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الشيخ فيصل املالك مترئسا االجتماع

لدى افتتاح االجتماع األربعين للمؤسسة برعاية وزير اإلعالم

في ندوة المعوقات التي تواجه المهنة

المالك: إستراتيجية »اإلنتاج البرامجي« لترسيخ القيم األصيلة

العيسى: بعض المحامين تركوا المحاماة بسبب األتعاب

انطلقت أعمال االجتماع األربعني 
ملجل����س إدارة مؤسس����ة اإلنتاج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، برعاية وزير 
النف����ط ووزير اإلع����ام � رئيس 
مجلس إدارة املؤسس����ة الش����يخ 
أحمد العب����داهلل وبحضور وكيل 
وزارة اإلعام عضو مجلس إدارة 

املؤسسة الشيخ فيصل املالك.
وفي بداية االجتماعات نقل وكيل 
وزارة اإلعام رئيس االجتماعات، 
حتيات وزير النفط ووزير اإلعام 

للمجتمعني.
وسلط الضوء في كلمته على 
الدراس����ة األكادميية واالحترافية 
التي أعدتها املؤسسة حتت عنوان 
التحول اجلديدة«  »إستراتيجية 
مؤكدا على أهمية هذه الدراسة في 
دعم مسيرة املؤسسة لترسيخ جملة 
من القيم األصيلة التي تعزز من 
إميان شعوبنا بعقيدتهم وإتقانهم 
ألدوارهم االجتماعية والتربوية، 

عقدت جمعي����ة احملامني أمس 
ندوة عن املعوقات التي تعترض 
مهنة احملاماة. وف����ي البداية قال 
رئي����س جلنة الدف����اع عن أتعاب 
احملاماة يعقوب الصانع ان مهنة 
احملاماة س����امية وله����ا مكانتها 
الرفيعة، إذ انه����ا املهنة الوحيدة 
التي أخذت على عاتقها الدفاع عن 
احلريات والتصدي بكل حزم وقوة 
جلور األفراد على حقوق بعضهم 
البعض، وكذا التعس����ف من جهة 
اإلدارة قبل األفراد، ونظرا لهذا الدور 
الش����اق واحليوي والرسالة التي 
تؤديه����ا مهنة احملاماة، والتي من 
أجلها يجب أن تذلل كل العقبات 
التي تعوق حتقي����ق أهداف هذه 
املهنة، والتي يعد من أبرزها التدخل 
ف����ي حتديد أتع����اب احملامي رغم 
وجود ن����ص قانوني وعقد اتفاق 
أتعاب. من جانبه حتدث احملامي 

راش����د بن عبدالرحمن آل خليفة 
الرئي����س التنفيذي لهيئة اإلذاعة 
والتلفزي����ون في مملكة البحرين 
ود.عبداهلل اجلاسر وكيل وزارة 
الثقافة واإلعام باململكة العربية 
السعودية والش����يخ عبداهلل بن 
ش����وين احلوس����ني وكيل وزارة 
اإلعام بسلطنة عمان وعبدالرحمن 
ناصر العبيدان املستشار اإلعامي 
القطري����ة لإلع����ام  للمؤسس����ة 
ود.أحمد موسى الضبيبان مدير 
إدارة التع����اون اإلعامي باألمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
ود.عبداهلل أبو راس مدير عام جهاز 

إذاعة وتلفزيون اخلليج.
هذا وناقش املجتمعون تقرير 
املدير التنفيذي للمؤسسة ومت إقرار 
جملة من البرامج اجلديدة للسنة 
املالية، كما مت مباركة اخلطوات التي 
تنتهجها املؤسسة في إستراتيجيتها 
اجلديدة وفي انفتاحها على اإلنتاج 

العاملي املشترك.

عطاء وتضحية. واستغرب األيوب 
من حتجيم احملامي من قبل بعض 
اجلهات احلكومية من خال تضييق 
النط����اق على احملام����ي، وحاليا 
يرفضون إشهار نقابة للمحامني 
وهذا دليل تصغير دور احملامي، 
فلقد صبرنا وترفعنا إال أن توالت 
األمور وبلغ����ت حدها. أما رئيس 
جمعية احملامني عمر العيسى فقال: 
إن أتعاب احملامني واإلجحاف في 
حقهم ال ميس احملامي وحده وإمنا 
ميس املواطن أيضا، فالش����ريحة 
الكبرى املتضررة من ذلك الوضع 
هو املواطن العادي، ألنه ال يحكم 
له باألتعاب الفعلية. وقال إن هناك 
محامني تركوا مهنة احملاماة بسبب 
اإلحباط في مسألة األتعاب، وهناك 
دراسة تقوم بها اجلمعية لتحديد 
جميع شرائح القضايا وتضع احلد 

األدنى لساعات عمل احملامي.

ندوات توعوية بالمناطق 
التعليمية بالتعاون 
مع »إزالة التعديات«

املناطق  كون���ا: عق���دت 
التعليمية في وزارة التربية 
بالتع���اون مع جلن���ة إزالة 
التعديات على أماك الدولة 
واملظاه���ر غي���ر املرخصة 
ال���وزراء  التابع���ة ملجلس 
ندوات ومع���ارض توعوية 
ارش���ادية تثقيفية للطاب 
والطالبات في جميع املراحل 

التعليمية.
العاقات  وقال منس���ق 
العامة واإلعام بلجنة إزالة 
العقي���د ضافر  التعدي���ات 
الصايغ في تصريح صحافي 
أمس ان الندوات تهدف الى 
االلتزام بالسلوك احلضاري 
من خال حماية اماك الدولة 
وااللتزام بقوانينها ولوائحها 

التنظيمية.
وأضاف انه مت عقد زيارات 
واجتماعات مع مس���ؤولي 
املناط���ق التعليمية لوضع 
خطة اعامية شاملة توضح 
كيفية عمل اللجنة التي تقوم 
بتطبيق القوانني التي شرعها 
البلدي على جميع  املجلس 
املعتدين واملتجاوزين على 
اماك الدولة مؤكدا ان الكل 

سواسية امام القانون.
وأوض���ح الصاي���غ ان 
الكثير من املواطنني أعربوا 
عن ارتياحهم ورضاهم عما 
تقوم ب���ه اللجنة من خال 
إزالة املظاهر غير املرخصة 
والتي تشوه املنظر اجلمالي 

واحلضاري للباد.
وذكر ان اللجنة بدأت منذ 
فترة بالتواصل مع املواطنني 
عبر الرسائل النصية وعرض 
السينما  فاش���ات في دور 
إضافة الى تخصيص احتاد 
اجلمعي���ات التعاونية عدة 
صفحات في نشرته الشهرية 
اللجن���ة لكي تقوم  الخبار 
التوع���وي جتاه  بدوره���ا 
املخالف���ات والتعديات على 

اماك الدولة.
ان  الى  وأش���ار الصايغ 
اللجنة س���تقوم غدا بإقامة 
مهرجان توعوي إرش���ادي 
لطلبة محافظة االحمدي بهدف 
توعي���ة الطلبة بعمل جلنة 
إزالة التعديات وإرش���ادهم 
التعدي  حول كيفية جتنب 
على أماك الدولة وبحضور 
التربي���ة  وزارة  قيادي���ي 
ومختاري املنطق���ة وكبار 

الشخصيات.

منسجمني مع عصرهم، ومعبرين 
عن هواجسهم من خال مخرجات 

إعامية مؤثرة وخاقة.
وقال وكيل اإلعام: نتمنى أن 
تكون بالفعل صورة مشرقة وباعثة 
على التفاؤل بغ����د أفضل، حتمل 

هوية املجتمعات التي أنش����أتها، 
وتعب����ر من خال الف����ن النظيف 
وامللت����زم والهادف عن اإلجنازات 
الت����ي حتققت وتل����ك التي تأمل 

حتقيقها.
هذا ويش����ارك في االجتماعات 

وفود متثل دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي األعض����اء في مجلس 
إدارة املؤسس����ة ومثلهم عبداهلل 
صالح اجلنيبي مستشار املجلس 
الوطني لإلع����ام بدولة اإلمارات 
والش����يخ  املتح����دة،  العربي����ة 

عبداهلل األي����وب قائا: إن النظام 
الدميوقراطي إذا افتقد احملاماة فا 
دميوقراطية له، موضحا أن الدول 
الدميوقراطية وعلى رأسها أميركا 

وأملانيا وبريطانيا والسويد حتترم 
احملاماة، واألمور تسير لديهم كما 
في الدس����تور. وأضاف: نحن من 
أبناء البلد، واحملامي يحبس نفسه 

س����نوات طويلة ويبذل جهدا في 
الكلية ويتخ����رج قانونيا ويبدأ 
في سلك احملاماة ويعاني التعب 
والكثير من اجلهد، فمهنة احملاماة 

الطيب يؤكد حرصه على التواصل
مع الكويت في مختلف المجاالت

اجتمع مع سفيرنا بالقاهرة في مشيخة األزهر

الهولي: الكويت تفوز برئاسة »مرشدات التعاون« 

لقاء مفتوح حول »قانون التأمينات االجتماعية 
وتطبيقاته على المحامين« في االتحاد اليوم

قالت رئيسة جمعية املرشدات الكويتية هند الهولي 
ان فوز الكويت برئاسة جلنة مرشدات دول مجلس 
التعاون اخلليجي يعد دليا على دورها البارز في 

دعم حركة املرشدات على مستوى دول املجلس.
وذكرت الهولي في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كون����ا( امس ان فوز الكويت برئاس����ة اللجنة في 
االنتخابات التي اجريت خال االجتماع ال�15 للجنة في 
مملكة البحرين يجسد تفاعلها مع القضايا االقليمية 
والعاملية. واضافت انها حازت تزكية جميع أعضاء 

اللجنة أثناء الترشيح لانتخابات.
واعربت عن شكرها ألعضاء اللجنة على ثقتهم 
بقدرة الكويت على رئاسة اللجنة معتبرة ان النجاح 
الذي يسجل للحركة اإلرشادية في اخلليج امنا هو 
ثمرة تعاون جميع األعضاء ملا فيه خدمة مجتمعنا 

اخلليجي والعربي والعاملي بشكل عام.
وقامت الهولي على أثر ترؤس����ها للجنة بتعيني 
عضوتني من الكويت هما ليلى اجليماز أمينة للصندوق 

ولولوة الشطي رئيسة للجنة التدريب والبرامج.

أعلن أمني س����ر احتاد احملامني ورئيس اللجنة 
اإلعامية احملامي سعد اخلنة، ان االحتاد سينظم مساء 
اليوم األربعاء لقاء مفتوحا بعنوان »قانون التأمينات 
االجتماعية وتطبيقاته على احملامني« يشارك فيه كل 

من احملامي بدر سعد العتيبي ود.أسامة اجلهيم.
وقال اخلنة ف����ي تصريح صحاف����ي ان احللقة 
النقاشية ستعقد في الساعة الثامنة مساء في مقر 
االحت����اد في منطقة اخلالدية، مبين����ا انها تأتي في 
اطار احللقات النقاشية املفتوحة التي دشنها االحتاد 

االسبوع املاضي. 
وأوض����ح ان الغاية من عقد ه����ذه اللقاءات هي 

تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم مهنة 
احملام����اة وغيرها من املواضي����ع، مؤكدا ان االحتاد 
سيواصل لقاءاته كل اربعاء وستكون في كل اسبوع 
حتت عنوان ومحاضري����ن مختلفني، داعيا الزماء 
احملامني الى احلضور واملشاركة الفاعلة في مثل هذه 
األنشطة، كما انه قال: ان الدعوة حلضور اللقاء عامة. 
ومتنى اخلنة على احملامني التواصل مع احتادهم في 
مختلف املشاركات، مختتما بالتشديد على ان االحتاد 
لن يتوقف عن نش����اطه وعمله الهادف وااليجابي، 
وستش����هد املرحلة املقبلة انش����طة اخرى متنوعة 

تدخل جلها في خدمة ابناء املهنة.

)فريال حماد(يعقوب الصانع متوسطا عمر العيسى وعبداهلل األيوب

القاه����رة � كونا : أكد ش����يخ 
األزهر الش����ريف د.احمد الطيب 
امس تطلع األزهر مبؤسس����اته 
العلمية املختلف����ة الى مزيد من 
التواصل مع الكويت في مختلف 
املجاالت خاصة العلمية والثقافية 

والدينية.
جاء ذلك في تصريح لش����يخ 
ل� »كونا« عقب اجتماعه  األزهر 
في مقر مشيخة األزهر بالقاهرة 
مع س����فيرنا لدى مصر د.رشيد 
احلمد وبعض أركان السفارة وذلك 
الطيب  التهنئة للدكتور  لتقدمي 
على توليه رئاس����ة األزهر خلفا 

للراحل د.محمد سيد طنطاوي.
وثمن الطي����ب في هذا اإلطار 
زيارة السفير احلمد، الفتا الى ان 
الزيارة تعد امتدادا للقاءات عديدة 
بني املسؤولني في البلدين الشقيقني 
لبحث سبل تعزيز العاقات بني 
الكويت ومصر السيما مع األزهر 

الشريف.
وأكد أهمية مثل هذه اللقاءات 
في اثراء العاقات التاريخية بني 
البلدين على جميع املستويات، 
معربا عن أمله بتفعيل العاقات 
ب����ني الكويت ومش����يخة األزهر 
مبا يضمه من مؤسسات علمية 

وتعليمية متعددة.
من جانبه أعرب السفير احلمد 
في تصريح مماثل ل� »كونا« عن 
خال����ص التهاني لش����يخ األزهر 
اجلديد منوه����ا باملكانة الكبيرة 
التي ميثلها منصب شيخ األزهر 
ف����ي قلوب مايني املس����لمني في 

مختلف أنحاء العالم.
واش����ار في الوقت نفسه الى 
حرص الكويت على تفعيل التعاون 
مع األزهر مبؤسس����اته العلمية 
واملشاركة في مختلف األنشطة 
العلمية واالكادميية التي يقوم بها 

كمؤسسة اسامية رائدة.

وأشاد كذلك بدور جامعة األزهر 
باعتبارها احدى املؤسسات العلمية 
الكبرى التابعة لألزهر الشريف 
والتي تض����م العديد من الطلبة 
والطالبات من الكويت الذين يلقون 
كل العناية والتسهيات الازمة 

المتام دراستهم.
وأضاف احلمد ان هناك املئات 
الدارسني  الطلبة والطالبات  من 
في جامع����ة األزهر من دول غير 
عربية ترعاهم مؤسسات ثقافية 
وعلمية كويتي����ة وتقدم لهم يد 
العون مثل مؤسسة عبدالعزيز 

سعود البابطني وغيرها.

د.رشيد احلمد د.احمد الطيب


