
محلياتالخميس  24  ديسمبر  2009   4
رئيس وزراء البحرين استقبل وفد »األوقاف« لملتقى األئمة والخطباء

الجالهمة: 480 ألف دينار من األمانة العامة لألوقاف
لدعم مشروع إنشاء 4 عنابر للنزيالت المبعدات

صرح نائب األمني العام للمصارف الوقفية 
باألمانة العامة لألوقاف محمد اجلالهمة بأن 
األمانة العامة لألوقاف أقرت دعما ماليا بقيمة 
480 ألف دينار لدعم مشروع انشاء اربعة عنابر 
للنزيالت املبعدات، وأوضح ان هذا املشروع 
يهدف الى توفير عنابر اضافية الس���تيعاب 
النزيالت املبعدات في س���جن النساء والذي 
سيكون له األثر الفعال في نفوس النزيالت من 
خالل توفير مكان أنسب للنزيالت املبعدات، 
حيث يش���هد سجن النساء في الوقت الراهن 
حركة تطوير وجتديد الس���تيعاب اي اعداد 
متوقع���ة للنزيالت، كما يراع���ى في العنابر 
اجلديدة مالءمتها من النواحي الصحية، لتالفي 
انتشار األمراض واألوبئة بني النزيالت وزيادة 

السعة املكانية ألسّرة النزيالت وتوفير الرعاية 
املناسبة التي يتعني تقدميها للمحتجزين.

وأشار اجلالهمة الى ان األمانة قدمت هذا 
الدعم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبناء على 
التوصيات التي قدمها فريق قضايا املرأة التابع 
للجنة حقوق اإلنسان ملجلس األمة اثناء زيارته 
لسجن النساء وهو ما يتفق وسياسات العمل 
باألمانة والتي تقوم على توطيد أواصر التعاون 
مع مختلف اجلهات واملؤسسات والتنظيمات 
اخليرية والتطوعية والعمل على تضافر وتكامل 
اجلهود معها والتي حققت الكثير من النتائج 

االيجابية خالل السنوات السابقة.
وأضاف ان هذا الدعم املالي يأتي استكماال ملا 
قدمته األمانة من دعم سابق لعدد من املشاريع 

التنموية التي تشرف عليها وزارة الداخلية 
ومنها مش���روع حضانة وروضة في السجن 
املركزي ومش���روع املرك���ز العالجي لتأهيل 
متعاطي املخدرات، موضحا ان استراتيجية 
األمانة بتمويل املشاريع التنموية التي تقوم 
على تنفيذها مختلف اجلهات الرسمية واخليرية 
العاملة بالبالد يعد األسلوب األمثل الستمرار 
وبقاء هذه املش���اريع، فاألمانة ال تألو جهدا 
في دعم جميع األنشطة واجلهود التطوعية 
الكويتية التي من شأنها خدمة املجتمع الكويتي 
بجميع ش���رائحه وفئاته وتسهيل كل السبل 
إلجناح هذه األنشطة لتثمر ثمارا يانعة يعود 
نفعها وخيرها على ثلة كبيرة من ابناء املجتمع 

الكويتي.

استقبل صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
وزراء البحرين امس وفد وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املشارك في 
مؤمتر وزارة العدل والشؤون االسالمية املقام بالبحرين »امللتقى العلمي 

االول لالئمة واخلطباء« ضمن استقباله للوفود املشاركة.
ويرأس الوفد الكويتي الوكيل املساعد لشؤون قطاع املساجد وليد 
الشعيب الذي ترأس اجللسة الثانية للملتقى، ويهدف املؤمتر الى تفعيل 
رسالة املسجد في املجتمع وتثقيف االئمة واخلطباء وتطوير مهاراتهم 
وحثه����م على االبداع وتأهيلهم علميا لالس����هام في معاجلة مش����كالت 
املجتمع، معتبرا ان ميدان الوعظ واالرشاد من االهمية والتأثير مبكانني 

ان يستدعي جل اهتمام الدول ملا فيه خير وصالح املجتمعات.
يذكر ان الوفد الذي يترأسه الوكيل املساعد لقطاع املساجد يضم كال 
من مدير ادارة مس����اجد حولي وليد الستالن ومدير الشؤون الفنية في 
قطاع املساجد انور احلمد ومدير ادارة مساجد االحمدي كريدي الدوسري 

ومدير ادارة االسناد سعد احلجي وطالل العتيبي ومشعل العتيبي.

فريحة األحمد تدعو لنبذ الفتنة ولّم الشمل

العتيقي: الوحدة الوطنية  دعمت صمودنا

الذكير: الوحدة الوطنية سور الكويت العظيم

من جميع افراد الشعب دون متييز 
وحروب الكويت تشهد على ذلك، 
ثم جاء ثلة من الشهداء االبرار في 
الغزو الغاشم ليجددوا التضحيات 

ويؤكدوا مبدأ الوالء واالنتماء.
وطالبت احلكومة ومجلس 

والقبول باآلخر في ظل ادارة حكيمة 
آلل الصباح الكرام، اما ما تشهده 
الس����احة في الفترة األخيرة فأمر 
محزن وال ميكن جتاوزه او السكوت 
عنه، فالوحدة الوطنية هي اساس 
بناء املجتمع الكويتي، وهي ركيزة 
أساسية للتنمية الشاملة ودعامة 
أمن الدولة وسالمتها واستقرارها، 
واحلف����اظ عليها واج����ب وطني 

وكانت ومازالت تفتخر بالسلم 
االجتماعي والوحدة الوطنية التي 
أحاطت بالكويت وحمتها من كل 
الدسائس واملؤامرات ألنها لم تكن 
وحدة طارئ���ة أو مصطنعة بل 
حقيقة املعاني واملباني فكانت 
سورا عظيما حمى اهلل به الكويت 

دعت رئيس���ة اللجنة العليا 
جلائ���زة االم املثالية لالس���رة 
املتميزة الشيخة فريحة االحمد 
املجتمع الكويتي بجميع اطيافه 
الى توحيد الكلمة ولّم الش���مل، 
واستنكرت في لقاء صحافي اثارة 
الفتنة وتقسيم الشعب الى فئات 
وشرائح، مذكرة الكل مبا حصل 
أثناء الغزو الغاشم على بالدنا 
وزادتنا احملنة متاسكا ودافعنا 
عن ثوابتنا وشرعيتنا في خندق 
واحد وان الع���دو لم يفرق بني 
شيعي وسني وحضري وبدوي، 
وقال���ت ان عمل العقالء من اهل 
اف���راد املجتمع على  البلد حث 
تنمية ال���والء واالنتماء للوطن 
وانه ال مجال لتصفية حسابات 
شخصية وتنفيذ اجندة سياسية 
او طائفي���ة او قبلية او عرقية 
مادمنا نعيش على ارض فداها 
اآلباء واالجداد بدمائهم الطاهرة 

ناشد أمني سر جمعية االصالح 
االجتماعي د.عبداهلل العتيقي جميع 
اطراف املجتمع الكويتي بالتمسك 
بثوابت الوحدة الوطنية وجتاوز 
التي  اخلالفات ووقف السجاالت 
يثيرها البعض، داعيا املؤسسات 
التربوية والثقافية واإلعالمية الى 
العمل عل����ى تعميق قيم املواطنة 
واالنتماء باالعتصام بكتاب اهلل 

عز وجل.
قال اهلل تعال����ى: )واعتصموا 
بحب����ل اهلل جميع����ا وال تفرقوا 
واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم 
أعداء فأّلف بني قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على ش����فا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 
يبني اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون 

� آل عمران: 103(.
وأوضح د.العتيقي في تصريح 
صحافي ان الكويت قد تكونت من 
عناصر طيبة جميعها االميان باهلل 
تعالى وحب ه����ذا الوطن، ومنت 
الدول����ة ف����ي اطار من التس����امح 

دعا رئيس مجلس إدارة املبرة 
الكويتية حلماية األس���رة عادل 
الذكير إلى بذل الغالي والنفيس 
حلماية الوحدة الوطنية باعتبارها 
سور الكويت العظيم الذي بناه 
اآلباء واألجداد وحموه ورعوه من 
كل معتد خارجي أو عابث داخلي. 
وقال الذكير إن الوحدة الوطنية 
الكويتية من أكبر النعم التي أنعم 
اهلل بها على الكويت وشعبها منذ 
نشوء املجتمع الكويتي األول قبل 
حوالي أربعمائة سنة، وان إدراك 
الكويتيني األوائل لهذه احلقيقة 
الغالية كان محل إعجاب وتقدير 
فجعلوها شعارا لهم رغم بساطة 
تعليمهم وضعف إمكاناتهم املادية 
اال أنهم كان���وا أغنياء بإميانهم 
بربهم وثقتهم بأنفسهم ووعيهم 
الرفيع بأهمية وحدتهم الوطنية، 
مما جعل تاريخ الكويت خاليا من 
أي حروب أهلية وصراعات داخلية 

االمة ومؤسسات املجتمع املدني 
وخطباء املساجد ووسائل االعالم 
وجمعيات النف���ع العام بغرس 
مب���ادئ االنتماء وتأكيد اللحمة 
الوطنية والوحدة املطلوبة من 
خ���الل ما ميلكون من وس���ائل 
واس���اليب لنزع فتي���ل الفتنة 
الش���باب  والتناح���ر وتوجيه 
والفتيات للعمل الزدهار بلدهم 
ورقي���ه وتقدم���ه ف���ي احملافل 

الدولية.
اولياء  كما ناش���دت االحمد 
االم���ور تأكيد الوالء الس���رهم 
للكوي���ت احلبيبة وممارس���ة 
دستورهم في توعية االبناء حلب 
الوطن والتفاني الجله، مشيرة 
الى ان الكويت للجميع وعلينا 
التمسك بترابها وشرعيتها حتت 
ظل قيادة صاحب السمو االمير 
وسمو ولي عهده االمني واحلكومة 

الرشيدة.

وشرعي ودستوري.
وشدد د.العتيقي على ضرورة 
عالج تلك احلالة وترسيخ عرى 
الترابط واحملب����ة، واحترام قيم 
الذي  الكويتي  الش����عب  وعادات 
عبر عن تالحمه وترابطه في اشد 
األوقات صعوبة وواجه حتديات 
كبيرة بتماسكه واصطفافه خلف 
قيادته السياسية، ودعم وحدتنا 
الوطني����ة انطالقا من املادة 7 من 
الدستور التي نصت على ان: »العدل 
واحلرية واملساواة دعامات املجتمع 
والتعاون والتراحم صلة وثيقة بني 
املواطنني«، وعقاب كل من يسيء 
الى ذلك. وطالب د.العتيقي جميع 
افراد املجتم����ع وفئاته باحلد من 
الطرح القائم على اساس تهييج 
مشاعر احلقد والضغينة بالشتم 
والغيبة والنميمة والبهتان والكذب 
ف����ي املجتمع من أج����ل أهداف أو 
او لع����دم وعي  مصال����ح ضيقة 
بخط����ورة االجنرار وراء ذلك وما 

ينتج عنه من فتنة.

وأهلها من العصور وترجم ذلك 
كله الدستور الكويتي ومذكرته 

التفسيرية.
وطالب بأن تنتقل هذه املعاني 
الراقي���ة واجلميل���ة لألجي���ال 
احلاضرة واملقبلة عبر األس���رة 
الدولة  وأجهزة اإلعالم وأجهزة 
املختلف���ة وأن تتفت���ح العقول 
والعيون لرصد كل ما من شأنه 
العب���ث أو النيل م���ن الوحدة 
الوطني���ة الكويتية ولو وصل 
األمر إلى حد ف���رض العقوبات 
الرادعة جتاه م���ن يرتكب هذه 

اجلرمية النكراء.
الذكير وزارة األوقاف  ودعا 
لتخصيص خطبة اجلمعة القادمة 
ملوضوع الوحدة الوطنية، كذلك أن 
تخصص وزارة اإلعالم والقنوات 
الفضائية الكويتية برامج توعوية 
تعزز وتدع���م الوحدة الوطنية 

الغالية.

»كونا« تحذر  من الحد من حرية النشر والتعبير
حذرت نقابة العاملني بوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( من اآلراء الداعية الى فرض تعديالت وتغيير 
في القوان����ني التي قد تؤدي إل����ى احلد من حرية 
االع����الم وحرية التعبير متذرع����ة باالحداث التي 
ش����هدتها البالد في االيام االخيرة. وقالت النقابة 
في بيانها ان اي قانون او تعديالت تشريعية حتد 
من احلريات العامة ومنها احلرية االعالمية وحرية 
التعبير سيشكل تراجعا في املكتسبات التي تتميز 
بها البالد مضيف����ة ان احلرية االعالمية متثل اهم 
اداة م����ن ادوات الدميوقراطية التي يجب احملافظة 
عليها. وأكدت أن أي تعديل يتعلق بقانون املرئي 
واملس����موع يجب أن يصب في مصلحة املزيد من 
احلرية اإلعالمية محذرة في الوقت نفسه من دعوات 
حسب ما نسبته الوسائل اإلعالمية الى وزير اإلعالم 
ملراقبة املدونات التي متثل احد روافد حرية التعبير 

والتي من الواضح انها اصبحت تش����كل قلقا لدى 
مسؤولي الدولة. وحذرت النقابة كذلك من استغالل 
االوضاع احلالية التي سببتها بعض القنوات في اثارة 
الفتنة بني ابناء الشعب الواحد للنيل من احلريات 
وتقليصها والتي ترى النقابة انها مكس����ب اصيل 
للمجتمع الكويتي ال ميكن التنازل عنه. واضافت ان 
الفتنة التي اثارتها بعض القنوات الفضائية يجب 
مواجهتها في إطار الغط����اء القانوني الذي يوفره 
القانون احلالي ولي����س عبر الدعوة الى تعديالت 
قانونية تسعى الى تقليص حرية النشر والتعبير. 
وأكدت من جانب آخ����ر رفضها ألي دعوات تهدف 
الى تقسيم وفرز املجتمع الى فئات بشكل يضرب 
الوحدة الوطنية داعية في الوقت نفسه إلى حتكيم 
العقل في مواجهة مثيري الفنت والتعامل معها في 

اإلطار القانوني.

نقابة »المحاسبة« تدعو لتحقيق 
مطالب العاملين بالديوان

العتيبي: صبغات الشعر تؤدي 
إلى تقصفه وأمراض جلدية أخرى

دع���ا رئيس نقابة العاملني بديوان احملاس���بة د.ممدوح العنزي 
رئيس ديوان احملاس���بة الى مراجعة سياس���ة األبواب املغلقة التي 
ينتهجها وذلك على اثر صدور حكمي اس���تئناف ملصلحة اثنني من 

الزمالء ضد ديوان احملاسبة.
واكد العنزي انه س���بق وان دعونا رئيس الديوان الى التعاون 
وعدم جتاهل املنظمة النقابية وهي املمثل الشرعي للعاملني بالديوان 

كما دعته الى فتح ابوابه للعاملني وحل مشاكلهم.

قامت صالونات جتميل بتقدمي 
خدمات طبية وتقدمي مستحضرات 
جتميل غير خاضعة للضوابط 
الطبية داعيا اجلمهور اتلى الوعي 
وعدم استخدام املستحضرات غير 
الطبية او الصبغات املشكوك في 
صحتها آلثارها اخلطرة وتسببها 

في بعض االمراض.
يذكر ان االقبال تزايد مؤخرا 
على اس���تعمال صبغات الشعر 
بش���كل مذهل من قبل النس���اء 
خاصة والرجال أيضا حيث اصبح 
تغيير لون الشعر الطبيعي من 
األمور الشائعة والتي قد تترك 
بعض املواد اخلطيرة التي تؤثر 

على صحة الفرد.

قال استشاري األمراض اجللدية 
في مركز أسعد احلمد ألمراض 
احلساسية د.محمد العتيبي في 
ان الصبغات  ل�»كونا«  تصريح 
النباتية مث���ل احلنة افضل من 
الصبغات املعدنية والصبغات 

العضوية الصناعية.
وذك���ر العتيبي ان االعراض 
اجلانبي���ة من اس���تعمال هذه 
الصبغات هي االكزميا التالمسية 
بنوعيها التهيجي واملناعي اضافة 
الى فقدان الشعر بشكل عام او 
مبنطقة محددة وضمور بصيالت 

الشعر.
وقال ان بعض الدراسات التي 
اجريت على الصبغات املتوافرة 
في االس���واق تختلف من حيث 
تأثيراتها الصحية فبعضها شديد 
السمية وميثل خطورة بالغة على 
االنسان اذا ماكانت حتتوي على 

مركبات كيميائية.
واكد د.العتيبي اهمية قراءة 
محتوي���ات عبوة املس���تحضر 
جيدا اضاف���ة الى اجراء اختبار 
او فحص جلدي للحساسية قبل 
استعمال الصبغة بيوم او يومني 
على الذراع غالبا مشيرا الى ان 
هذا الفحص قد يجنبنا مشكالت 

صحية محتملة ومتنوعة.
وق���ال ان في الفترة األخيرة 

الشيخة فريحة األحمد

د.عبداهلل العتيقي

عادل الذكير

اتحاد المحامين الكويتيين يفتتح مقره في الخالدية

الطبطبائي: التحريش بين الناس محرم شرعًا
دع����ا عميد كلية الش����ريعة 
الدولي  السابق ورئيس املؤمتر 
للقضايا اإلس����المية املعاصرة 
د.محمد الطبطبائي الى التعامل 
بحكمة مع الذين يحاولون متزيق 
النسيج االجتماعي، او يسيئون 
الى بعض فئ����ات املجتمع، وأال 
يعال����ج اخلطأ بخط����أ مثله او 
اعظم منه. مؤكدا على مسؤولية 
اجلميع في احلفاظ على االستقرار 
والكرام����ة لكل فئ����ات املجتمع، 
فكل من يعيش على هذه االرض 
الطيبة، م����ن مواطنني ومقيمني 
يج����ب ان يحافظ على كرامتهم، 
ويحظى كل واحد منهم بالرعاية، 
واحلماية م����ن اي تطاول ميس 
نفسه او عرضه او ماله، وهذه من 
احلقوق االنسانية الضرورية التي 

كفلتها الشريعة االسالمية.
واوضح ان اجلميع سواسية 
امام اهلل تعالى، وان اكرم الناس 
هو اتقاهم هلل جل وعال قال تعالى: 
)إن أكرمك����م عن����د اهلل أتقاكم( 

والتق����وى تك����ون بااللتزام مبا 
أمر اهلل تعالى به واالنتهاء عما 
نهى عنه. وان ما صدر من إساءة 
وفحش في العبارات في وسائل 
اإلعالم ال يقره الشرع في التعامل 
مع اآلخرين، وهذا مخالف للهدي 
النبوي الشريف، وفي احلديث »لم 
يكن رسول اهلل ژ فاحشا وال 
متفحشا«، ومن التفحش الفحش 
بالعبارات اجلارحة واالستهزاء 

والتطاول.
التحريش بني  ان  وأض����اف 
الناس من األمور احملرمة في الشرع 
وهو مما يسعى به الشيطان بني 
املسلمني، فعن النبي ژ انه قال: 
»إن الشيطان قد ايس ان يعبده 
املصلون في جزيرة العرب ولكن 

في التحريش بينهم«.

مؤمن المصري
بحضور عدد كبير من احملامني ورجال السياسة 
واملهتمني بالشأن العام مت افتتاح مقر احتاد احملامني 
الكويتيني )حتت اإلشهار( مبنطقة اخلالدية مساء 
أول من امس. وقد بدأ حفل االفتتاح بتالوة آيات 
من الذكر احلكيم تلتها كلمات كل من رئيس االحتاد 
احملامي ناصر الهيفي وأمني السر احملامي سعد 
اخلنة ورئيس االحتاد العام لعمال الكويت خالد 

العازمي وأعقب ذلك بيان صادر عن االحتاد.
يأتي ذلك في خطوة جاءت لتؤكد جدية مساعي 
احتاد احملامني ليكون ممثال فاعال عن رجال القانون 
والسيما أصحاب مكاتب احملاماة. وأكد رئيس احتاد 
احملامني الكويتيني احملامي ناصر الهيفي في حفل 
االفتتاح ان هذا االجناز ال يعد نصرا شخصيا لنا 
� نحن اعضاء مجلس اإلدارة � بل انتصار للقيم 
وجتسيد ملبادئ احلرية واألسس الدميوقراطية 
التي تنعم بها بالدنا. وشبه الهيفي افتتاح املقر 
باحللم، حني قال مخاطبا زمالءه احملامني: »نعم 

أيها الزمالء كان حلما وامال يرادونا جميعا، وكنا 
وأنتم معنا نحس���به بعيد املنال، ولكننا عملنا 
حتى أصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، 
وعلى الرغم مما واجهناه من صعوبات ومعوقات 
وحتديات، صمدنا وجابهناها، واحلمد هلل وصلنا 
ملبتغانا«. أما أمني سر االحتاد احملامي سعد اخلنة، 
فعب���ر عن آمال عريضة وتطلعات كبيرة حتدو 
االحتاد، ليكون لبنة فاعلة وبناءة في خدمة هذا 
الوطن الكرمي، »نري���ده أن يكون احتادا مؤمنا 
بلغة العمل قبل أي شيء آخر، يتصدى بأسلوب 
مؤسسي ومنهجي لقضايا املجتمع الهادفة، كواحد 
من مؤسسات املجتمع املدني في دولتنا العزيزة«. 
واضاف اخلنة نريده أيضا ان يكون أرضا خصبة 
تتبنى وترعى أفكار الزمالء وتساهم في تنمية 
املجتمع ورفع نسبة الوعي القانوني لديه، مقدما 
أفكارا ومشاريع تعود في النهاية بالنفع والفائدة 
أوال على هذا الوطن الغالي، ومن ثم على الزمالء 

اصحاب املكاتب.

خالد العازميناصر الهيفي

د.محمد الطبطبائي

محمد اجلالهمة

سعد اخلنة

د.محمد العتيبي

وليد الشعيب مترئسا اجللسة الثانية للملتقى

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميل

ا�سالم خالد حممود يون�س
لوفـــــــاة املرحــــوم

والـــده
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآلــه وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

وفد »المحاسبة« يختتم مشاركته في اجتماع 
المجلس التنفيذي الـ 42 لـ »األرابوساي« 

اختتم وفد ديوان احملاسبة مشاركته في أعمال االجتماع الثاني 
واألربع���ني للمجلس التنفيذي لألجه���زة العربية العليا للرقابة 
واحملاسبة )األرابوساي( واستضافه اجلهاز املركزي للمحاسبات 

مبصر واصدر عددا من التوصيات والقرارات.
فق���د اوصى املجلس باعتماد خطة العم���ل في مجال التدريب 
والبحث العلمي لعام 2010 والتي اشتملت على 5 برامج تدريبية 
ولقاءات علمية منها اللقاء العلمي حول موضوع »مفهوم وطبيعة 
األهمية النسبية ومخاطر املراجعة« ويستضيفه اجلهاز املصري، 
واللقاء التدريبي حول »الرقابة على اعداد املوازنة العامة للدولة« 
ويستضيفه اجلهاز األردني، واللقاء التدريبي حول »الرقابة على 
البيئة« ويستضيفه ديوان احملاسبة بالكويت، واللقاء التدريبي 
ح���ول »الرقابة املالية على البعثات الديبلوماس���ية في اخلارج« 
ويس���تضيفه اجلهاز اجلزائري، وأخيرا اللق���اء التدريبي حول 
»الرقاب���ة على األنظمة اآللية للمعلومات« ويس���تضيفه اجلهاز 
الس���عودي، كما متت املوافقة على اخلطة االستراتيجية العملية 

للتدريب لعام 2010.
كما مت اعتماد مشروع برنامج عمل جلنة املعايير املهنية والرقابية 
للمجموعة العربية للسنوات الثالث 2010-2012 واملوافقة على مقترح 

اللجنة القاضي بتأجيل وحتديث الدليل العام للرقابة املالية.
ومت االتفاق كذلك على عقد امللتقى العربي � األوروبي املقبل خالل 

يومي 28 و29 مارس 2011 في دولة االمارات العربية املتحدة.


