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خالل الحفل السنوي لتكريم الحمالت المتميزة

الفالح: للكويت دور رائد منذ الرعيل األول في تسيير حمالت الحج

المذكور: اعتذار البابا شنودة عن تصريحات بيشوي يكفي
ردا على أس��ئلة الصحافيني عقب احلفل 
وحتدي��دا حول اعت��ذار البابا ش��نودة عن 
تصريحات بيش��وي، أكد د.خالد املذكور ان 
الش��عب املصري مبس��لميه وأقباطه يعيش 
متآخيا على أرض واحدة، مبينا ان تقدمي بابا 
االسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية شنودة 
الثال��ث اعتذاره عن التصريحات التي أطلقها 

سكرتير املجمع املقدس األنبا بيشوي حول 
حتريف القرآن وما أعقب ذلك من اعتراض واسع 
من قبل املس��لمني يأتي لوأد الفتنة وتصفية 
القلوب، مشيرا الى انه جاء في سياقه الصحيح 
وهو اعتذار يكفي لوأد أي فتنة، ومتنى املذكور 
ملسلمي مصر وأقباطها دوام اإلخاء فيما بينهم 
وهو ما كان بينهم على مدى سنوات طوال.

وحول ما أثير عن وجود مشاكل بني  البعثة 
الطبية وبعثة احلج الرس��مية بسبب توحيد 
مبنى البعثة نفى املذكور وجود أي مشاكل بني 
البعثة ووزارة الصحة، مؤكدا انها من الوزارات 
الرئيسية في البعثة وهي صاحبة السبق، حيث 
كانت البعثة تس��مى س��ابقا البعثة الطبية ثم 

تطورت لتسمى بعثة احلج الكويتية.

القراوي: »األوقاف« لن تألو جهدًا في خدمة الحجاج ومتابعة دقائق أحوالهمالمذكور: بعثة الحج بدأت عملها مبكرًا بإعداد اإلرشادات الصحية واألمنية

جانب من التكرمي

الشيخ فيصل احلمود في جناح الكويت خالد الكندري مع أحد احلضور

)سعد هنداوي( عبير الشامري تسلم التبرع جمع من احلضور   

مطلق القراوي يسلم الدرع التكرميية ألحد أصحاب احلمالت د.عادل الفالح ود.خالد املذكور يكرمان أحد أصحاب احلمالت املميزة

 أسامة أبوالسعود
أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
انه ومنذ الرعيل األول جيل اآلباء 
املؤسس���ن كان لكويتنا الغالية 
دور رائ���د في تس���يير حمالت 
احلج واالهتمام بها، حيث كانت 
قوافل احلجيج تسير على الدواب 
واألقدام قبيل اختراع وصناعة 
السيارات، مشيرا الى انه وعند 
ص���دور املرس���وم األميري رقم 
85 لس���نة 1976 بش���أن تشكيل 
اللجن���ة العليا لش���ؤون احلج 
بإشراف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، مرورا بصدور القرار 
الوزاري بشأن الهيكل التنظيمي 
ملكتب شؤون احلج حدثت طفرة 
كبيرة في تطوير حمالت احلج 
وتوفير اخلدمات املتميزة لضيوف 

الرحمن.
وتاب���ع د.الفالح خالل احلفل 
الس���نوي لتكرمي حمالت احلج 
املتميزة والذي أقيم مس���اء أول 
من امس مبس���جد الدولة الكبير 
قائال: ونتيجة للجهود احلثيثة 
واملخلصة التي قامت بها الوزارة 
الفضالء  بالتعاون مع االخ���وة 
أصحاب احلمالت وتراكم اخلبرات 

واس���تخدام األس���اليب العلمية 
الصحيح���ة في العم���ل وتقومي 
األداء باس���تمرار كل عام خطت 
حمالت احلج في الكويت خطوات 
غير مسبوقة في أي بلد عربي أو 
إسالمي آخر، فشهد لها القاصي 
والداني بالتميز واإلبداع واالبتكار، 
موضحا ان االخوة القائمن على 
هذه احلمالت بذلوا جهدا مضنيا 
من أجل توفير كل سبل الراحة 
لضيوف الرحمن وتس���هيل أداء 

املناسك عليهم بسهولة ويسر.
وأضاف: وانطالق���ا من مبدأ 
الش���راكة الذي ميثل احدى قيم 
اس���تراتيجية ال���وزارة ومكونا 
أساسيا من مكوناتها، فإننا نتطلع 
في الس���نوات املقبلة الى املزيد 
التطوير واإلبداع واالبتكار،  من 
وفي ذلك فليتنافس املتنافسون، 
كما نتطلع أيضا الى احلفاظ على 
التي حققتها حمالت  املكتسبات 
احلج الكويتية والصورة الناصعة 
التي يش���هد بها اجلميع، وادعو 
املزي���د وحتقيق مكاس���ب  الى 
جديدة تصب في مصلحة تطوير 

احلمالت.
وب���ارك د.الف���الح ألصحاب 
حمالت احلج املتميزة هذا العام 

ودعا باق���ي احلمالت ألن حتذو 
حذوهم وتستفيد من خبراتهم.

وش���كر د.الفالح سفير خادم 
الكويت  احلرمن الشريفن لدى 
وأعضاء اللجنة العليا لش���ؤون 
احلج وجميع العاملن في مكتب 
ش���ؤون احلج على جهودهم في 

خدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
من جانبه، دعا رئيس بعثة 
احلج د.خالد املذكور الى ضرورة 
أال يرتكز التنافس بن احلمالت 
فقط على األكل والرفاهية والراحة 
ولكن يجب أن يوازي هذا ويتفوق 

عليه الرحلة اإلميانية وهي الرحلة 
التي فيها الثواب واألجر وإسقاط 
الذنوب ومساحة كبيرة للوعظ 
واإلرشاد وزيادة احلسنات خالل 
وجودنا باحلرم من خالل الصدقات 
والصالة والدعاء، ناصحا أصحاب 
احلمالت بالصبر وسعة الصدر 
على حجاجهم، حيث ان صبركم 
وانشراح صدوركم فيه لكم أجر 
وثواب كما يجب عليكم تنظيم 
ادارتكم باملشاعر يوم عرفات ويوم 
التروية واملبيت في منى واإلفاضة 
وتنظي���م الرحالت وتس���ييرها 

بأحس���ن الطرق واإلشراف على 
كل كبيرة وصغيرة.

وأش���ار د.املذكور الى ان هذا 
املوسم يشهد تسيير القطار بن 
املشاعر بدءا من عرفات ومزدلفة 
الى منى وال���ى اجلمرات مرورا 
مبخيمات حمالت احلج اخلليجية 
حيث سيتم تشغيله هذا املوسم 
بنس���بة 35%، كما أبلغتنا جلنة 
احلج السعودية، مشيرا الى اننا 
كل عام نذهب فيه الى مكة املكرمة 
نرى ترتيبا وتنظيما واهتماما من 
احلرم الى املشاعر من قبل حكومة 

خادم احلرمن الشريفن.
وأض���اف ان بعث���ة احل���ج 
الكويتية بدأت مبكرا بعملها قبل 
ذهاب احلجاج الى بيت اهلل من 
إعداد اإلرشادات الصحية  خالل 
واألمنية والتنظي���م والترتيب 
والتوعية الدينية اإلميانية ألداء 
هذا املنس���ك أثناء املوسم وبعد 
االنتهاء منه، مشيرا الى ان بعثة 
احلج الكويتية واجلهات الكويتية 
األخرى ستتواجد في مقر واحد 
وهو مقر »النسيم« مبمثلن من 
وزارة األوقاف والصحة والداخلية 

واإلعالم واخلارجية والدفاع املدني 
واإلطفاء للحرص على حجاج بيت 

اهلل احلرام.
ودعا د.املذك���ور اجلميع الى 
التقيد باإلرش���ادات واخلطوات 
والتعليمات التي تصدرها اململكة 
العربية السعودية واملسؤولون عن 
احلج، مطالبا احلجاج وأصحاب 

احلمالت الفالح ج 2 أخير
من جانب���ه، أكد وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
املساعد لشؤون احلج والعالقات 
اخلارجية مطلق القراوي ان وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية دأبت 
كل ع���ام على االحتف���ال بتكرمي 
أصحاب حمالت احلج الذين حققوا 
أفضل مستوى متميزا في عملهم 
في حج العام املنصرم، مش���يرا 
الى ان ه���ذا التكرمي هو توجيه 
رس���الة ش���كر وثناء الى أولئك 
األدقن اجلادين � كما تهدف إلى 
حتفيز اآلخرين وحثهم ليقتدوا 
بالفائزين املكرمن«. وقال القراوي 
»ان مما تفتخر به الكويت احلبيبة 
انها من أولى الدول التي اعتمدت 
مبدأ احلج عن طريق احلمالت، 
ومتسكت به حتى قبل ان يفرض 
او تنتبه إلي���ه كثير من الدول، 

بل ان الكويت � وهلل احلمد � من 
أوائل الدول التي وضعت نظاما 
دقيقا حلمالت احلج، بينت فيه 
بكل وضوح االشتراطات الرسمية 
فيمن يحق له تسيير حملة احلج 
وحقوق احلجاج مفصلة وواجبات 

صاحب احلملة وحقوقه.
وأكد القراوي في ختام كلمته 
ان وزارة األوق���اف والش���ؤون 
اإلسالمية لن تألو جهدا في القيام 
بواجباتها اإلشرافية والتوجيهية 
والتطويرية في خدمة احلجاج 
والس���هر على راحتهم ومتابعة 

دقائق أحوالهم«.
ب���دوره حت���دث نياب���ة عن 
أصح���اب احلم���الت الكويتي���ة 
عبداهلل احمليري صاحب إحدى 
احلم���الت املتميزة، قائال اذا كان 
هناك شكر فمن تستحقه هي وزارة 
األوقاف ووزيره���ا وموظفوها،  
حيث وصلنا الى ما وصلنا إليه 
من السمعة الطيبة داخل البالد 
وخارجها من خالل اجلهود التي 
يبذلونها والش���كر موصول الى 
اململكة العربية السعودية والى 
سفارتها في البالد على التنسيق 
الذي تق���وم به دائما مع الوزارة 

ومعنا.

على هامش معرض عمان الدولي القائمة دشنت حملتها لخوض انتخابات الجمعية

الكويت تدعم المخيمات الفلسطينية 
بمجموعة من الكتب القيمة »المحامين« طالبت بكادر المهنة وحماية العاملين بها

 مؤمن المصري
طالبت قائمة احملامن احلكومة 
باق���رار ال���كادر القانوني ملهنة 
احملام���اة واحلماي���ة القانونية 
للمحامي والدفاع عنه باالضافة 
الى تعديل نصوص قانون تنظيم 
املهنة وتعزيز دور جمعية احملامن 
في املجتمع وانشاء مركز حلقوق 

االنسان بها.
وقال رئي���س القائمة عضو 
مجل���س ادارة جمعية احملامن 
احملامي خالد الكندري خالل حفل 
االستقبال الذي أقيم أول من أمس 
وسط حضور كثيف من احملامن 
واحملاميات مبناس���بة تدش���ن 
احلملة االنتخابي���ة النتخابات 
جمعية احملامن املقبلة »من أجل 
املهنة« ان االغراض التي أسست 
من أجله���ا جمعية احملامن هي 
تنظيم ممارس���ة مهنة احملاماة 
أدائها ورعاية  وضمان حس���ن 
مصالح االعض���اء والدفاع عن 
حقوقهم وفقا للمادة الثالثة من 
النظام االساسي جلمعية احملامن، 
داعيا احلكومة الى اقرار الكادر 
القانوني للمحامن لدعم وتشجيع 
حملة املؤهل اجلامعي ليسانس 
احلقوق للعمل في القطاع اخلاص 
عبر تقريب الفوارق بن مرتبات 
ومزايا العمل في القطاعن العام 
واخلاص استنادا الى تفعيل دور 
القطاع اخلاص في اخلطة االمنائية 

للدولة رقم 9 لسنة 2010.
وزاد: يحقق اقرار كادر احملامن 
املصلحة في حتقيق املساواة مع 
نظرائهم في اجلهات احلكومية 
بنفس التخصص مما يسهم في 

استمرار اخلريجن احلاصلن على 
ليسانس حقوق على االستمرار 

مبهنة احملاماة.
وانتق���د الكن���دري القصور 
التشريعي الحكام قانون تنظيم 
مهن���ة احملاماة أمام احملاكم رقم 
42 لسنة 1964 املعدل بالقانون 
30 لس���نة 1968 عن عدم وجود 
أحكام تتعل���ق بحماية احملامي 
أثناء تأدية عمله باعتباره عرضة 
للقبض عليه أو حبسه احتياطيا 
دون الرجوع الى جمعية احملامن 
باعتبارها اجلهة املنوط بها حماية 
أعضائها والدفاع عن حقوقهم، 
مطالبا باحداث تعديل تشريعي 
يس���بغ على احملام���ي احلماية 
أثناء تأدية  الكامل���ة  القانونية 
عمله ضمانا ملباش���رة عمله في 

جو من االمان والطمأنينة، آمال أن 
تسود في املقابل العالقة الطيبة 
والوطيدة بن احملامن حتت مظلة 

اجلمعية.
وأك���د أن من أه���م مطالبات 
املادة 32  القائمة تعديل ن���ص 
من قانون تنظيم مهنة احملاماة 
واملتعلقة بأحقية احملامي بتقاضي 
أتعابه وفقا للعق���د احملرر مع 
موكله ش���ريطة اقتصار سلطة 
احملكمة في الفصل فيما مت االتفاق 
بن احملامي وموكله وعدم امتداد 
سلطتها في تخفيض قيمة االتعاب 

املتفق عليها بالعقد.
وطال���ب الكندري بأن يكون 
دور جمعية احملامن في املجتمع 
واضحا من خالل التعليق على 
العام���ة واملقترحة  املواضي���ع 

وتفسيرها دون خوف أو حتيز 
ناهي���ك عن املش���اركة باللجان 
القانون في الدولة خاصة فيما 
يتعلق بتحويل الشركات العامة 
الى مساهمة باالضافة الى تعزيز 
دور املرأة في املجتمع مبا يتواءم 
مع اخلطة االمنائية للدولة عبر 
الفاعل���ة للزميالت  املش���اركة 
احملاميات في ممارسة دور قيادي 
وفعال من خ���الل اللجان داخل 
اجلمعي���ة ومتثيلها في احملافل 
االقليمية والدولية التي تتعلق 
باملرأة كما أن هناك عدة مشاريع 
بقوان���ن معروضة على جدول 
أعمال مجلس االمة تخص املرأة 
واالسرة، يلزم مشاركة احملاميات 

بها.
الكن���دري كلمته  واختت���م 
مؤكدا على ضرورة انشاء مركز 
حلقوق االنس���ان ف���ي جمعية 
احملامن يهدف الى تفعيل الدور 
القي���ادي للجمعي���ة من خالل 
املركز بعد مصادقة الكويت على 
الدولية املتعلقة  أغلب املواثيق 
بحقوق االنسان مبا فيها العهدان 
الدولي���ان املتعلق���ان باحلقوق 
املدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ومتثيل 
جمعية احملام���ن الكويتية في 

احملافل احمللية والدولية.
يذكر أن قائمة احملامن تتكون 
الكندري ووس���مي  من خال���د 
الوسمي وناصر الكريوين ومحمد 
صرخوه وشريان الشريان وخالد 
العويهان وحمود املطوع ومرمي 
املؤمن باالضافة الى اسم تاسع 

سيعلن عنه قريبا.

النوري: االقتحام المتكرر وتدنيس 
»األقصى« يهز مشاعر المسلمين

»التعريف باإلسالم« ترسل 150 مهتديًا 
ألداء فريضة الحج هذا العام

أعلن مدير ادارة احلج والعمرة في جلنة التعريف باإلسالم احملامي 
مني����ف العجمي ان اللجنة تعمل جاهدة إلرس����ال قافلة حج املهتدين 
من مختلف اجلنسيات ألداء فريضة احلج هذا العام في إطار خطتها 

الدعوية السنوية التي تهدف الى تثبيت املهتدين على اإلسالم.
وق����ال العجمي ل� »كون����ا« امس ان عدد احلج����اج املهتدين الذين 
سيؤدون مناسك احلج هذا العام يبلغ 150 حاجا من الرجال والنساء 

يضاف إليهم عدد الدعاة الذين سيرافقونهم.
وأوضح انه جار التنسيق مع إحدى احلمالت املعروفة في الكويت 
كي تقوم برحلة احلجاج املهتدين وتخليص اجراءات السفر واحلصول 
على التأشيرات وتوفير ما يلزم احلاج من مواصالت وإقامة بداية من 

خروجه من اللجنة متوجها الى بيت اهلل احلرام وحتى عودته.
واضاف ان هذا املشروع من اجنح املشاريع التي يدعمها أهل اخلير 
ويلبي رغبة الكثيرين في نيل ثواب حج املهتدي، مش����يرا الى ان كل 
ما يفعله املهتدي من مناسك ودعاء وذكر يصب في ميزان من ساهم 

في إرساله للحج.
وأشار الى املعايير التي يقوم عليها اختيار احلاج )املهتدي( ألداء 
فريض����ة احلج قائال ان عليه اجتياز الدورات الش����رعية التي تقيمها 
اللجنة للمهتدين ويكون قد سبق له أداء العمرة وتعرف على األماكن 
املقدسة ويكون متميزا في جميع األنشطة التعريفية باللجنة كتعلم 

اللغة العربية وحفظ القرآن الكرمي واإلملام بأركان اإلسالم.

صرح رئيس جلنة فلسطن 
اخليري���ة بالهيئ���ة اخليرية 
الش���يخ  العاملية  االس���المية 
نادر النوري بأن إقدام اليهود 
في الس���نوات االخي���رة على 
املتك���رر وتدنيس  االقتح���ام 
حرمة املسجد االقصى املبارك 
يهز مشاعر املسلمن في العالم 
اجمع، واشار الشيخ نادر الى ان 
هذه االقتحامات املتكررة تأتي 
في سياق املخطط الصهيوني 
الذي يرم���ي الى تهويد مدينة 
القدس وبناء هيكلهم املزعوم 
على انقاض املس���جد األقصى 

املبارك � ال سمح اهلل � حيث بلغ عدد االنفاق احملفورة حتته اكثر 
من عشرين نفقا تهدد اركانه باالنهيار.

وأوضح النوري ان جلنة فلس���طن اخليرية بالهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية ال تألو جهدا في سبيل دعم صمود اهلنا في املسجد 
االقصى املبارك والقدس وقد كان آخر تلك اجلهود هو املساهمة في 
ترميم بعض املساجد في مدينة القدس، وإقامة موائد إفطار الصائم 

وتوفير برادات املاء في ساحات املسجد األقصى املبارك.
ودعم طالب العلم واملساهمة في مشروع شد الرحال الذي يهدف 
الى نقل املصلن الى املسجد األقصى املبارك ومدينة القدس يوميا، 
وغير ذلك من املشروعات التي من شأنها أن تعن الناس على الصبر 

والصمود في وجه الهجمة املتطرفة لتهويد مدينة القدس.
واهاب النوري باألمة كلها الى عدم نسيان املسجد االقصى الذي 
باركه ربنا س���بحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله في س���ورة 
االس���راء )سبحان الذي أس���رى بعبده ليال من املسجد احلرام إلى 
املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 

البصير(.

عم���ان � كونا: تب���رع جناح الكويت المش���ارك في معرض 
»عمان الدولي الثالث عشر للكتاب« في االردن امس بمجموعة 
من الكتب اش���تملت على عناوين مختلفة تثري مكتبة مبادرة 

»كتابي كتابك« الخيرية االردنية.
وقدم كل من عبير الشامري وسعد العدواني مسؤولي جناح 
الكويت مجموعة من الكتب والمجالت واالدوات المكتبية للقائمين 
على مبادرة »كتابي كتابك« مساهمة من وزارة االعالم في انشاء 
مكتبات عامة لالطفال والناش���ئين في المخيمات الفلسطينية 

والمناطق الفقيرة االقل في االردن.
وقالت عبير الشامري في تصريح ل� »كونا« ان هذا التبرع 
ج���اء نتيجة التقاء اهداف المبادرة مع المبادئ التي تؤمن بها 
الكويت ومؤسس���اتها المختلفة بمد يد العون لكل محتاج في 
جميع الدول العربية ودعم التنمية الثقافية بين االجيال الجديدة 

غير القادرة على الحصول عليها.
من جهته، قال سعد العدواني ل� »كونا« ان هذا التبرع يعكس 
سياسة الكويت الدائمة في المبادرة بتقديم الدعم لمن يحتاجه 
اينما كان ومساعدة الفئات الفقيرة وخاصة فئات الشباب ليس 

ماديا فحسب انما ثقافيا وتعليميا.

نادر النوري


