي 

خالد السلطان.
وق����ال د.الزلزلة: احلديث عن 
قضية األس����رة حديث مطول وما 
شاهدناه في مجلس األمة من أسلوب 
غي����ر صحيح، يتزام����ن مع حالة 
الدميوقراطية  محزنة في احلياة 
في الكويت، لألسف يجعل التفاؤل 
ضئيال في نفوسنا واحلوادث التي 
شاهدناها أمس واليوم في مجلس 
األم����ة ال تدل على ان هناك ضوءا 
بينا وواضحا في هذا النفق، فكل 
يوم يخفت هذا الضوء مع األسف 
في وجود مجموع����ة من الزمالء 
األفاضل لكن أعتقد انها اجتهادات 
غير صحيحة وال سليمة وال تقود 
البلد الى ما نريد من تنمية، عندما 
نريد ان نشرع البد ان يكون جهاز 
التشريع مهيأ حتى يستطيع بالفعل 
ان يفعل، وما نحتاجه من توجيه 
من قبل املجتمع ومن نواب مجلس 
األمة ان يكون التشريع هو األصل، 
مطلوب منا رقاب����ة، مطلوب منا 
محاس����بة لكن نحتاج الى قاعدة 
متينة من التشريعات التي بالفعل 
تدفع باجتاه التنمية، يظل اعضاء 
مجلس األمة بشرا ويجتهدون وقد 
تكون هذه االجته����ادات مخطئة 
ومؤس����فة لكن اعض����اء مجلس 
األمة يحتاجون ايضا الى نوع من 
النصح ونوع من الضغط الشعبي 
حتى يكون بالفعل التوجه باجتاه 
التنمية املجتمعية والتي هي وضع 
قواعد تش����ريعية واضحة وبينة 

لكل متطلباتنا.
وأض����اف: اما عجز الس����لطة 
التش����ريعية عل����ى ان تقدم هذه 
التش����ريعات الالزم����ة فهي التي 
جعلتن����ا نعيش هذه احلالة التي 

نعيشها اآلن.

تشريع واضح

وع����ن قضي����ة العمال����ة قال 
املنزلية سواء  العمالة  د.الزلزلة: 
املنزلية او غير املنزلية حتتاج الى 
تشريع واضح وبني يحقق امرين: 
األول األمر اإلنساني، والثاني األمر 
التنظيمي حتى نحافظ على وجود 
األسرة وتواجدها وحتى نحافظ 
أيضا على ان يأخذ كل شخص في 
األسرة حقه الطبيعي وان يعيش 
حياة سعيدة ورغيدة وحياة ينبغي 
ان يعيشها كما أقرها الدستور، البد 
ان نكون ايضا منصفني في احلالة 
اإلنسانية بحيث ال أضع تشريعا 
فقط يضمن لي أمن وأمان األسرة، 
وفي الوج����ه الثاني من العملة ال 
يضع اعتبارات إنسانية للتعامل 
والتعاط����ي مع ه����ذه الفئة وهي 

العمالة املنزلية.
وأش����ار د.الزلزل����ة الى ان اي 
خط����أ ف����ي طريق����ة التعامل مع 
العمالة املنزلية، وهذه هي طبيعة 
البشر، يولد انفجارا في نهاية األمر 
وبالتالي ما نراه اآلن من احلاالت 
املختلفة من االنتحار ومن الهروب 

األس�رة محكم�ة  ف�ي  قاضي�ة  الكويتي�ة  الم�رأة  تصب�ح  ألن  األوان  آن  الحمي�دان: 
المحمي�د: نحت�اج لدع�م المش�روع لتحقي�ق األم�ن واألم�ان األس�ري بالكويت

الصق�ر: 2243 حال�ة ط�الق ت�م إنقاذه�ا 
وأصلحن��ا بينه��م ف��ي »إص�الح ذات البين«
ال�دالل: القان�ون المص�ري أك�د وج�ود مكت�ب 
لتس�وية المنازع�ات إلزاميًا وف�ي الكويت ال إل�زام فيه

النائبة د.روال دشتي تتقدم احلضور

نضال احلميدان ود.يوسف الزلزلة وخالد السلطان ومحمد الدالل ومنى الصقر خالل الندوة

المؤتمر الوزاري لسالمة المرور
يبدأ في موسكو بمشاركة الكويت

بدأ املؤمتر الوزاري العاملي االول للسالمة املرورية اعماله في 
موسكو مبشاركة وفد كويتي.

ويناقش املؤمتر الذي س���يفتتحه الرئيس الروس���ي دميتري 
مدڤيديڤ، والذي تش���ارك في اعماله اكثر م���ن 100 دولة، قضايا 
ش���املة مثل تأثير حوادث املرور على تطوير املجتمع والتجربة 
العاملية في مجال ضمان األمن املروري واالجراءات اخلاصة بتعزيز 

األمن على الطرق.
وتعقد اللجان املختصة في اطار املؤمتر عدة جلسات ستكرس 
ملناقش���ة قضايا الشراكة لتعزيز األمن املروري، اضافة الى تعدد 
سياسات ضمان األمن املروري ومساهمة قطاع الصحة في األمن 

املروري وسبل التأثير على املشاركني في حركة املرور.
وتشارك الكويت في هذا املؤمتر بوفد يضم مدير ادارة االعالم 
االمني الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ورئيس 

مجلس ادارة اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية بدر املطر.
وكان العقيد الصبر قد صرح بأن املؤمتر يجسد اهتمام العالم 
بضرورة انتهاج أس���اليب علمية وعملية غير تقليدية تؤدي الى 
مواجهة حاس���مة لظاهرة احلوادث املرورية التي أصبحت تشكل 

هاجسا عامليا.
وكانت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة قد اتخذت في مارس 
عام 2008 قرارا بقبول االقتراح الروس���ي بتنظيم مؤمتر وزاري 

حول قضايا سالمة املرور في موسكو.

هيئة الشباب والرياضة تكّرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم السبت المقبل

رشيد: جوائز قيمة رصدت للمراكز األولى 
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإل

النجاح الكبير الذي القته، ودعا 
اجلماهير الى التسابق للمنافسة 
في انشطتها حتى بلغ عددهم 
اكثر من 1200 متس����ابق خالل 
الذي ش����هد توقيع  العام،  هذا 
بروتوكول تع����اون مع وزارة 

االوقاف.
وبني ان الهيئة أعدت العديد 
التي  من املسابقات واالنشطة 
س����تنظمها مع وزارة االوقاف 
باالضافة الى تخصيص جوائز 
قيم����ة للفائزين في املس����ابقة 
اخلامسة عشرة للقرآن الكرمي 
التي أقيمت انشطتها بحضور 
وكيل وزارة االوقاف املس����اعد 
عبداهلل مهدي في مسجد الدولة 

الكبير.

للشباب والرياضة اعتادت على 
تنظيم هذه املسابقة منذ خمسة 
عشر عاما ماضية، مما يكشف 

اعلن رئيس اللجنة االعالنية 
ملس����ابقة القرآن الكرمي ونائب 
مدير االعالم والنشر في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مسعود 
علي رش����يد ان الهيئة ستعلن 
اسماء الفائزين في املسابقة في 
االحتفال اخلتامي الذي ستقيمه 
الهيئة مساء السبت املقبل حتت 
رعاي����ة وكي����ل وزارة االوقاف 
والش����ؤون االسالمية ورئيس 
العام  االدارة واملدير  مجل����س 
للهيئة الل����واء املتقاعد فيصل 
اجلزاف في متام الساعة السابعة 
والنصف على مس����رح الهيئة 

اخليرية االسالمية العاملية.
وقال رش����يد ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان الهيئ����ة العام����ة 

مسعود رشيد

)أحمد باكير(

العوضي: الفضائيات تنشر التغريب بين المسلمين
حّذر الداعية الشيخ نبيل العوضي من التردي 
األخالقي الذي تبثه بعض الفضائيات التي ال تراعي 
قيم مجتمعاتنا اإلسالمية وتنتهج سياسة التغريب 
لنشرها بني أبناء األمة على جميع مستوياتها، مشيرا 
الى الكثير من املخالفات الشرعية التي يقع فيها أبناء 
املسلمني من جراء التأثر بالبرامج الهابطة التي تبث 
عليهم على مدار الساعة. وقال الشيخ العوضي في 

اللقاء املفتوح الذي أقامته مدارس التوحيد )بنات( 
مبنطقة حولي بحضور املدير العام للمدارس عبداهلل 
مبارك املطوع والتعاون مع مبرة طريق اإلميان التي 
يترأس����ها العوضي قال: لقد جاء املنهج اإلس����المي 
بتشريعاته السامية ليضع لإلنسان مقومات السعادة 
الدنيوية واألخروية ويضمن له االستقرار النفسي 

والتوازن العاطفي والسلوكي.


