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لي لى الشافعي
أعربت الشيخة أوراد اجلابر 
عن شكرها وامتنانها لكل من 
يدعم ويساند مرضى السرطان، 
وقالت في كلمة ألقتها في اللقاء 
االول ملرض���ى »حياة« لرعاية 
الس���رطان وال���ذي  مرض���ى 
أقيم في فندق راديس���ون بلو 
»الهاش���مي« والذي أقيم حتت 
الس���فيرة  رعايتها وبحضور 
االميركي���ة والس���فير اليمني 
وحرمه والش���يخة هند جابر 
العبداهلل ومدير مستشفى مكي 
جمعة د.أحمد العوضي وجمع 

من الداعمني واملتبرعني للجنة والكادر الطبي وعدد من املرضى، 
قالت: أشكر جميع أهل اخلير املتبرعني للجمعية واالطباء والطاقم 
الفني من مرضى السرطان من املقيمني غير القادرين على توفير 

القيمة الباهظة للعالج.
وأش���ارت الى ان اللجنة اس���تطاعت عالج 120 مريضا بكلفة 

اجمالية جتاوزت 1.5 مليون دينار.
وأضاف���ت ان اللجن���ة التابعة ملبرة رقي���ة القطامي اخليرية 
قدمت العالج ملرضى السرطان احملتاجني من املقيمني من مختلف 
اجلنسيات والديانات والذين يحملون اقامة صاحلة ويعاجلون 
في مركز حسني مكي جمعة، وذلك عن طريق اطباء املركز وبدعم 

ال محدود من الرئيسة الفخرية للمبرة رقية القطامي.
من جهته، شكر مدير مركز حسني مكي جمعة د.أحمد العوضي 
اجلهود التطوعية االنسانية التي تقوم بها جلنة حياة وبتبرعات 
من احملسنني من أهل اخلير وتقدم اخلدمات االنسانية لفئة هي 
من أش���د احلاجة الى الدعم واملساندة، مؤكدا حرص املركز على 

التعاون التام.
وأعرب د.العوضي عن س���عادته بهذا اللقاء الذي يقام للمرة 

االولى للمرضى بعيدا عن اجواء العيادات.
بعدها ألقى استشاري العالج االشعاعي رئيس وحدة سرطان 
الثدي د.صالح فياز كلمة حتدث فيها عن االورام احلميدة ونسبة 

االنتشار.
من جهتها، أكدت د.لبيبة متيم اهمية التوعية الصحية والفحص 
ال���دوري باعتبارهما من أهم العوامل للوقاية والش���فاء من هذا 

املرض، اضافة الى تغيير منط احلياة اليومية.
ثم حتدثت مريضتان عن جتربتهما مع مرض السرطان وكيف 

تغلبتا على معاناتهما معه. وقد مت تكرمي الداعمني.

د.خالد املذكور متحدثا في اللقاء املفتوح لرابطة علماء الشريعة

الشيخة هند جابر العبداهلل ود.أحمد العوضي

السفيرة األميركية وفيصل املطوع ونوال السلطان والشيخة أوراد ود.أحمد العوضي الشيخة أوراد اجلابر

السفير اليمني وحرمه

د.لبيبة متيم

أوراد الجابر: لجنة رعاية مرضى السرطان عالجت
120 مريضًا بكلفة تجاوزت 1.5 مليون دينار

في اللقاء األول لمرضى »حياة«

المذكور: روتين الوزارات أكبر عائق أمام أعمال لجنة استكمال تطبيق الشريعة
ليلى الشافعي

أكد رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق 
احكام الشريعة االسالمية د.خالد املذكور ان الكويت حكومة وشعبا 
حريصة على تطبيق احكام الش���ريعة االس���المية »وهذا كان دافعا 

الستمرار عملنا بدعم من سمو األمير الراحل«.
وقال خالل لقاء مفتوح نظمته رابطة علماء الشريعة بدول مجلس 
التعاون في منطقة الروضة ان بدايات عهد االمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد – رحمه اهلل – شهدت تشكيل جلنة استشارية لتعديل قانون 
اجلزاء اميان���ا من األمير الراحل بضرورة اس���تكمال تطبيق احكام 

الشريعة اإلسالمية ولهذا جاء إنشاء كلية الشريعة االسالمية.
وأضاف ان األمير الراحل شكل جلنة في عام 1984 إلجناز وتدعيم 
العمل على اس���تكمال تطبيق احكام الشريعة والتي استمرت حتى 
عام 1990 حني ج���اء الغزو العراقي ومت احت���الل الكويت مما جعل 
ه���ذا العمل املبارك الى يتوقف حتى م���ّن اهلل علينا بالتحرير وعاد 
األمير الراحل الى الدعوة للعمل على إعادة اس���تكمال تطبيق احكام 
الشريعة، ولهذا اصدر املرسوم األميري بإنشاء اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية تابعة 

للديوان األميري.
وأوضح املذكور ان سمو األمير كان حريصا على متابعة عمل اللجنة 
ولهذا كان كثير املبادرات بشأن عمل اللجنة حتى سمح بااللتقاء به 
مباش���رة لعرض آخر اإلجنازات عليه »وهذا األمر كان يعطينا دافعا 
قويا الستمرار العمل«. وأشار إلى أن مرض سمو األمير الراحل وسفره 
الى العالج في لندن جعلنا نتجه الى العمل مع الوزراء مباشرة وذلك 
بأمر منه ألنه كان حريصا على عمل اللجنة التي تبرع سموه بإنشاء 

مبنى خاص إلدارة اللجنة في منطقة مشرف.
وقال إن اللجنة قامت بالعديد من املؤمترات في دول اخلليج العربي 
ومصر وباكس���تان وذلك بهدف العمل على توس���يع عمل اللجنة إال 
أننا اصبحنا نواجه عقبة حتول دون اس���تمرار عمل اللجنة نتيجة 

للروتني املتبع في الوزارات خاصة محاولة تعديل قانون اجلزاء الذي 
أصبح عليه حتفظ كبير لع���دد من األعضاء اال انه اليزال في ادراج 
احلكوم���ة ولهذا فإن عملنا يقتصر على تزويد احلكومة مبش���اريع 

قوانني ملناقشتها مع السلطة التشريعية.

واش���ار الى ان اآللية املتبعة في احلكومة أو السلطة التشريعية 
تع���د بطيئة نوعا ما ألن هناك العديد من املش���اريع التي التزال في 

األدراج تنتظر من يخرجها إلى النور.
وقال املذك���ور إن عالقة اللجنة االستش���ارية العليا للعمل على 
اس���تكمال تطبيق احكام الشريعة االس���المية متينة ومتواصلة مع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وجميع الوزراء وأعضاء الس���لطة التش���ريعية إميانا 
منا بضرورة استمرار هذه العالقة حتى تعود بالنفع والفائدة على 

جميع افراد املجتمع.
وأضاف ان هن���اك العديد من االجنازات الت���ي مت حتقيقها وفقا 
للمرسوم الصادر الذي حدد آلية عمل اللجنة ولهذا لدينا العديد من 
املش���اريع التي ترد إلينا من السلطة التشريعية أو التنفيذية ولهذا 
مت إجناز مشروع قانون املسنني واملصارف وغيرها العديد. وقال إن 
البنوك بدأت تس���ير الى العمل وفق الشريعة اإلسالمية ولهذا هناك 
مصارف جديدة واخرى سيتم اصدار مرسوم بشأنها لكي تنقل عملها 
وفق احكام الشريعة اإلسالمية ولدينا العديد من املشاريع األخرى التي 
تخدم املجتمع وفق الشريعة اإلسالمية. واضاف ان الكويت شهدت 
تطورا تقنيا كبيرا دفع الى متابعة كل وس���ائل اإلعالم لعمل اللجنة 
ولهذا فإن اجلميع يعرف ماذا قدمت اللجنة لكن ال ميكننا العمل مبعزل 
عن اجلهات األخرى الت���ي تعمل وفق آلية نظام عملنا ولهذا وجدنا 
قبوال كبيرا من جمعية االصالح االجتماعي وإحياء التراث في إقامة 

عمل مشترك للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة.
وبني ان اللجنة تقوم بتقدمي كل إجنازاتها الى س���مو األمير الذي 

يقوم بدوره بتقدميها إلى مجلس األمة وفق القنوات الدستورية.

أكد في اللقاء المفتوح لرابطة علماء الشريعة أن تعديل قانون الجزاء مازال في أدراج الحكومة 


