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أعرب عن اعتزازه لتمثيله الكويت في المنظمة األممية

العتيبي قّدم أوراق اعتماده إلى بان كي مون:  الكويت ملتزمة بدعم أهداف ومبادئ األمم المتحدة
االمم املتحــــدة ـ كونا: قدم املندوب الدائم 
للكويت السفير منصور عياد العتيبي الليلة 
قبل املاضية أوراق اعتماده الى الســــكرتير 
العام لألمم املتحدة بان كي مون وأعرب له عن 
اعتزازه وفخره لتمثيله الكويت في املنظمة 
األمميــــة. وفي تصريح لـ »كونا« وتلفزيون 
الكويت قال الســــفير العتيبي ان السكرتير 
العام هنأه ومتنى له كل التوفيق في مهمته 
وأشــــاد بأهمية الدور الذي تقوم به الكويت 
في األمم املتحدة ومتنى لها املزيد من النجاح. 
وأضاف العتيبي أنــــه نقل الى بان كي مون 
حتيات صاحب السمو األمير  الشيخ صباح 
االحمد وحتيات سمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية.
وقال »أكــــدت له أن الكويــــت من الدول 
الصغيرة املســــاملة وامللتزمــــة بدعم أهداف 
ومبادئ األمم املتحدة وأنها ستواصل دعمها 
جلميــــع اجلهود التــــي يبذلها الصالح األمم 
العامة  العامــــة واجلمعية  املتحدة واألمانة 

ولدوره في اصالح مجلس األمن«.
 وأضاف أنه أكد لبان كي مون أنه سيكرس 
خبرته الشخصية في خدمة الكويت وخدمة 
أهــــداف األمم املتحــــدة ومبادئها انطالقا من 
اميانه بأهميــــة ما تقوم به األمم املتحدة من 
أعمال في مواجهة التحديات العاملية.  وبينّ 

املندوب الدائم أنه أعرب خالل االجتماع أيضا 
عــــن أمله في أن تواصــــل األمم املتحدة بعد 
انتهاء االنتخابات العراقية وتشكيل احلكومة 
اجلديدة دورها في تشجيع ومساعدة العراق 
على تنفيذ املسائل املتبقية التي لم تنفذ حتى 
اآلن واملنصــــوص عليها في قرارات مجلس 
األمن مثل صيانة العالمــــات احلدودية بي 
البلدين واغــــالق ملفي املفقودين الكويتيي 

واملمتلكات الكويتية. 
وأضاف العتيبي أنه أكد للسكرتير العام »أن 
الكويت ستقف الى جانب العراق وستساعده 
وتشجعه على تنفيذ تلك االلتزامات«. وأفاد 

أن بان كي مون أكد له أن األمم املتحدة ستبذل 
ما في وسعها من خالل ممثله الشخصي في 
العراق آد ملكارت النهاء تلك املسائل بأسرع 

وقت ممكن.
 وكان السفير العتيبي الذي تسلم مهامه 
مندوبا دائمــــا للكويت لــــدى األمم املتحدة 
بنيويورك 22 فبرايــــر املاضي قد عمل منذ 
2007 وحتى تاريخ تسميته في اآلونة األخيرة 
وزيرا فوق العادة ومديرا لقســــم املنظمات 

الدولية في وزارة اخلارجية الكويتية.
وهو ليس غريبا عن البعثة الدائمة للكويت 
لــــدى األمم املتحدة اذ عمل بها منذ عام 1992 

وارتقى ســــلم الترقيات حتى شغل منصب 
مستشار وقائم باالعمال من 2004 الى 2006. 
وأوضح السفير العتيبي أنه أراد من خالل هذين 
الكتابي »توثيق مواقف الدول األعضاء في 
األمم املتحدة من قضيتنا الوطنية« وتسجيل 
»حقبة تاريخية مهمة بالنســــبة للكويت«. 
ويخلف السفير العتيبي في منصبه اجلديد 
السفير الســــابق للكويت لدى األمم املتحدة 
عبداهلل املراد الذي انتهت مهامه في ديسمبر 
املاضي. وفي سياق متصل وحتى ال يسقط 
البند املعنون »احلالة بي العراق والكويت« 
مــــن قائمة املســــائل املعروضة على مجلس 
األمن أوتوماتيكيا ونهائيا في غياب االعالن 
ه السفير العتيبي  عن الرغبة في ابقائه وجنّ
يوم اخلميس رسالة الى رئيس مجلس األمن 

طلب فيها االبقاء على ذلك البند. 
هذا وقد أقام السفير العتيبي امس مأدبة 
غداء على شرف الوفد النسائي الكويتي الذي 
يشــــارك في اجتماعات الدورة الـ 54 للجنة 
وضع املرأة املنعقد في مقر األمم املتحدة في 
نيويورك من 1 الى 12 اجلاري واملتكون من 
كل من فاطمة البكر رئيسة اللجنة االعالمية 
فــــي االحتاد الكويتي للجمعيات النســــائية 
واثنتي من أعضائه هما د.ضحى الشــــقاث 

وشيخة املذن.

»المعلمين«: تكثيف الجهود العتبار التعليم مهنة شاقة
اشار عضو مجلس ادارة جمعية املعلمي ورئيس 
اللجنة اخلاصة مبشروع قانون اعتبار التعليم مهنة 
شاقة، عبدالرحمن اجلاسر الى ان مجلس ادارة اجلمعية 
مــــاض في تكثيف جهوده من اجل اقرار هذا القانون 
فيما طلب عقــــد اجتماع عاجل مــــع وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ملناقشتها 
والتباحث معها حول ما نشــــر فــــي احدى الصحف 
على لســــانها من رفضها للقانــــون وابالغها ملجلس 
الــــوزراء بذلك، وما ذكرته ان الوزارة لم جتد ايا من 
الــــدول التي تعتبر مهنة التعليم من املهن الشــــاقة 
وان الكويت متيزت عن باقي الدول من خالل تقدمي 
دعم متميز للمعلــــم عن طريق الكادر، الى جانب ما 
ذكرته ان صيغة القانون وفقــــا لالقتراح املقدم من 
النواب د.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم ود.وليد 

الطبطبائي وفالح الصواغ ضيقة وحتتاج الى دراسة اعمق مع االطراف 
املعنية ملعرفة مدى انعكاسات القانون على التقاعد املبكر ونسب التسرب 
وعلى ميزانية مؤسسة التأمينات االجتماعية، وذكر اجلاسر ان مجلس 
ادارة اجلمعية يهمه بالدرجــــة االولى ان تكون الصورة واضحة متاما 
من قبل الوزيرة د.احلمود حول هذا القانون الستكمال بقية اخلطوات 
في شــــأن اقراره، خاصة ان ما ذكر على لســــانها يتعارض متاما مع ما 
ســــبق ان اعلنت عنه في مهرجان »شكرا معلمي« الذي اقامته اجلمعية 

في مطلع نوفمبــــر املاضي واكدت من خالله موقفها 
الداعم واملؤيد للقانون. من جانب آخر قالت اجلمعية 
فــــي بيان لها انها مازالت تؤكد على اهمية وضرورة 
تعزيز مجاالت التفاهم والتعاون مع الوزارة وقياداتها 
االفاضل، وان تكون الــــرؤى واخلطوات والقرارات 
املتخذة واضحة ومستوفية لشروطها، وضرورة ان 
تكون النوايا صادقة وفي اجتاه مصلحة مســــيرتنا 
التربوية، وال يشوبها اي شك او اهتزاز خاصة فيما 
يتعلق بالعالقة التي جتمعنا جميعا في اطار واحد 
كتربويي ســــواء على مستوى القيادات التربوية او 

على مستوى االسرة التربوية بشكل عام.
واضافــــت اجلمعية قائلة: ومــــع اننا ندرك مدى 
حــــرص وزيرة التربية د.موضي احلمود على االخذ 
بهذا النهج في تعزيز مجــــاالت التعاون، وفي تفهم 
الدور الكبير الذي تلعبه جمعية املعلمي بصفتها لســــان حال املعلمي 
واملعلمات، اال اننا لالسف الشديد بدأنا نلمس وجود االمور التي حتتاج 
الى اكثر من تفسير، وحتتاج الى توضيح اكثر، خاصة ان املسألة هنا 
تعدت حدود العالقة التي تربط اجلمعية بالوزارة، واملرحلة التفاؤلية 
التي ننشدها جميعا من خالل التعاون القائم بي اجلمعية والوزارة، وقد 
تعود بنا من جديد الى نقطة الصفر والى حالة من الســــخونة والتأزمي 

التي نحن في غنى عنها.

عبدالرحمن اجلاسر

الحاي: الفساد العقدي يهدد األمة

العباد: على الداعية الجمع بين القول والعمل
الشثري: تعاطي المخدرات والسرقة إضاعة للنفس البشرية

انشــــطة املخيم  في ختــــام 
الربيعي الثاني الذي تقيمه جلان 
الدعوة واالرشــــاد في محافظة 
التابعــــة جلمعية  الفروانيــــة 
التراث االســــالمي حتت  احياء 
شعار قوله تعالى: )صبغة اهلل 
ومن أحسن من اهلل صبغة(، مت 
تنظيم محاضرة شارك فيها كل 
العباد  الداعية عبداحملسن  من 
)السعودية(، والداعية د.عبداهلل 
الشــــثري ـ وكيل جامعة اإلمام 
محمد بن ســــعود االســــالمية 
بالريــــاض، والداعيــــة حــــاي 
احلايـ  اإلمام واخلطيب بوزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية في 

الكويت.
بدأت احملاضرة بكلمة مسجلة 
الداعية عبداحملســــن  لفضيلة 
العباد بــــي فيها معنــــى اآلية 
الكرمية )صبغة اهلل ومن أحسن 
من اهلل صبغة(، حيث قال: انه 
من املعروف ان صبغة اهلل جاء 
تفسيرها باإلسالم وجاء تفسيرها 
بالفطــــرة التي فطر اهلل الناس 
عليها، وال تنافي بي التفسيرين، 
ألن فطرة اهلل التي فطر الناس 
عليهــــا هي اخالص العبادة هلل 

عز وجل.
وأوضح ان املسلم احلق هو 
الذي يلتزم بشرع اهلل، ويستقيم 
على ديــــن اهلل ملتزما بأحكام 
اإلســــالم، وأن يكون داعيا الى 
اهلل عز وجل بقوله وفعله كما 
قال اهلل تعالى )قل هذه سبيلي 
أدعو الــــى اهلل على بصيرة أنا 
ومن اتبعنــــي(، فالبصيرة هي 
معرفة احلق الذي يدعو اليه وان 
يكون على بينة منه، وال يدعو 
انه  لشيء وهو يجهله، ويعلم 

شرع اهلل.

القدوة احلسنة لها  وأكد ان 
شــــأن عظيم والرسول ژ هو 
القدوة، واألســــوة كما قال اهلل 
)لقد كان لكم في رســــول اهلل 
أسوة حســــنة(، مشيرا الى ان 
تأثير العلمــــاء املوجودين اآلن 
وسابقا كان نتيجة جمعهم بي 
العلم والعمل والقدوة احلسنة 
أمثال الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمة اهلل عليه، فإنه كان داعيا 
بأفعالــــه وأقوالــــه، وكان قدوة 
حسنة للعلماء. بعد ذلك حتدث 
الداعية د.عبداهلل الشثريـ  وكيل 
جامعة اإلمام محمد بن ســــعود 
اإلسالمية بالرياض: ان املتأمل في 
كتاب اهلل عز وجل يجد ان منهج 
القرآن في محاربة الفساد واضح، 
وقد دلت عليه آيات كثيرة، وان 
اهلل أنزل القرآن إلخالص التوحيد 
هلل ولهداية الناس الى العبادة 

اخلالصة هلل تعالى.
وأوضح ان الفســــاد خروج 
الشــــيء عن االعتدال، وقد جاء 
مبعنى العصيان والهالك والقتل 
والتدمير والسحر واخلراب، وكل 
معنى من هذه املعاني قد دلت عليه 
آيات كثيرة، مشيرا الى ان املتأمل 
في القرآن الكرمي يجد ان الفساد 
مقرون بالفساد في األرض )وإذ 
قال ربك للمالئكة اني جاعل في 
األرض خليفة قالوا أجتعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء(، 
فاهلل تعالى عليم بعباده وخلقه 
ومبا يعملون. وبي انواع النهج 
السليم في القرآن الكرمي، مشيرا 
الى ان الفساد العقدي املقصود 
منه ما كان من األعمال مفســــدا 
ملعتقــــد صاحبــــه، وان االميان 
يزيد وينقــــص، يزيد بالتقوى 
وينقص باملعصيــــة. وقال: ان 

الشــــرك بعبادته هو من أعظم 
أنواع الفســــاد في األرض على 
الناس، ولهذا بي اهلل عز وجل 
عاقبة املفسدين في األرض، فمن 
عبد غير اهلل او من أشــــرك مع 
اهلل شيئا مبعنى ان يساوي هذا 
الشيء مع اهلل في العبادة فقد 

أفسد في األرض.
وقال: ان الكفر هو اشد انواع 
النفاق  الفساد في األرض، وان 
من أعظم أنواع الفساد، ألن أهل 
النفاق فاقوا اهل الكفر في العالم، 
وان من خطورتهم الكفر باهلل، 
وهذا واضح فــــي قوله تعالى: 
)ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
الذين كفروا من أهل  إلخوانهم 
الكتــــاب لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا 
وإن قوتلتــــم لننصرنكم واهلل 

يشهد إنهم لكاذبون(.
العلم خطورة  وأوضح اهل 
النفاق بأنه اشد خطرا من الكفر، 
ألن عداوة املنافقي متمكنة في 
صفوف املسلمي، أما اهل الكفر 
فهم معروفون بكفرهم، ولهذا فإن 
النفاق لم يظهر اال بعد الهجرة، 
واحلديث عن الفساد واضح في 
القرآن الكرمي: )وإذا قيل لهم ال 
تفســــدوا في األرض قالوا إمنا 

نحن مصلحون(.
وعدد الشــــيخ أنواع الفساد 
مؤكدا ان السحر يعد من أعظم 
الفســــاد، ولهذا نفى اهلل تعالى 
الفالح عن أهل السحر في قوله 
تعالى: )وال يفلح الساحر حيث 

أتى(.
وزاد ان هنــــاك فســــادا آخر 
العملي وهو  الفســــاد  يســــمى 
القتل واالعتــــداء على األرواح 
)وال تقتلــــوا النفس التي حرم 
اهلل إال باحلق(، واالعتداء على 
النفس مثل االنتحار، او تعاطي 
املخــــدرات والفواحــــش والزنا 
واللواط والسرقة بأنواعها حتى 
ســــرقة عقول األمة يعد فسادا 

لضياع النفس. 
بدوره قال الداعية االسالمي 
الشــــيخ حاي احلــــاي ان الذي 
يخالف هدي السلف الصالح في 
التوحيد والعقيدة الشك انه قد 
أفسد في األرض فسادا عظيما، 
مشيرا الى ان الرجوع عن هذه 
األشياء، والرجوع الى عهد السلف 

الصالح يعد من أعظم األمور.
وقــــال: ان الفســــاد العقدي 
الذي يهــــدد األمة ويحتاج  هو 
منا جميعا الى تبجيل الســــنة 

الغراء، 

احملاضرون خالل اختتام املخيم الربيعي الثاني

السفير منصور العتيبي يقدم أوراق اعتماده إلى بان كي مون

جمعية العمرية والرابية التعاونية
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لرحلة العمرة لل�شنة الرابعة ع�شر
                    اعتباراً من 2010/3/6 وحتى 2010/3/21 

وذلـــك مبـــوجـــــــب موافقـــة وزارة ال�سئــــــون االجتــــمــــاعيــــــة والــــــعـــمــــــل 

بكـــــتــــابــــهـــا رقم 2010/4/6 - 05406 الـــــــــــوارد بــــــتــــاريـــــــخ 2010/3/3

وفقا لل�شروط الأ�شا�شية التالية :
1- اأن يكون امل�ساهم قد م�سى على ع�سويته عامًا كاماًل من تاريخ 

     الت�سجيل وفقًا لقرارات وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل املنظمة لذلك.

2- اأن ال يكون قد �سبق للم�ساهم اال�ستفادة من رحالت العمرة من قبل ما عدا املحرم، اأو يكون قد م�سى 

على ا�ستفادته بها مع اجلمعية خم�س �سنوات على االأقل.

3- اإح�سار البطاقة املدنية االأ�سلية احلديثة + �سورة عنها + �سورة جواز ال�سفر.

4- حمرم املراأة اإذا كان م�ساهمًا يدفع الر�سوم املقررة وغري امل�ساهم يتحمل التكلفة كاملة.

5- تكون االأولوية يف جميع الطلبات املقدمة لطلبات االأخوة واالأبناء املعاقني من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

وت�ستثنى من �سرط الدخول يف �سحب القرعة.

6- اأن ال يقل عمر امل�سرتك عن 21 واحد وع�سرون عامًا واأن ال يقل عمر املحرم عن 15 خم�سة ع�سر عامًا.

7- تدفع الر�سوم املقررة عن طريق الت�سجيل وت�سرتد يف حالة عدم الفوز بالقرعة.

8- ال يجوز للفائزين بالقرعة التنازل ل�سخ�س حتى ولو كان م�ساهمًا واإذا األغى اأحد الفائزين بالرحلة 

يحل حمله االحتياط.

9- الرحلة خا�سة لعدد )200( معتمر ويح�سب املحرم ومرافق املعاقني من ذوي االحتياجات اخلا�سة �سمن 

اأفراح  اإجراء قرعة وتكون يوم االثنني 2010/3/22 ب�سالة  العدد عن ذلك يتم  زاد  واإذا  العدد املطلوب 

اجلمعية عقب �سالة املغرب مبا�سرة.

تنويه : يرجى العلم باأن الرحلة �ستكون ملدة اأربعة اأيام ثالث ليال .

وفقًا  اأ�سعارها  عرو�س  لتقدمي  املتخ�س�سة  ال�سفريات  مكاتب  ال�سادة  بدعوة  االإدارة  جمل�س  يتوجه  كما 

لكرا�سة ال�سروط املعدة بق�سم ال�سكرتارية اإعتبارًا من تاريخ الن�سر وحتى يوم االأثنني املوافق 2010/3/15 

مع نهاية الدوام الر�سمي الإدارة اجلمعية وال يعتد باأية عرو�س اأو طلبات تقدم خالف املدة املعلن عنها.

واهلل ويل التوفيق

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش��يخ د.محمد الصباح بأن الكويت تتابع بقلق وأس��ى 
بالغني ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات إسرائيلية متواصلة في احلرم القدسي الشريف 
واحملاوالت اإلس��رائيلية املس��تمرة لطمس الهوية اإلس��المية ملقدساتنا الشريفة. وأكد الش��يخ محمد الصباح ل� 
»كونا« في هذا الصدد إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه املمارسات اإلجرامية التي متثل استهانة بالشرعية 
الدولية وانتهاكا صارخا جلميع القوانني واعتداء على كل القيم والش��رائع الس��ماوية. وناشد املجتمع الدولي كافة 
وخاص��ة الدول األعضاء في مجلس األمن التدخ��ل الفوري لوقف هذه االعتداءات ووضع حد لها وتوفير احلماية 

الكافية للشعب الفلسطيني األعزل وتأمني املقدسات اإلسالمية من العبث واالستهتار اإلسرائيلي املتواصل.

الكويت تناشد مجلس األمن التدخل الفوري
لوقف الممارسات اإلجرامية بحق الفلسطينيين


