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اأعلن بيت التمويل الكويتي بالتعاون مع جمعية ال�صحافيني الكويتية عن 

تنطيم م�صابقة » بيتك للتميز ال�صحايف « جلميع الزمالء ال�صحافيني 

االقت�صاديني يف ال�صحف واملجالت املحلية.

وتاأت�������ي هذه امل�ص�������ابقة تقديرًا م�������ن بيتك جلهودهم وتوثيق�������ًا الجنازاتهم 

واإبداعاتهم االإعالمية يف جمال فنون العمل ال�ص�������حايف االقت�ص�������ادي يف 

اخلرب ال�صحايف - التحقيق ال�صحايف - املقال والراأي ال�صحايف - التحليل 

االقت�صادي ال�ص�������حايف وقد مت تخ�صي�ص جوائز مالية للفائزين الثالثة 

االأوىل يف كل فرع من فروع امل�صابقة :

1- الفـائــز الأول    750 دينار كويتي  

2- الفـائــز الثاين    500 دينار كويتي  

3- الفـائــز الثالث      250 دينار كويتي  

اإ�صــافــة اإىل �صـهــادات ودروع تــذكــاريــة.

وت�ص�������تمر �صكرتارية جمعية ال�ص�������حافيني الكويتية يف ا�صتقبال امل�صاركات 

حتى يوم الأحد املوافق 17 ينايـــر 2010 ع���ن املو�ص���وع����ات املن�ص���ورة 

خالل 2009.

و�صيتم االإعالن عن النتائج يف احتفالية خا�صة �صتقام  خالل �صهر فرباير 

املقبل اإن �صاء اهلل.

م�سـابقـة بيـتـك 
للتميز ال�سحايف االقت�سادي

اإعـــــالن

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي 

 -  48 قاعة   - 2009/12/9م  املوافق  االربعاء  يوم  وذلك  العلني  باملزاد 

تنفيذاً  - وذلك  التا�شعة �شباحًا  ال�شاعة  العدل  الثاين بق�شر  بالدور 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/5 بيوع/2.

الروي�س وحملها املختار/ مكتب  اأمل حممد �شيف  املرفوعة من:    

اال�شتاذين / ابراهيم اأحمد عطية االأثري وندى ابراهيم االأثري 

الكائن بال�شرق �شارع خالد بن  الوليد

�شـــــــــــــــــد:    1 ـــ عبداهلل عبد الرحمن �شليمان الفرهود

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقـــــع العــقــــار يف منطقـــة الرحـــاب قطـــعــة 2 منـــزل 11 ق�سيمــــة 129 مــن املخــطـــط 

العقار عبارة عن  بالوثيقة رقم 2007/21211.  واملو�سوف  م/ 36970 وم�ساحته 400 م2 

بيت يقع على �سارع واحد و�سكة ويحده عدد 2 جار واأمامه �ساحة مواقف �سيارات. التكييف 

مركزي وحالة البناء متو�سط والتك�سية حجر جريي. العقار مكون من دورين ون�سف + ملحق 

+ �سرداب . ال�سرداب مكون من �سالة + غرفة + غرفة طعام + مطبخ + حمام �سيوف مع 

مغا�سل. الدور الأر�سي مكون من �سالة + حمام �سيوف مع مغا�سل + غرفة مع حمامها + 

غرفة + مطبخ. الدور الأول مكون من 5 غرف + �سالة + 3 حمامات + مطبخ حت�سريي. 

الن�سف دور مكون من غرفتني + حمام . امللحق مكون من غرفة + حمام.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 160000 د.ك »مائة و�ستون األف دينار كويتي«. وي�سرتط 

اأو مبوجب �سيك م�سدق  للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً 

التنفيذ  اإدارة  اأحد البنوك ل�سالح  اأو مبوجب خطاب �سمان من  من البنك امل�سحوب عليه 

بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن 

الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل 

اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه 

اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة 

تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة 

بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة 

ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات 

اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر 

عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم 

دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 

277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته 

�ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد 

اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت 

املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني

الهديبان أمينًا عامًا وأحمد بن فهد نائبًا لألمين العام والعويش رئيسًا للمكتب السياسي والفهد لـ»اإلعالمي« والدوسري لـ»الثقافي«

تأسيس حركة التصحيح اإلسالمية: مناصرة الشريعة والحفاظ على الوحدة الوطنية
الس�احة المحلية تعج بالتجاذبات السياسية المتهورة التي ال نأمن في ظل استمرارها من الدخول في نفق مظلم يخلو من أنوار الحرية التي نسعى للحفاظ عليها 

أعلنت ثلة من الشباب الكويتي 
تأسيس حركة التصحيح االسالمية، 
مش����يرين الى انهم سيدش����نون 
برنامج احلركة من خالل اقامة اولى 
ندواتها بعد عيد االضحى املبارك. 
وقال املكتب االعالمي للحركة في 
بيان صحافي تلقت »األنباء« نسخة 
منه ان مكتب االمانة العامة للحركة 
يتكون من حس����ن الهديبان امينا 
عاما، واحمد بن فهد نائبا لالمني 
العام وفايز العويش رئيسا للمكتب 
السياس����ي وس����الم الفهد رئيسا 
للمكتب االعالمي وحمد الدوسري 
الثقافي، واضاف  رئيسا للمكتب 

البيان:
انطالق����ا من قول����ه تعالى في 
محكم تنزيله )ان اهلل ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(.. 
تالقت ارادة وافكار ثلة من الشباب 
الكويتي ع لى منهجية التصحيح 
واالص����الح وقد تأك����دت في ظل 
طغيان النسيان للقضايا االسالمية 
والوطنية املهمة واملصيرية ما كان 
سببا في توجه اصابع النقد البناء 
والهدام على حد س����واء للتيارات 
االسالمية والوطنية لتناسي تلك 
القضايا االسالمية والوطنية التي 
كانت س����ببا في وجود كياناتها 
السياسية واالجتماعية. ومع وجود 
التجاذبات السياسية املتهورة في 
الساحة احمللية والتي ال نأمن في 
ظل استمرارها من الدخول في نفق 
مظلم يتمناه البعض ويخلو من 
انوار احلرية التي نسعى للحفاظ 
عليها وتوجيهها وشرعنتها وزيادة 
الراعي  مساحتها مبا يحفظ حق 
والرعية ويجعل اجلميع في سفينة 
آمنة مطمئنة تتوافق مع الثوابت 
الش����رعية واملكتسبات الوطنية، 
رأينا وبعد التوكل على اهلل القائل 
في محكم التنزيل )وتعاونوا على 
البر والتقوى(، والقائل سبحانه 
)ان اريد اال االصالح ما استطعت( 
ثم مبعرفتنا لتطلع الكثيرين من 
ابناء الشعب ملن يبادر بقوة وأمانة 
وج����رأة لتحمل ل����واء التصحيح 
االسالمي خاصة، والوطني عامة 
ولرأب الصدع الذي شاب املمارسة 

االسالمية سياسيا واجتماعيا، فقد 
قررنا تأس����يس حركة التصحيح 
االسالمية ومنشأها الكويت بفقه 
وافق وبصدر رحب صادق ميد يديه 
لكل املخلصني املناصرين للشريعة 
االسالمية واحملافظني على الوحدة 

الوطنية.

برنامج حركة التصحيح اإلسالمية

يسعى برنامج حركة التصحيح 
الكشف عن أنفس  الى  االسالمية 
ما في االس����الم من قيم ومبادئ 
ووضعها موضع التطبيق خلدمة 
حركة احلي����اة عموما في بالدنا، 
واالرتقاء بكل جوانب هذه احلياة 
الى  العملي����ة، اضافة  وميادينها 
مقاومة محاولة »اختطاف« الدين 
االسالمي من جانب بعض التيارات 
وتس����خيره خلدم����ة مصاحله����ا 

احلزبية.
ويتن����اول البرنامج محورين 
اساسيني اولهما يتعلق ب� »املبادئ 
واملرتكزات األصلي����ة للحركة«، 
فيما يس����تعرض احمل����ور الثاني 
»األهداف االستراتيجية للحركة« 
حيث يوضح احملور االول ان اهم 
مبادئ ومرتكزات احلركة في مجال 
»العدل والشرعية«، التأكيد على 
ان االسالم عدل ورحمة ومشورة، 
وان الشريعة هي املصدر االصيل 
للتش����ريع، وان الش����عب مصدر 
السلطة، والشورى دعامة النظام 
السياسي، مش����ددا كذلك على ان 
طاعة ولي األمر املسلم واجبة في 
غير معصية اخلالق، وان املواطنني 
سواسية ال تفريق بينهم بسبب 
اجلنس او العرق او اللون، كذلك 

تأثيم املتاجرة باسم الدين.
وفي مجال االوضاع االجتماعية 
تتركز االهداف على احلفاظ على 
االسرة املسلمة وتعليم افرادها وانه 
ال صالح لها اال باصالح الدين فيها، 
اما في مجال االوضاع السياسية 
فيشدد على كون الشفافية والنزاهة 
اساسيتني للعمل السياسي، وكذلك 
مناهضة الوسائل الفاسدة للصعود 
الى املجالس السياسية، وفي مجال 
»تفعيل العالقات اخلارجية« يركز 

البرنامج على عاملية رسالة االسالم، 
اما  ووحدة املسلمني ومتاسكهم، 
في مجال االم����ن القومي فان امن 
النظام وامن الشعب وجهان لعملة 
واحدة هي امن الوطن، وفي مجال 
الوضع االقتصادي يلفت البرنامج 
الى ان االقتصاد االسالمي يتوسط 
االشتراكية والرأسمالية، محذرا في 
الوقت نفسه من خطر الربا، وداعيا 
الى تعزيز الضم����ان االجتماعي، 
ويختتم املبادئ العامة بالتطرق الى 
مجال »السياسة االعالمية« داعيا 
الذي  الهادف  الى تكريس االعالم 
يعبر عن املش����كالت ويصوغ لها 
احللول ايضا كما يحذر من تطويع 

االعالم ملصالح شخصية.
ام����ا احمل����ور الثان����ي ال����ذي 
يتناول����ه البرنامج فهو »األهداف 
االستراتيجية للحركة، والتي من 
اهمها: املساعدة على اعادة النظر 
في سياسات التعليم، ونشر الوعي 
بوحدة املسلمني وتآلفهم، ومحاربة 
اجلرمية، واصالح وضع املرأة في 
املجتمع، وتقوية القوانني املنظمة 
النشاء املؤسسات الهادفة للدفاع 
ع����ن حقوق الضعف����اء، كالفقراء 
الوافدين،  واملعس����رين والعمال 
والعمل على ابراز صورة االسالم 
االصلية والصحيحة، ومناهضة 
الهادفة الى اس����تغالل  احملاوالت 
الدين وتسييس نظرته االصالحية 
من قبل بعض التيارات التي اتخذت 
الدين س����بيال لتحقي����ق اهدافها 
احلزبية الضيقة، كذلك العمل على 
تطبيق احكام الشريعة االسالمية 

في جميع املجاالت.
أوال: املبادئ العامة واملرتكزات 

األصلية للحركة
في مجال العدل والشرعية

1- اإلس����الم ع����دل ورحم����ة 
ومشورة.

2- الشريعة هي املصدر االصيل 
للتشريع.

3- العدل اساس امللك وهو غاية 
الشرع ومقصده.

الش����عب ه����و مص����در   -4
النظام  السلطة والشورى دعامة 

السياسي.

1 � أمن النظام وأمن الش����عب 
واجهتان لعمل����ة واحدة هي أمن 

الوطن.
2 � صيانة العقيدة وحفظ الدين 
وثيقتان لضمان االستقرار واألمن 

والسالم.
� حرية ممارس����ة الشعائر   3
وتوفير حاجات املواطن عنصران 

رئيسيان ألمان املجتمع.

في مجال الوضع االقتصادي

1 � اإلسالم دين ودولة.
2 � االقتصاد اإلسالمي يتوسط 

االشتراكية والرأسمالية.
3 � الربا أخطر اآلفات التي تفتك 

باقتصاديات الشعوب.
4 � تعزيز الضمان االجتماعي 
هو جوهر اإلص����الح االقتصادي 

احملمود.
5 � الصلة وطيدة بني إصالح 

االقتصاد وصالح العقيدة.
6 � الكفاءة والنزاهة وحس����ن 
اإلدارة ثالثية ألزمة لعملية إصالح 

االقتصاد.
في مجال السياسة اإلعالمية

1 � اإلعالم اله����ادف يعبر عن 
املش����كالت احلقيقي����ة للمجتمع 
ويصوغ احللول ويفتح باب احلوار 

الصادق.
2 � اإلعالم يتحمل مس����ؤولية 
جسمية في إصالح املجتمعات أو 

إفسادها.
3 � تطوي����ع اإلع����الم ملصالح 
شخصية كاستغالل الدين ملنافع 
دنيوية من أخطر ما يهدد الرسالة 
اإلعالمية ويس����يء إل����ى أهدافها 

النبيلة.
ثانيا: األهداف االستراتيجية 

للحركة
� في اطار من املشروعية وتفعيال 
ملبادئ الدميوقراطية الرشيدة التي 
يتمتع بها نظامنا السياسي حترص 
حركة التصحيح اإلسالمية على 

حتقيق االهداف اآلتية:
1 � املساعدة على إعادة النظر في 
سياسات التعليم في جميع مراحله 
ووضع خطط مدروس����ة بغرض 
توجيهه توجيها سليما، واحلرص 

على أن تهتدي املناهج بهدي الدين 
القومي وقيمه السامية.

2 � نشر الوعي بوحدة املسلمني 
وتآلفهم، واحلض على نبذ التعصب 
القبلي واالقليمي، والضرب على يد 
كل من يسعى الستغالل النعرات 
القلبي����ة أو غيره����ا للتفرقة بني 
التمييز في  املس����لمني، وخط����ر 
الوظائف أو غيرها من املنافع على 
أي أس����اس غير الكفاءة واالمانة، 

ومعاقبة من يثبت عليه ذلك.
3 � وضع خطط دعوية متكاملة 
حملاربة اجلرمية واالنحراف عن 
طريق اس����تهداف منابع الفس����اد 
واجلرمية، وإنه����اء أي حصانات 
امتي����ازات ميكن اس����تغاللها  أو 
للتستر على اجلرمية واالنحراف 

أو تشجيعها واملساهمة فيهما.
4 � تعزي����ز ضمان حق العمل 
للجميع، ويندرج في ضمان حق 
العمل ان تكفل الدولة ملن ال يجد 
عمال ما يكفيه م����ن دخل، وتقدم 
له التأهيل والتدريب الالزم حتى 
يتمكن م����ن احلصول على العمل 

الذي يناسب قدراته.
5 � رعاية االس����رة مع التأكيد 
على املبادئ الشرعية التي تضمن 
متاسكها ودراس����ة كل التطورات 
السلبية التي تنعكس سلبا على 
األس����رة ومعاجلتها. ويندرج في 
ذلك التشجيع على أن تقدم الدولة 
مساعدات في مجال رعاية األطفال، 
وأيضا في مجال رعاية املسنني، 
حتى تعني األسر على القيام بواجب 
بر الوالدين، ويجب ان توفر الدولة 
لألسر احتياجات الترفيه البريء 

لصيانة الشباب من االنحراف.
6 � إص����الح وض����ع املرأة في 
املجتمع وضمان حقوقها التي كفلها 
لها الشرع، وعدم االنتقاص منها 

حتت أي ذريعة كانت.
7 � تعضي����د وتقوية القوانني 
املنظمة إلنشاء املؤسسات الهادفة 
للدفاع عن حقوق الضعفاء، وعلى 
رأسهم الفقراء وبخاصة املعسرون 
بسبب القروض والعمال الوافدون 
وغيرهم من املستضعفني، على أن 
يخصص لذلك موارد من مصارف 

الزكاة الشرعية كما حددها القرآن 
الكرمي.

8 � نش����ر الوعي بالتأكيد على 
اعتماد سياسة خارجية متوازنة، 
قوامها تضامن املسلمني والتعاون 
على البر والتقوى، والتعامل مع 
كل الدول على أسس واضحة، أولها 
احترام اس����تقالل وسيادة البالد، 
وتوجهاتها وقيمها، وعدم املساس 

بحقها على أرضها وثرواتها.
9 � تأكيد س����يادة البالد على 
مواردها، ومسؤوليتها عن حمايتها، 
ورف����ض أي وصاية عليها من أي 

جهة كانت وحتت أي عذر.
10 � تعضي����د قيام سياس����ة 
التعاون اخلارجي واملعونات على 
أس����س واضحة من قيم االسالم، 
والقي����ام بحق الع����ون والنصرة 
للش����عوب االس����المية، وتنمية 
التع����اون والتق����ارب واملصالح 

املشتركة مع الشعوب.
11 � مناهض����ة الرب����ا والغرر 

واملمارسات االحتكارية احملرمة.
12 � العم����ل على إبراز صورة 
االسالم األصلية وتصحيح النظرة 
املغلوطة الى بعض اطروحاته والتي 
تسببت فيها بعض احلركات التي 
اتخذت من االسالم ستارا لتحقيق 

أهداف غير مشروعة.
13 � تثبيت دعائم دولة العدل 
وإشاعة احلريات واحترام حقوق 

اإلنسان واقرار حقوق املواطنة.
14 � ترس����يخ قي����م احل����وار 
والتعاون والش����راكة املجتمعية 
على الصعيد الوطني واخلليجي 
والعرب����ي والدولي ودعم اجلهود 
العربية  الوحدوية بني الشعوب 

واالسالمية.
15 � العمل على تطبيق احكام 
الشريعة االسالمية في جميع مجاالت 
احلياة السياس����ية واالقتصادية 

والتشريعية واالجتماعية.
16 � الوقوف بجانب الشعوب 
االسالمية ومناصرتها حلني استرداد 

حقوقها السلبية.
17 � االهتمام بالعلم والعلماء 
ودعم وتشجيع املوهوبني في مجال 

الثقافة الدينية والتقنية.

5- احلقوق واحلريات الفردية 
مصونة في الشرع االسالمي.

6- طاع����ة ولي األمر املس����لم 
واجبة في غير معصية اخلالق.

7- القض����اء هو اجلهة العليا 
للفصل في احلقوق وال س����لطان 

عليه.
8- املواطنون سواسية ال تفريق 
بينهم بس����بب اجلنس او العرق 

او اللون.
9- املتاجرة باس����م الدين اثم 

وجرمية شنعاء ال تغتفر.

في مجال األوضاع االجتماعية

1- األسرة املس����لمة هي قوام 
املجتمع الصالح.

2- ال صالح لألسرة اال باصالح 
الدين فيها.

3- التعليم حق للجميع دون 
متييز.

4- املرأة لها مكانة ال يستهان 
بها في املجتمعات االنسانية عامة 
وفي الش����رع االسالمي على وجه 

اخلصوص.
5- الش����باب هم عم����اد االمة 

وقوتها املفتولة للنهوض بها من 
كبوتها.

في مجال األوضاع السياسية

1 � الشفافية والنزاهة أساسان ال 
وجود  لرجل السياسة بدونهما.

2 � معاجلة األوضاع السياسية 
باحلوار والس����لم وليس بإثارة 

القالقل والفنت.
3 � مناهضة الوسائل الفاسدة 
للصعود إلى املجالس النيابية من 
السياس����ية  أجل وأعظم األعمال 

املخلصة.

في مجال تفعيل العالقات الخارجية

1 � وحدة ومتاس����ك املسلمني 
وتكاتفهم في اخلارج يكون انعكاسا 

لتحقق العزة لهم بالداخل.
2 � اإلس����الم رس����الة عاملية ال 

يحدها الزمان وال يقيدها املكان.
3 � تعزيز وتدعيم فكرة احلوار 
بني األديان واحلضارات املختلفة 
كوس����يلة فاعلة النتش����ار الدين 

اإلسالمي وإزالة الشبهات عنه.
في مجال األمن القومي

شعار احلركة

ماجد موسى

موسى: صكوك البراءة التي تّوجتها
األحكام النهائية نبراس فخر واعتزاز

أشاد عضو املجلس البلدي السابق ماجد موسى 
بنزاهة القضاء الكويتي وانصافه بحصوله على 
البراءة من جميع القضايا الثالث عشرة التي رفعت 
ضده قاطعة مبا ال يدع مجاال للشك »موقفنا الثابت 
على احلق«. وقال موس���ى في تصريح صحافي 

ان صكوك البراءة التي توجتها االحكام النهائية 
التي ص���درت في كل القضايا املرفوعة ضده هي 
نبراس فخر واعتزاز، مبينا انه بصدد اعداد دعاوى 
قضائية لرد اعتباره عن االساءة التي حلقت به 

واملساس الذي طاله.

3105 شهادات زواج آمن بينها 128 خارج الكويت

الكندري: 30% من المتقدمين للفحص 
غير الئقين ويصرّون على الزواج

حنان عبدالمعبود
كشف مسؤول صحي ان 32 شخصا من أصل 100 منذ أغسطس 
املاضي أصروا على الزواج من املتقدمني للفحص بعد ظهور النتائج 
التي تؤكد عدم مأموني���ة الفحص وعدم مالءمة الطرفني للزواج. 
وأوضح مدير ادارة الصحة االجتماعية في وزارة الصحة الدكتور 
يعق���وب الكندري في تصريح صحاف���ي ان اإلدارة أصدرت 3105 
ش���هادات زواج آمن منذ بداية عملها أغس���طس املاضي من بينهم 
128 زواجا خ���ارج الكويت في حني كان منهم 100 زواج غير آمن. 
وبني الكن���دري ان عدد املراجعني الكويتيني لإلدارة بلغ 6068 في 
حني بلغ عدد املراجعني غير الكويتيني 576 مراجعا، مش���يرا الى 
ان نس���بة زواج األقارب بلغت نحو 7.2%. وقال ان نسبة الزواج 
من دول اخلليج العربي بلغت نحو 57%، مبينا ان نس���بة حملة 
الشهادة اجلامعية والثانوية من املتقدمني للزواج بلغت نحو %77 
في حني الفئة العمرية موزعة بني 19 و25 سنة ل� 73% من املتقدمني. 
وكش���ف الكندري ان نس���بة االمراض املعدية التي مت تسجيلها 
بلغت نحو 1.4% في حني بلغت نس���بة االم���راض الوراثية %2.2 
وهي عبارة عن ثالسيميا وانيميا نقص اخلميرة واملنجلية، الفتا 
الى انه لم تس���جل اي حالة إيدز بني الكويتيني املتقدمني للزواج. 
وأفاد بأن نح���و 96% من املتقدمني ال يوجد بهم أمراض معدية او 
أمراض وراثية، مشيرا الى انه مت تسجيل حالة ايدز لغير كويتية. 
وكشف الكندري انه سيتم استخدام النظام اآللي داخل اإلدارة خالل 
األيام القليلة املقبلة، اضافة الى انه س���يتم تطبيق ربط آلي بني 
اإلدارة ومختبر الشعب ومختبر مستشفى الوالدة وسيتم افتتاح 
فروع إلدارة الفحص قبل الزواج في منطقتي الفروانية واجلهراء 

الصحية في القريب العاجل.
وأكد انه أصب���ح هناك وعي ملحوظ عن���د املتقدمني للزواج، 
مشيرا الى ان الهدف من تطبيق هذا القانون هو ضمان أسرة آمنة 
وصحية وس���عيدة وخالية من األمراض الوراثية او املعدية وان 
األمر بعد النتيجة متروك خليار الزوجني وقرارهما وليس هناك 
اي إلزام لهما. وأش���ار الكندري الى ان الصحة لم يقتصر دورها 
على اخذ العينات فقط وإمنا حتويل املريض في حالة اكتش���اف 
إصابته مبرض ما الى اجله���ة املخولة لعالجه من االمراض التي 
يعاني منها. يذكر ان ادارة الفحص قبل الزواج تعطي شهادة خلو 
من االمراض املعدية او الوراثية اما في حال إصابة احد املتقدمني 
بأي مرض معد او وراثي فيتم االتصال بهم وتقدمي املشورة وفي 
حال إصرار األطراف على إمتام الزواج رغم وجود موانع مرضية 
يجبرون على توقيع إقرار ويتسلمون شهادة الفحص قبل الزواج. 
وتستغرق مدة الفحص نحو 5 أيام عمل وصالحيتها 6 اشهر فقط 
وفقا للقانون ويوجد هناك عقوبات رادعة ملن يخالف ما نص عليه 
ذلك القانون سواء من املوثقني او املأذونني باحلبس مدة ال تتجاوز 
سنة وغرامة ال تتجاوز ألف دينار او إحدى العقوبتني لكل من ابرم 

عقد زواج دون االستناد لشهادة الفحص الطبي.


