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قضاة مصر في الكويت كّرموا شيخهم المستشار جالل رابح
المستش�ار ياس�ر ج�الل: م�ن ح�ق كل مص�ري غي�ور عل�ى وطن�ه أن يعت�ز 
بقضائ�ه وقضات�ه ويفخ�ر بالتقالي�د الت�ي أرس�وا قواعده�ا والقي�م الت�ي صانوه�ا

خ���ال كلمته ان القضاة في كل 
مكان هم احلصن واملاذ والرجاء 
االسمى في حياة األمن واألمان 
والكفاية واالطمئنان مستشهدا 
مبا قاله الرئيس محمد حسني 
مبارك عندما حتدث الى جموع 
القضاة في مؤمتر العدالة، مؤكدا 
»ان رسالة العدالة رسالة شاقة 
مضنية بقدر ما هي سامية وال 
يقوى على حملها اال رجال صدقوا 
ما عاهدوا اهلل عليه ومتسكوا 
بالنزاهة والطه���ارة الى درجة 
ترفعهم الى مراتب القديس���ن 

االبرار«.
وتابع املستشار ياسر جال 
قائا: ان من حق كل مصري غيور 
على وطنه ان يعت���ز بقضائه 
وقضاته ويفخر بالتقاليد التي 
أرس���وا قواعده���ا والقيم التي 
صانوه���ا حتى بلغ���وا في هذا 
الش���أن الرفيع خب���رة ودراية 
ورصيدا من الثقة جتاوز حدود 
الباد ليمتد الى الدول العربية 
الش���قيقة واملنظم���ات املعنية 
القانون، وتلك حقيقة  بقضايا 

تضاعف من اعتزازنا بالقضاء 
املصري.

وأضاف املستشار جال »وها 
أنذا شاهد عيان على هذه احلقيقة 
وأنا أرى بعيني في كل يوم تقدير 
اولي االمر في الكويت ملا يسطره 
قضاة مصر في سفر العدالة في 
هذا البلد األمن من قدرة واقتدار 
يبعث ف���ي النفس االعتزاز كما 

يبعث فيها الفخار«.
وأردف قائا: وبقدر اجلوانب 
التي أسعدتني في عملي بالكويت، 
فإن أبرز ما أس���عدني هو تلك 
الثقة  الرفيعة وتل���ك  املكان���ة 
الغالي���ة التي توليه���ا الكويت 
شعبا وحكومة وقيادة لقضاة 
مصر على نحو رائع فريد يثلج 
الصدور ويشرح القلوب ويزرع 
االمل في النفس ملستقبل أزهى 
وأس���مى تنعم به مصر. وختم 
املستشار ياس���ر جال كلماته 
بالقول: »وليس أدل على ذلك كله 
من هذا اللقاء الذي يضمنا لنودع 
فيه شيخ القضاة املصرين في 
الكويت وكان بحق سفير القضاء 

املصري الذي أدى رسالته خير 
أداء وأحسن فيها البذل والعطاء، 
وقد آثرت ان استعمل لقاء »وداع« 
وليس »تكرمي« ألن املستش���ار 
رابح مكرم في ذاته وشخصه، 
والتكرمي ألنفس���نا نحن ووفاء 
منا ألخ كرمي أكمل عطاءه متمنن 
لسيادته كل التوفيق في حياته 

الباقية املمتدة بإذن اهلل«.
من جانبه، قال املستشار امين 
شاش: بقدر ما تتناهى املعاني في 
السمو والرفعة بقدر ما يتناهي 
التعبير عنها بالبساطة، يسعدنا 
ان نتقدم له بكل التحية والتقدير 
آملن ان يتقبل ذلك بذات الروح 
اجلميلة التي تقف وراء تقدميه 

له.
من جهته، قال املستشار أمين 
صبري: في ه���ذا اللقاء الطيب 
القضاء  الذي يلتقي فيه رجال 
الذين أش���رقت وجوههم بنور 
العدل، فنذروا له اش���رق ما في 
نفوسهم ووهبوه أجمل ما في 
قلوبهم حتى امتزجوا به وامتزج 
به فأصب���ح لهم قلب���ا ومثابا 

وصاروا له عنوانا وكتابا. مشيرا 
الى ان هذا اللقاء جاء لوداع أحد 
رجاالت القضاء املصري الشامخ 
والذي شرف بتمثيل مصر في 
هذه البقع���ة الطيبة من أرض 
العروبة وشرفهما شيخ القضاة 
املصرين والذي أدى رسالته خير 
أداء وأحسن فيها البذل والعطاء، 
فجزاه اهلل خي���را على ما قدم 
خال تلك السنوات املمتدة في 

مصر والكويت.
من جانبه، أش���اد املستشار 
أبوالفض���ل هري���دي بجه���ود 
املستش���ار جال رابح بالقول: 
في حياة األمم والشعوب رجال 
يصنعون التاريخ ويؤثرون فيه 
ويحفرون س���يرهم في أنصع 
صفحاته بأحرف من نور، وهؤالء 
ليسوا فقط من االنبياء والرسل، 
بل منهم قضاة صدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه فلم يحن الواحد منهم 
قامته حلاكم طمعا في منصب أو 
خوفا من بطش، وانا عهدناك يا 
سيادة املستشار من أجلهم وفي 

مقدمتهم بفضل اهلل.

أسامة أبوالسعود
في ملسة وفاء وتقديرا للدور 
الكبير والعطاء املميز لش���يخ 
قضاة مصر ف���ي الكويت، أقام 
العديد من القضاة وأعضاء السلك 
القضائي في الباد حفا تكرمييا 
العدل للمستشار جال  بقصر 
رابح مبناسبة طلبه التقاعد بعد 
رحلة طويلة مع القضاء الكويتي 
اعطى خالها شيخ قضاة مصر 
خاصة علمه وخبرته العلمية 
واحلياتية لاجيال املتعاقبة التي 

حلت للعمل في الكويت.
في���ض م���ن كلم���ات احلب 
والتقدير انهالت على شيخ قضاة 
مصر في الكوي���ت علها توفي 
الرجل جزءا مما يس���تحق من 
اخوانه اعضاء السلك القضائي 
الذين عبروا عن خالص تقديرهم 
واعتزازهم بفت���رة العمل التي 
قضوه���ا مبعية س���يادته في 
الكويت واستفادوا من خبراته، 
وكان حقا عليهم تكرميه في يوم 

وفائه.
اكد  املستشار ياس���ر جال 

بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد وعودته إلى أرض الكنانة

المظفر: ال إصالح دون حل مشاكل المحامين
الوس�مي: إعادة النظر بتشريعات إصالح المحاكم

أسامة دياب
أكد احملامي باسم محمد املظفر على ع���دم إمكانية 
حتقق اإلصاح القضائي دون التط����رق ملهنة احملاماة 
وهموم احملامن واملشاكل الت����ي تعوق عملهم خصوصا 
م����ع توجه الكويت لتحري��������ر املهن واخلدمات كما 
هو مخطط له����ا في عام 2012. وقال املظفر في ندوة 
االص����اح القضائي في الكويت التي نظمتها جمعية 
احملامن مس����اء أمس األول ان العمل مبهنة احملاماة 
احد جناحي العدال����ة وان اختلفت طبيعة العاملن 
في ه����ذه املهنة، الفتا الى ان القان����ون احلالي الذي 
ينظ����م عمل احملامن به الكثير من القصور ويحتاج 
الى اعادة نظر وتعدي����ل، مبينا ان حترير اخلدمات 
من اب����رز املطالب التي نلح عل����ى تعديلها في مهنة 
احملاماة، في اشارة منه الى تشكيل جمعية احملامن 
للجنة ملراجعة قانون تنظيم املهنة والتي شددت في 
توصياتها على أهمية اختبار القبول ملمارسة مهنة 
احملاماة عقب اس����تكمال شروط اجلمعية باحلصول 
على شهادة جامعية في احلقوق والشروط األخرى 
املتعلقة بأحكام ش����غل الوظيفة ليتمكن من مزاولة 
مهنته وفق معايير اجلمعية الفنية. وأكد ان جمعية 
احملامن اقترحت عمل اختبار قبول ألي شخص ميارس 
مهنة احملاماة، اضافة الى ان اجلمعية اقترحت ايضا ان 
يكون االنتقال بن فئة اجلداول املعتمدة في اجلمعية 
يجب ان يتم بناء على اجتياز اختبارات اجلمعية في 
هذا الشأن، مش����ددا على ان ذلك له أهمية كبرى في 

العمل مبهنة احملاماة.

تشريعات 

وبدوره ش����دد أس����تاذ القانون اإلجرائي د.عبيد 
الوس����مي على ضرورة إعادة النظر في التشريعات 
املتعلقة بالس����لطة القضائية إلصاح احملاكم فقط 

باعتبارها مراف����ق عامة وفقا للمعايير الدولية ومن 
ضمنها الضمانات املمنوحة للقضاة وضمانات استقال 
القضاء حتقيقا للقدر الازم املفترض بحيث يكون هناك 
توازن بن السلطات الثاث التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. وقال الوسمي عن اإلصاح كل ال يتجزأ 
ملواجهة الفس����اد اإلداري األمر الذي يحتاج معه الى 
إصاح ش����امل للتشريعات املتعلقة بالنظم اإلدارية 
وعمل السلطات، موضحا ان الكويت تعد البلد الوحيد 
ف����ي العالم الذي تتولى فيه الدعاوى العمومية أكثر 
من جهة حينما نصت املادة 167 من الدس����تور على 
ان تتولى النيابة العامة الدعاوى العمومية ويجوز 
ان يعهد في التحقيق ف����ي بعض اجلرائم الى دائرة 
الشرطة املتمثلة في اإلدارة العامة للتحقيقات، الفتا 
إلى ان هذه الوضعية كانت تناسب الدولة في السابق 

نظرا حلداثة عهد الدولة.
وتابع انه مع تطور املؤسسات التعليمية أصبح 
من احلتمي لضمان حد ادن����ي حلقوق التقاضي ان 
تتولى الدعوى العامة جهة واحدة، نافيا ان يكون األمر 
متعلقا باملركز القانوني للمحققن أو مطلبا وظيفيا 
لهم بقدر ما يستلزم ذلك لسامة النظام القضائي في 
الدولة ألنه من غير املقبول ان تنظر الدعوى العمومية 
جهتان منفصلتان تخضعان لس����لطتن مختلفتن 
تطبق عليهما قواعد مختلفة في أمر يصب بالنهاية 

في كفالة حق التقاضي.
وأكد ان النيابة العامة تتولى الدعاوى العمومية من 
حتقيق وإحالة وتصرف وهو نفس العمل الذي تقوم 
به اإلدارة العامة للتحقيقات لكن في قضايا اجلنح فقط 
وما ينطوي عليه ذلك من إخضاع احملققن لضمانات 
وظيفية تختلف عن تلك الضمانات لنظرائهم في النيابة 
العامة مما يخل مببدأ املس����اواة الذي كفله الدستور 

كما انه يشكل إخاال مبسألة حق التقاضي.

خالل ندوة في جمعية المحامين

أحمد الصانع

)كرم دياب( احملاضرون في ندوة »احملامني« 

)محمد ماهر(تكرمي املستشار جالل رابح  لقطة تذكارية لقضاة مصر مع شيخ القضاة املستشار جالل رابح 

لقطة تذكارية مع اإلعالمينيالشيخة شيخة العبداهلل ورحاب بورسلي تتوسطان أبناء جمعية أولياء أمور املعاقني

اللجنة المشتركة للعمل الخيري توافق على ضوابط جمع التبرعات ب� »الكي – نت«
بشرى شعبان

أعلن مراقب إدارة اجلمعيات 
اخليرية أحمد الصانع ان خطة 
العمل اخلاصة بشهر رمضان 
املبارك س���تتم مناقشتها في 
اجتم���اع اللجن���ة املش���تركة 

املقبل.
وقال في تصريح صحافي 
عقب اجتماع اللجنة املشتركة 
ال���دوري الذي عقد برئاس���ة 
نائب رئيس اللجنة مدير إدارة 
اجلمعي���ات اخليرية واملبرات 
ناصر العمار ان وزارة الشؤون 
ممثلة بإدارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات س���ترفع مذكرة بهذا 
الشأن تتضمن خطة العمل الى 
املوافقة  الوزراء ألخذ  مجلس 
بعد االجتم���اع املقبل في حن 
طلب ممثل���و اجلمعيات جمع 
النقدية خال شهر  التبرعات 

رمضان.
واشار الى ان جدول أعمال 
اللجنة ف���ي اجتماعها الدوري 
ال� 29 كان يتضمن العديد من 
املواضيع أهمها اطاع أعضاء 
اللجن���ة عل���ى ضوابط جمع 
التبرع���ات عبر جهاز »الكي – 
نت«، باألخ���ص بعد حصول 
املوافق���ة األولي���ة م���ن وزير 
الشؤون ومتت إحالة الضوابط 

بعد اطاعهم على القرار الصادر 
عن مجلس الوزراء بشأن العمل 
التبرعات(  اخلي���ري )جم���ع 
أجمعوا عل���ى قيام اجلمعيات 
الى  اخليرية بتوجي���ه كتاب 
مجلس الوزراء يطلبون مبوجبه 
مذكرة تفسيرية للقرار لوجود 
غموض في بعض البنود السيما 
املتعلقة بإزالة األكشاك وجميع 
وحدات جم���ع التبرعات غير 
املرخصة م���ن الوزارة وبلدية 

الكويت.
وع���ن الضواب���ط اخلاصة 
بجمع التبرعات عبر جهاز ال� 
»كي – نت«، أوضح الصانع ان 
تكون اجلمعية ملتزمة بالقانون 
املنظم لعمل اجلمعيات اخليرية 
وجميع القرارات الصادرة عن 

مجلس الوزراء بشأنها.
وان تكون غير مخالفة ألي 
قرار وملتزمة بتقدمي امليزانية 
املال���ي واإلداري  والتقريرين 
املواعيد احمل���ددة، وتعقد  في 
اجتماعاتها بشكل منتظم وترفع 
محاضر االجتماعات واجلمعيات 
العمومية لوزارة الش������ؤون 
وأرقام حسابات في املصارف 
احمللي���ة، واجلمع بالكي – نت 
سيتم في حساب اجلمعية األم 

فقط.

ال���ى الش���ؤون القانونية في 
الوزارة إلعادة صياغتها بشكل 
ال يتعارض م���ع قرار مجلس 
التبرعات  الوزراء بشأن جمع 
النقدية واض���اف الصانع كما 
أبدى ممثلو اجلمعيات تعاونهم 
الكامل بش���أن توط���ن العمل 
اخلي���ري دون حتديد نس���ب 

معينة.
العمل  املوافقة على  كما مت 
في املشروع املقدم من جمعية 
بشائر اخلير اخلاص بإنشاء 
املدمنن  منتجع إلعادة تأهيل 

التائبن.
وب���ن ان ممثلي اجلمعيات 

الصانع: إحالة الضوابط إلى »الشؤون القانونية« إلعادة صياغتها بما ال يتعارض مع قرار مجلس الوزراء ..والجمعيات ستطلب مذكرة تفسيرية بشأن القرار

تنظيم التبرعات والعمل الخيري
بناء عل���ى قرار مجلس ال���وزراء رقم 867/

ثاني���ا املتخذ باجتماعه رق���م 2001/36 املنعقد 
بتاري���خ 2001/10/7 القاضي ب���� »املوافقة على 
جميع املقترحات الت���ي تضمنها تقرير اللجنة 
املكلفة بتنظيم جمعيات النف���ع العام والعمل 
اخليري، وتكليف فرق عمل برئاسة وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل وعضوي���ة ممثلن ال تقل 
درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد عن كل 
م���ن: وزارة اخلارجية � وزارة الداخلية � وزارة 
املالية � وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسامية � 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل � بيت الزكاة، 
لتتولى إعداد اجلوانب اإلجرائية الكفيلة بتنفيذ 
هذه املقترحات وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا دوريا 
ملجلس الوزراء باخلطوات واإلجراءات التي مت 

اتخاذها تنفيذا لهذا القرار كل أسبوعن«.
وعلى قرار مجل���س الوزراء رقم 914 املتخذ 
باجتماعه رقم 2001/38 املنعقد بتاريخ 2001/10/21 
القاضي ب� »العلم بإفادة وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل حول فح���وى اجتماعه مع رؤس���اء 
اجلمعي���ات اخليري���ة والذي مت خاله االتفاق 

على ما يلي:

1 � إزال���ة جميع وحدات جمع التبرعات غير 
املرخص���ة من قبل ال���وزارة وبلدي���ة الكويت 

)األكشاك( في جميع مناطق الكويت.
2 � منع جمع التبرعات عن طريق الطاوالت 
سواء في املس���اجد او اجلمعيات التعاونية او 

األسواق التجارية في جميع مناطق الكويت.
3 � إزالة األكش���اك جلمع املابس في جميع 
مناطق الكويت وقصرها داخل املقر الرئيس���ي 

للجمعية وفروعها.
4 � إزالة جميع احلصاالت غير املرخصة من 
قب���ل الوزارة في جميع اجلمعي���ات التعاونية 

واحملات التجارية«.
فقد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 
2010/10 املنعقد بتاريخ 2010/3/7 موضوع جمع 
التبرعات وتنظيم العمل اخليري في الباد، وأصدر 
املجلس قراره رقم 322 التالي: التأكيد على قرار 
مجلس ال���وزراء رقم 914 املتخذ باجتماعه رقم 
2001/38 املنعقد بتاريخ 2001/10/21 بشأن تنظيم 
العمل اخليري في الباد، وتكليف وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل باتخ���اذ جميع االجراءات 

الكفيلة بتفعيل القرار املشار إليه.

مركز االستقامة: العالج من اإلدمان يتطلب االهتمام بالجانب الروحي
ليلى الشافعي

صرح مشرف مركز االستقامة 
للعل����وم الش����رعية والعاج من 
اإلدمان التابع إلدارة الدراس����ات 
ب����وزارة األوق����اف  اإلس����امية 
والشؤون االسامية صالح العطار 
بأن املركز ق����د انتهى من املخيم 
الربيعي والذي أقيم في مخيم ادارة 
الدراسات االسامية بوزارة األوقاف 

والشؤون االسامية.
وأضاف العطار ان اقامة املخيم 
من قبل مركز االستقامة للعاج 
من االدمان الذي يضم عددا كبيرا، 

هي تأكيد على ان ديننا احلنيف 
فيه الفسحة واملرح كما فيه اجلد 
وااللتزام وان����ه يهتم باجلانبن 

الروحي والديني معا.
العط����ار ان برنامج  وأوضح 
الثقافية  املخيم تضمن األنشطة 
والرياضية وأيضا مجموعة كبيرة 
من األلعاب والترفيه مثل )دوري 
في كرة الطائرة، بيبي فوت، تنس 

الطاولة.. الخ(.
وبننّ العطار ان النش����اط في 
املخيم ال يحتوي على األلعاب فقط، 
امنا احتوى البرنامج على برامج 

ديني����ة فكانت هناك موعظة بعد 
صاة املغرب يقدمها وكيل مركز 
االستقامة للعلوم الشرعية طال 
الضويحي، وحتدث فيها عن ابواب 
اخلير وكيفية استغالها واالستفادة 
منها باالضافة الى خاطرة سريعة 
لوكيل مركز االس����تقامة للعلوم 

الشرعية احمد البسام.
وبعدها كانت الدعوة الى طعام 
العشاء، وقد ساد الرحلة وقت من 

الود والتآخي بن اجلميع.
من جهة اخرى، قام مدير ادارة 
الدراسات االسامية محمد العمر 

بزيارة ملركز االس����تقامة للعلوم 
الشرعية في مبادرة طيبة من مدير 
ادارة الدراس����ات االسامية، فقد 
تفضل بزيارة الى مركز االستقامة 
للعلوم الشرعية، وكان على رأس 
مستقبليه مشرف مركز االستقامة 
صالح العطار باالضافة الى باقي 
موظفي املركز، كما شكر مدير املركز 
العمر على ه����ذه الزيارة الطيبة 
والتي تعد مبنزلة ش����حذ للهمم 
وتقوية ملب����ادئ االخوة فيما بن 
املوظف����ن واالدارة التي يتبعون 

لها.

وقد حرص مدير ادارة الدراسات 
علي العمر على االجتماع مبوظفي 
مركز االستقامة من باب التشاور 
وطرح األفكار وتبادل املعلومات، 
كما أثنى العمر على االدارة العاملة 
ن دورها  مبركز االس����تقامة، وثمنّ
الكبير الذي تقوم ب����ه، ذاكرا ان 
طبيعة األعمال التي يتبناها املركز 
هي طبيعة تتطلب الكثير من اجلهد 
وبذل العطاء السيما وانها تتعلق 
بحياة ومس����تقبل ابناء هذا البلد 
ممن ابتلوا بآفة اإلدمان وتعافوا 

منها بفضل اهلل عز وجل.

العبداهلل: الكويت سبّاقة في الخدمات المتميزة للمعاقين
بورس�لي: مش�اركة رئيس ال�وزراء تأكيد على ح�رص القي�ادة العليا واهتمامه�ا بأبنائه�ا المعاقين

بشرى شعبان
رأت الش���يخة ش���يخة العبداهلل ان تقدم الدول 
احلضارية يقاس مب���ا تقدمه هذه الدول من خدمات 

ألبنائها بشكل عام، السيما أبنائها املعاقن.
وقالت في كلمة له���ا خال احلفل التكرميي الذي 
نظمته جمعية أولياء أمور املعاقن لتكرمي الشخصيات 
واللجان التي عملت خال االحتفال بأس���بوع املعاق 
اخلليجي: ان الكويت وهلل احلمد من الدول السباقة 

في تقدميها للخدمات املتميزة ألبنائها املعاقن.
واعتب���رت العبداهلل ان العمل التطوعي ميزة من 
مميزات املجتمع الكويتي واش���ادت بجمعية أولياء 

أمور املعاقن التي على الرغم من انها جمعية ش���ابة 
اال ان أعمالها أكبر من عمرها الزمني وهذا دليل على 
مدى تفاعل املجتمع الكويتي مع القضايا اإلنسانية 
من خال املساهمات في العمل التطوعي، وأكدت ان 

الكويت »تستاهل« كل خير منا.
بدورها أكدت رئيس���ة اجلمعية رحاب بورسلي 
حرص اجلمعية على تفعيل أهدافها اخلاصة بالتوعية 
والتوجيه وتطوير الوعي املجتمعي بقضايا املعاقن 
وتوجهت بالشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد الذي تك���رم برعاية وحضور 
أنشطة أس���ب���وع املعاق اخلليجي، وهذا ما يؤك���د 

حرص القيادة الكويتية العلي���ا واهتمامها بأبنائها 
املعاق���ن، ومدى حرصها على تيسير أمورهم وتوجت 

هذا بإقرار القانون اجلديد للمعاقن.
وأشادت بدور الفرق التطوعية العاملة مع اجلمعية 
مخاطبتهم بالقول: لوال جهودكم وتعاونكم ملا حققنا 
النجاح، لكم كل الشكر والتقدير والى املزيد من العطاء 

في قضية إنسانية بامتياز.
ومت عرض فيلم وثائقي بعنوان »رسالة توعية« 
قام بأداء األغنية فيه نبيل شعيل وعرض فيلم آخر 
بعنوان »الطريق الى املستقبل« وهو يعرض تطلعات 

األبناء نحو املستقبل.

جمعية أولياء أمور المعاقين تكرم المشاركين في أسبوع المعاقين الخليجي


