
االثنين 8 فبراير 2010   17محليات
خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة تعاونية الدسمة وبنيد القار

للحفاظ على مستوى عاٍل من أداء المهنة خالل زيارة أستاذ الحديث وعلومه د.صفوت حجازي للمبرة

نضمن العديد من العيادات والغرف الطبية المختلفة

صفر وعد باالستعجال في بناء مخفر الدسمة الجديد وإنشاء مبنى الخدمات بالمنطقة

نظمت شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة 
حملة للتبرع بالدم ملوظفيها حتت شعار »قطرة 
من دمك تنقذ حياة إنسان« بالتعاون مع بنك 
الدم وذلك في مقر الش����ركة الرئيسي. وكانت 
الشركة قد دعت ش����ركاتها التابعة والزميلة 
للمشاركة والتبرع وقد أبدى موظفوها حماسة 

واضحة في إجناح هذه احلملة.
وتأتي ه����ذه اخلطوة انطالقا من ش����عور 
الشركة مبس����ؤوليتها االجتماعية كجزء من 
رؤيتها اإلنسانية املتمثلة في التفاعل مع املجتمع 
وتقدمي جميع أشكال الدعم واملساعدة ملن يحتاج، 
وتأتي كذلك اس����تمرارا حلمالت التبرع التي 
نفذتها الشركة بانتظام في السنوات املاضية 
والتي القت جناحا وإقباال كبيرا من قبل موظفي 
الشركة. وأشرف على عملية التبرع بالدم فريق 
طبي متخصص من بنك الدم وذلك لضمان اتباع 
اإلجراءات الطبية السليمة وتقدمي كل أشكال 
الدعم واملشورة التي احتاج إليها املتبرعون. 

وحرص الفريق على تزويد املوظفني بنماذج 
طبية لتعبئتها وذلك للتأكد من تاريخ حالتهم 
املرضية ومدى لياقتهم م����ن الناحية الطبية 

للتبرع بالدم. 
وش����هدت احلملة مش����اركة كثيفة من قبل 
موظفي الشركة الذين برهنوا على مدى وعيهم 
بأهمية مثل هذه املبادرة، وعليه فإن استجابتهم 
وأداءهم كانا على مستوى عال قدموا من خاللها 
رسالة إنسانية واضحة للمساهمة في تقدمي 
املس����اعدة لكل أفراد املجتمع وم����د يد العون 

لآلخرين.
ومن جانب اخر، اعتبرت الشركة في رسالتها 
التي وجهتها بهذه املناسبة إلى كل موظفيها، 
أن التبرع بالدم ميثل فرصة إلنقاذ حياة إنسان 
وطريقة مثلى للتواصل مع املجتمع الذي نعيش 
فيه. وعليه تنتهز الش����ركة هذه الفرصة هنا 
لتوجيه الش����كر لكل موظفيها ممن س����ارعوا 

لتلبية نداء الواجب ومساعدة املرضى.

صرح رئيس جمعية احملاسبني 
واملراجعني محمد الهاجري بأنه 
ال ميكن حتقي���ق رغبة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري ما لم تهيئ الدولة املناخ 

والبيئة الالزمة لتحقيق ذلك.
واضاف الهاجري ان حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
ليس أمرا هينا في ظل التنافس 
احملموم ب���ني دول املنطقة على 
الف���وز به���ذا اللق���ب واملكانة، 
مؤكدا ضرورة االعداد الس���ليم 
لتحقيق تلك الرغبة الس���امية، 
من خ���الل تهيئة البيئة الالزمة 
لذلك وعلى اخلصوص بالبيئة 
التشريعية املالئمة ملثل هذا األمر 
املرتبط باالقتصاد وتوافر الرغبة 
والسيولة واملبادرات مبا يذلل 
معوقات استقطاب رؤوس األموال 
والشركات العاملية بالدخول الى 
سوق املال واألعمال بالكويت بثقة 

واطمئنان.
وقال ان تنظيم ورقابة مهنة 
اللبنة  مراقبة احلس���ابات تعد 
األساس���ية األولى له���ذا املركز 
التنافسي على مستوى املنطقة 
حيث ان العالم كله يحتكم ملعايير 
املالية،  دولية موحدة للتقارير 
ومراجعة احلس���ابات، وكانت 
الكويت س���باقة باعتمادها في 
املعايير قبل  س���نة 1990 لتلك 

بقية األش���قاء العرب، مش���يرا 
ال���ى انه م���ع حزم���ة القوانني 
االقتصادية الت���ي أقرت كخطة 
التنمية وهيئة سوق املال وقانون 
العمل األهلي، وما س���يليها من 
قوانني مدرجة على جدول اعمال 
مجلس االمة، مثل اخلصخصة 
والتأمينات االجتماعية وقانون 
املناقصات  الش���ركات وقانون 
املركزية وغيرها، واذا وضعنا 
في احلس���بان حجم املش���اريع 
التنموية باخلطة واحلاجة امللحة 
لالس���تعانة بش���ركات أجنبية 
وبخب���رات كبيرة للمس���اهمة 
م���ع القطاع اخل���اص الكويتي 
بتنفيذ تلك املش���اريع الضخمة 
مبا فيها املشاريع النفطية، فإن 
أقوى ضمان للحكومة والقطاع 

اخلاص واملستثمر األجنبي هو 
وجود مهنة مراقبة احلس���ابات 
على مستوى كل تلك التحديات 

والطموح.
وأضاف الهاج���ري ان مهنة 
مراقبة احلسابات مهملة بالرغم 
من مسؤوليتها عن رقابة اعمال 
وانتظام والتزام شركات بإجمالي 
رؤوس اموال تفوق ال� 100 مليار 
دينار ف���ي وقت م���ن األوقات، 
ويش���ارك فيها غالبية الشعب 
الكويتي سواء بالشركات املدرجة 
بالبورصة او املقفلة وغيرها من 

الشركات واملؤسسات.
الهاجري ان جمعية  وكشف 
احملاس���بني واملراجعني رفعت 
مقترحا لوزير التجارة والصناعة 
إلنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة 
الكويتية، كأحد احللول املقترحة 
للحفاظ على مستوى عال من اداء 
مهنة مراقبة احلسابات والرقابة 
عليها التي ضاعت على مر السنني 
بني محدودية االمكانيات البشرية 
لل���وزارة نتيج���ة ع���دم تقدير 
مجلس اخلدمة املدنية حلساسية 
وأهمية اقسام الشركات ومراقبي 
احلسابات بالوزارة، وإلى طبيعة 
اشهار جمعية احملاسبني كجمعية 
نفع عام محدودة املوارد والتي 
تقوم على اساس العمل التطوعي 
وع���دم التفرغ ملجل���س ادارتها 

وجلانها العاملة.

عبدالمحسن الخرافي: زيارة العلماء من جميع أنحاء العالم 
أثرى المبّرة باألفكار البناءة لوحدة المسلمين

»إحياء التراث« أقامت مستشفى القصور في إندونيسيا

 ليلى الشافعي
اشاد اس����تاذ احلديث وعلومه د.صفوت حجازي بدور مبرة اآلل 
واالصحاب وباجلهد الطيب للقائمني على هذا العمل من أصغر موظف 
الى رئيس املبرة د.عبداحملس����ن اخلرافي وقال: هؤالء الرجال الذين 
س����معوا قول اهلل عز وجل )قل ال اس����ألكم عليه اج����را إال املودة في 
القربى( فرأيت قلوبا تهفو بعشق آل بيت رسول اهلل ژ وترنو شوقا 

الى اصحابه الطيبني رضوان اهلل عليهم.
من جانبه رحب د.اخلرافي بالضيف الزائر د.صفوت حجازي وقال 
يسعدنا ان نس����تضيف احد علماء الدين املتميزين بجمهورية مصر 
العربية ومن ابرز الدعاة املشهورين في املجتمع االسالمي واخلطباء 
املعروفني في العالم العربي الذين قدموا العديد من الدروس العملية 
في العديد من القنوات الفضائية للدعوة الى اهلل تعالى ونشر الوعي 
الديني بني املسلمني في كل بقاع االرض واحلث على نصرة املسلمني 
ف����ي كل مكان. مؤكدا أن زيارة العلماء للمبرة من جميع انحاء العالم 
يثريه����ا باألفكار البناءة لوحدة املس����لمني، تال ذلك عرض توضيحي 
مبب����رة اآلل واألصحاب حيث قدم رئيس املب����رة نبذة عن مبرة اآلل 
واالصحاب من حيث االهداف وانشطتها املختلفة وعدد من اصداراتها 
سواء املسموعة او املكتوبة وقدم احمد السيد احد باحثي املبرة عرضا 
لع����دد من االصدارات واملعلقات التي تصدره����ا املبرة والتي توضح 
بانوراما االسماء واملصاهرات بني اآلل واالصحاب ومدى الثناء املتبادل 
بينهم رضي اهلل عنهم جميعا.وشملت اجلولة التعريفية زيارة ملكتبة 
املبرة التي القت كثيرا من االستحسان من فضيلة د.صفوت حجازي 
حيث قدم امني املكتبة نبذة مختصرة عن املكتبة وكيف نش����أت وما 
حتتوي����ه اآلن من كتب ومراجع ومعاج����م وغيرها من املواد العلمية 
التي تضمها املكتبة وتس����اعد جميع الباحثني للوصول الى املعرفة 
الصحيحة البعيدة عن اي ش����بهات او اخطاء لتراث اآلل واألصحاب 

بفضل ما حتتويه.

أوضح مسؤول قسم املشاريع في جلنة جنوب 
شرق آسيا بجمعية احياء التراث االسالمي جاسم 
احلسن أن اللجنة انتهت من تنفيذ مشروع بناء 

مستشفى القصور في جمهورية اندونيسيا.
وقال احلسن في تصريح له بعد عودته من 
اندونيسيا وتفقده مستشفى القصور الذي  يقع 
في منطقة بيوجنان التابعة ملديرية بانتول في 
محافظة جو كجاكرتا ان اجناز املش���روع يعد 
حدثا مهما يس���جل لرصيد اهل اخلير من ابناء 
الشعب الكويتي الكرمي الذين اجزلوا في العطاء 

الخوانهم في كثير من دول العالم.
واوضح احلسن أن مبنى املستشفى يقع في 
منطقة فقيرة ذات كثافة س���كانية كبيرة تضم 
نحو 55 ألف نس���مة وال يوجد بها سوى عيادة 
صحية واحدة فقط، وتبعد عن موقع املستشفى 7 
كيلومترات، األمر الذي يؤكد مدى حاجة املجتمع 
الى مثل هذا املش���روع االنساني، وقال احلسن 
ان مشروع املستشفى الذي مت بناؤه كامال يضم 
العديد من العي���ادات والغرف الطبية املختلفة 
التي يحتاجها املرضى واملراجعون ويقدم خدماته 
الصحية حاليا بش���كل جزئي حل���ني افتتاحه 

وتشغيله رسميا.

قام رئيس مجلس ادارة جمعية الدس���مة وبنيد القار التعاونية 
احمد املع���راج واعضاء املجلس بزيارة الى وزير االش���غال العامة 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صف���ر حيث مت التباحث 

حول بعض االمور التي تهم املنطقة مثل: االستعجال في بناء مخفر 
الدسمة اجلديد، تس���لم العقارات اخلاصة باجلمعية بالتنسيق مع 
ادارة امالك الدولة بوزارة املالية وبلدية الكويت، التنسيق مع ادارة 

امالك الدولة نحو رفع املخالفات وسداد رسوم امالك الدولة، اجناز 
مصدات مداخل السوق القدمي، انشاء مبنى اخلدمات باملنطقة، وغيرها 

من املواضيع التي تهم اجلمعية.

وشكر االعضاء الوزير على حس���ن االستقبال ووعدهم بتذليل 
جمي���ع العقبات من اجل النه���وض باملنطقة، وبدورهم قدم اعضاء 

مجلس االدارة درعا تذكارية للوزير صفر.

هدية تذكارية من وفد اجلمعية إلى د.فاضل صفر د.فاضل صفر خالل لقائه أحمد املعراج والوفد املرافق له

محمد الهاجري

جانب من املشاركني في احلملة

د.صفوت حجازي مع أحد باحثي املبرة

»رابطة الكويت والخليج القابضة« 
نّظمت حملة للتبرع بالدم

الهاجري مهنة مراقبة الحسابات مهملة رغم 
مسؤوليتها عن تدقيق أموال بـ 100 مليار دينار 

مبنى املستشفى

غرفة طبية داخل املستشفى جانب من األجهزة الطبية


