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)قاسم باشا(الباللي والشارخ أثناء املؤمتر

في المؤتمر الصحافي لجمعية بشائر الخير

الباللي: مفخرة لكل كويتي أن ننقل تجربتنا
في مكافحة المخدرات إلى دول العالم

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية بش���ائر اخلير 
عبداحلميد الباللي على أهمية معاملة املدمن كمريض 
بحاجة للمساعدة، ال كمجرم يستحق العقاب، وقال 
في املؤمتر الصحافي الذي عقد في مقر جمعية بشائر 
اخلير مبناس���بة انعقاد مؤمتر بشائر اخلير األول 
والذي يقام في الفترة من 3 ل� 4 نوفمبر حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وحتت 
شعار »دور جهات الدعم واملساندة في الوقاية من 
االدمان على املؤثرات العقلية � ورش عمل« ونفخر 

برعاية صاحب  السمو األمير لهذا املؤمتر.
وق���ال ان الكويت متيزت ع���ن باقي دول العالم 
بعملها الدؤوب للتصدي لهذه اآلفة منذ بداية عام 1993 
وبفضل اهلل مضى 17 عاما من العمل وكانت النتائج 
تفوق كثيرا من بالد العالم فتجاوزت اجلمعية النجاح 
بنسبة 75 � 80% ما يجعلنا نصر على املضي في هذا 
العمل، كما أن عام 1993 كان عمر املتعاطي اكثر من 
25 س���نة اآلن بدأ في سن 17 كما كانت معظم املواد 
املخدرة ال تتعدى اخلمور واحلشيش واآلن تنوعت 
وزادت من هيروين وخالفه، واالخطر دخول املرأة 

على اخلط بعد ان كان معظم املدمنني رجاال.
واشار الباللي الى ان اجلمعية تتعامل مع جميع 
شرائح املجتمع كبار السن والصغار والبدو واحلضر 

والسنة والشيعة ومع غير الكويتيني.
ومن التحديات التي تواجهها اجلمعية قال الباللي: 
نس���بة الوعي في املجتمع دون املستوى املطموح 
فيه وكلما زاد الوعي قل الطلب على هذه اآلفة، كما 
نعاني نحن من ش���ح في الدعم لهذه املؤسسة التي 
تقوم بأخطر األعمال حلماية شبابنا فتعتبر جمعيتنا 
افقر جمعية خيرية في الكويت مازلنا ال منلك ارضا 
وال ميزانية خاصة بنا. وأكد أن املؤمتر مفخرة على 
رؤوسنا أن يرعاه أميرنا وفرصة لنظهر للعالم كله 
الطريقة االميانية التي نعالج بها وايضا لكي نطلع 
على خبرات اآلخرين ويعتبر انطالقة من االقليمية 
الى العاملية وقد بدأت فعال طلبيات من دول أوروبا 
وهذه مفخرة لكل كويتي وكل عربي ان تنقل التجربة 
م���ن بلد صغير في حجمه كبير في عطائه الى دول 
العالم. واوض���ح ان املؤمتر ليس مؤمترا علميا بل 
ورش عمل ونستضيف فيه دوال عربية واوروبية 

لتقدم كل منها جتربتها في عالج املدمنني.

القناعي: إقامة منتدى المشروعات الصغيرة 
والمساهمة الفعالة في خطة التنمية 30 الجاري

وزراء العدل بدول »التعاون« يصلون البالد اليوم
يص���ل البالد الي���وم وزراء العدل بدول مجل���س التعاون لدول 
اخلليج العربية حلضور االجتماع الثاني والعشرين الذي تستضيفه 
الكويت وتبدأ أنش���طته صباح غد بفندق »ج���ي دبليو ماريوت«، 
حيث سيناقش الوزراء عددا من املوضوعات القانونية والقضائية 
والعدلية املشتركة على رأسها التوصيات التي أقرها وكالء وزارات 
العدل بدول املجلس في اجتماعهم األخير بالكويت 5 أكتوبر املاضي، 
وس���يترأس وفد وزارة العدل في ذلك االجتماع وكيل وزارة العدل 
باإلنابة د.محمد األنصاري وعضوية كل من املستشار علي الضبيبي 
وكيل محكمة االستئناف ورئيس اإلدارة العامة للتنفيذ وعبدالعزيز 
العبداهلل وكيل الوزارة املساعد لشؤون قصر العدل ود.بدر الزمانان 
الوكيل املساعد للش���ؤون القانونية وزكريا األنصاري مدير إدارة 

العالقات الدولية وهاني الس���باعي باحث قانوني بإدارة العالقات 
الدولية. وس���يترأس وفد اململكة العربية السعودية الشيخ محمد 

بن عبدالكرمي العيسى وزير العدل.
كما يترأس وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة د.هادف بن جوعان 
الظاهري وزير العدل، ويرأس وفد س���لطنة عمان الشيخ محمد بن 
عبداهلل ابن زاهر الهنائي وزير العدل ونائب رئيس املجلس األعلى 
للقضاء، ويترأس وفد مملكة البحرين القاضي سالم الكواري وكيل 

وزارة العدل لشؤون العدل.
ويترأس وفد دولة قطر حس���ن بن عبداهلل الغامن وزير العدل، 
وتش���ارك األمانة العامة لدول مجل���س التعاون بوفد قانوني رفيع 

املستوى برئاسة األمني العام عبدالرحمن العطية.

في ب���ادرة هي األولى من نوعها تقيم الش���ركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة وبالتعاون 
مع ش���ركة ليدرز جروب لالستش���ارات والتدريب 
منتدى املشروعات الصغيرة واملساهمة الفعالة في 
خطة التنمية برعاية كرمية من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد، والذي سيعقد في الكويت 30 اجلاري، وذلك 
بهدف تفعيل دور املشروعات الصغيرة ورفع قدرتها 
اإلنتاجية والتنافسية وزيادة مساهمتها في الناجت 
احمللي اإلجمالي والعمل على خلق فرص عمل متميزة 
ومنافسة تسهم في تشجيع الشباب الكويتي على 
االنخ���راط في العمل احلر واملس���اهمة في التنمية 

االقتصادية واملس���اهمة في خلق بيئة أفضل للمشروعات الصغيرة 
تساعد على اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

وأعلن مدير عام الش���ركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة 
حسان القناعي أن الشركة ستقوم من خالل هذا احلدث بطرح أكثر من 
30 فكرة ملش���اريع استثمارية صغيرة ومتوسطة مميزة، وتأتي هذه 
اخلطوة في إطار دور الش���ركة في املساهمة في تطوير روافد القطاع 
اخلاص من خالل تشجيع املواطن الكويتي على العمل احلر في املجاالت 

التي تخدم التنمية االقتصادية.
وأوضح القناعي أن مجلس إدارة الش���ركة أقر في عام 2007 مبدأ 
املش���اركة املتناقصة لتمويل أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

ويتميز هذا األسلوب بعدم احتساب فوائد أو رسوم 
مع تخصيص ما يزيد على 60% من أرباح املشروع 
السنوية للمبادر وذلك لتمكينه من متلك حصص 
اضافية من املشروع في نهاية كل سنة مالية ومتلكه ل� 
100% من املشروع خالل فترة ما بني 5 و8 سنوات.

ويتسم هذا األسلوب بسخائه وعدالته في التعامل 
مع املواطن الكويتي، وقد كان للكويت فضل السبق 
في هذا املضمار، مما يوجب علينا جميعا التقدم الى 
مقام صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بأسمى عبارات الشكر والتقدير ملؤازرته وتشجيعه 
واهتمامه بتمكني املواطن الكويتي المتالك مشروعه 

اخلاص واملساهمة في بناء وتنمية وطنه.
وأشار القناعي الى ان هذا املنتدى يأتي متزامنا 
مع تنفيذ الدولة خلطة التنمية التي تهدف، ضمن أهدافها األخرى، الى 
اعطاء دور أكبر للقطاع اخلاص في قيادة النشاط االقتصادي وتنفيذ 
العديد من املشاريع األمر الذي يلزم معه إعادة تقييم الدور الذي تلعبه 
املشروعات الصغيرة في االقتصاد وضرورة إيجاد حلول وتبني رؤى 

جديدة لتعزيز دورها ومساهمتها بصورة فعالة في خطة التنمية.
وأوضح القناعي ان املنتدى يهدف للخروج بتوصيات واقعية من 
شأنها ان تساهم في تطوير املشروعات الصغيرة من خالل تغيير الفكر 
النمطي الس���ائد لالستثمار وتوفير فرص استثمارية منافسة تشجع 
الشباب على االستثمار والعمل احلر وتساهم في التنمية االقتصادية 

ورفع مساهمة القطاع اخلاص في الناجت احمللي للدولة.

باس���م الكويت في هذا املؤمتر 
العاملي على ارض الكويت التي 
عرف ش���عبها منذ زمن طويل 
معنى الدين وآمن بان هناك عالقة 
وثيقة بني األرض والسماء فمضت 
تنساب في وجدانه روح التدين 
العميق الت���ي حتمل كل معاني 

اخلير واملودة والتسامح.
الن���وازل  ف���ن  ان  وب���ني 
واملستجدات من الفنون األصلية 
في الفقة اإلسالمي والتي اشتهرت 
الى جانب النصوص والشروح 
الى حاجة  والتعليقات، مشيرا 
االمة في ه���ذه املرحلة احلرجة 
الفتوى  الى ضبط  من تاريخها 
التي تراوحت بني شدة في غير 
موضعها وسهولة في غير محلها 
فاستحالت السهولة الى تساهل 

والشدة الى غلو وتنطع.
واشار الى ان اهم مجال في هذا 
الزمان ما يتعلق بفقه االقليات 
ملسيس احلاجة اليه اقدمنا في 
وزارة االوقاف على اس���تضافة 
الدورة م���ن إعمال مجمع يعنى 
بتأصيل فقة االقليات وهو مجمع 
فقهاء الش���ريعة بأميركا وذلك 
استش���عارا بحجم املس���ؤولية 
الفضالء  السادة  وتقديرا جلهد 
في املجمع من علماء ومتخصصني 
وخبراء حيث ان أوضاع األقليات 
املسلمة تقتضي فتاوى معاصرة 
جتيب عن اسئلة الزمان واملكان 
والتي ليس���ت بالضرورة عني 

اسامة ابوالسعود
أك���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ان املسلمني اليوم في أمّس احلاجة 
الى من يأخذ بأيديهم الى طريق 
احل���ق والنور الذي تنضبط به 
أخالقه���م وتزكو به نفوس���هم 
ويحصل���ون به مرض���اة ربهم 
وليس للناس من سبيل إلى ذلك 
إال ببيان العلماء وإفتاء الفقهاء 
ألنهم املبلغون عن اهلل ورسالته 

واملرشدون الى مرضاته.
جاء ذلك خالل رعاية الوزير 
احلماد املؤمتر السنوي السابع 
ملجمع فقهاء الش���ريعة بأميركا 
بالتع���اون م���ع وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية حتت عنوان 
الش���رعية  التحكيم وضوابطه 
واالجرائية. وقال احلماد انه ملن 
دواعي الفخر أن أحتدث أمامكم 

وتشتت روحي وإيجاد وسائل 
التعايش السلمي وكيفية التغلغل 
إلى تلك املجتمعات ولعل ما أبرزته 
األزمة االقتصادية لهو خير دليل 
النماذج  إلى  الغرب  على حاجة 
اإلسالمية املاثلة حينما أفصحت 
بعض الدول الغربية عن رغبتها 
في اإلفادة من التجربة اإلسالمية 

في مجال االقتصاد واملال.
واضاف »كل ذلك يدعونا إلى 
تقدمي تل���ك احللول في فتاوينا 
واجتهاداتن���ا بروح وس���طية 
اإلس���الم الغراء التي توازن بني 
الدليل وب���ني الواقع مع ورع ال 
تشوبه وسوس���ة.. وجسارة ال 

ينغصها تهتك او جرأة.
واكد د. الفالح ان إدراكنا � في 
وزارة األوقاف- بهذه التحديات 
التي تواجه الفتيا في زماننا هذا 
جعلنا نبدي اهتماما خاصا بهذا 
الباب من ابواب العمل املؤسسي 
إميانا منا بدور املرجعيات الفقهية 
في حسم اخلالف ووحدة الصف 
ودورها في تعزيز الوسطية فقد 
سعت الوزارة في استراجتيتها 
إلى وض���ع منهجية وس���طية 
لإلفتاء تعتمد على روح الشريعة 
واألخ���ذ مببدأ التيس���ير ورفع 
احلرج واملش���قة واخلروج من 
اخلالف ما أمكن ومراعاة مقاصد 
التشريع وتعزيز الثوابت ومراعاة 
املتغيرات إلى غير ذلك من مقاصد 

السعة واملرونة في شريعتنا.

أفتى فيها األوائل  التي  النوازل 
ولكنها قد تكون لها وشيجة قربى 
يدركها البصير الذي مارس علوم 
الشريعة حتى استبان له الطريق 
فأحلق الفروع باألصول وسلك 
طريق االستنباط للموازنة بني 
املنقول واملعقول وذلك ليحفظوا 
على املسلمني هويتهم ويسهموا في 
تفاعلهم االيجابي مع مجتمعاتهم 

التي يعيشون فيها.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
د.ع���ادل الف���الح إن لإلفتاء في 
الدين منزلة كبرى، ومقاما أسمى، 
وذلك لشرفه، وعموم نفعه، جعله 
اإلمام الش���اطبي مبثابة النيابة 
عن النبي ژ ، وجعله ابن القيم 
توقيعا ع���ن اهلل عز وجل فهو 
خالفة للنبي ژ في وظيفة من 

البيان عن اهلل تعالى،  وظائف 
فبقدر شرف اإلفتاء وأجره يكون 
خطره وخاص���ة في هذا الزمان 
ال���ذي تصدر في���ه للفتوى من 
ليس من أهلها، وأخل كثير من 
املستفتني بآداب السؤال والفتوى 

التي ينبغي التأدب بها.
وتابع د. الفالح قائال »ال شك 
أن أدق أبواب الفتيا في واقع امتنا 
املع���اش هو التع���رض لنوازل 
ومستجدات األقليات املسلمة التي 
تعيش في بالد الغرب السيما بعد 
أن جتاوز املسلمون هناك مرحلة 
احلفاظ على الهوية لتشمل إبراز 
النموذج اإلسالمي في التعايش 
السلمي وجتسيد رحمة اإلسالم 
للبشرية وتقدمي احللول الناجعة 
ملا يعانيه الغرب من تفكك أسري 
وانحراف قيمي وضياع نفسي 

املستشار راشد احلمادد. عادل الفالح

أشار إلى مشاركة واسعة من المختارين والمحافظين والمهندسين

افتتح المؤتمر السنوي السابع لمجمع فقهاء الشريعة بأميركا بالتعاون مع »األوقاف«

القحطاني: رعاية الفهد لمؤتمر تنمية المناطق
تؤكد جدية التعامل مع المجتمع المدني

الحماد: المسلمون في أمّس الحاجة
إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والنور

حسان القناعي

الشيخ حمد جابر العلي

سفيرنا بالرياض: حكومة خادم الحرمين
بذلت جهوداً جبارة للتيسير على الحجاج

ج����دة � كونا: اس����تقبل امير 
املكرمة رئيس جلنة  منطقة مكة 
احلج املركزية األمير خالد الفيصل 
امس سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي. 
وقال الشيخ حمد في تصريح ل� 
»كونا« عقب اللقاء انه نقل لألمير 
خالد الفيصل حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد. وذكر انه 
الفيصل قنصل  قدم لألمير خالد 
عام الكويت اجلديد في جدة صالح 
الصقعبي الذي تسلم مهام عمله في 

جدة مطلع اكتوبر املاضي.
واض����اف انه اس����تعرض مع 
امير منطقة مكة املكرمة اجراءات 
وترتيبات احلج واحلجاج السيما 

التس����هيالت املمنوحة للحمالت 
الكويتي����ة احلكومية  والوف����ود 

املرافقة.
وأشاد مبا يلقاه حجاج الكويت 
من رعاية واهتمام من األمير خالد 

الفيصل حتى يتمكن����وا من اداء 
مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد ان حكومة خادم احلرمني 
الشريفني بذلت جهودا جبارة لتيسر 
على احلجاج اداء مناسك احلج إذ 
قامت بتشييد مبان وتوسعات في 
األراضي املقدس����ة وتوفير جميع 
التسهيالت للحجاج. وأعرب عن 
تقدير الكويت واملسلمني في العالم 
اجمع للتطور الذي تشهده منشآت 
وخدمات احلج باملشاعر املقدسة 
ومكة املكرمة واملدينة املنورة والتي 
تسارعت خطاها بتولي األمير خالد 
الفيصل منصبه أميرا ملنطقة مكة 
انه جرى خالل  املكرمة. وأضاف 
اللق����اء تبادل األحادي����ث الودية 
وتناول املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك وس����بل تعزيز وتطوير 

العالقات الثنائية.
م.طالل القحطاني

تنطلق في الساعة السادسة مس����اء اليوم )االثنني( أنشطة مؤمتر 
»املجتمع املدني وتنمية املناطق« الذي تنظمه مجموعة 20/50 للتنمية 
املجتمعية وجمعية املهندسني بالتعاون مع جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاوني����ة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 

احمد الفهد ويعقد املؤمتر بقاعة الراية مبنطقة شرق.
وأكد رئيس جمعية املهندسني وعضو اللجنة التأسيسية ملجموعة 
20/50 م.طالل القحطاني استكمال االس���تعدادات وتوفير كل السبل 
إلجناح هذا املؤمتر، مثمنا رعاية الشيخ احمد الفهد له، االمر الذي يؤكد 
جدية التعامل مع نتائج ومعطيات هذا احلدث املجتمعي املهم والفريد 
من نوعه، مشيرا الى ان املؤمتر ميثل نقلة نوعية في عمل حملة تنمية 
املناطق التي تهدف ملعاونة الدولة من خالل متابعة املواطنني ملستوى 
اخلدمات في املناطق ومس���اهمة اجلمعيات التعاونية في تطويرها.
وأش���ار القحطاني الى املشاركة الكبيرة والواسعة من قبل احملافظني 

واملختارين واجلمعيات التعاونية في هذا املؤمتر النوعي الذي يقدم 
واقع املناطق وس���بل تنميتها وتطويرها وس���بل التعاون الكامل بني 
وزارات اخلدمات ومؤسس���ات املجتمع املدني واملواطنني، موضحا ان 
هذه اللقاء احلي يعتبر نقلة جديدة في عملنا ومشاركتنا كمؤسسات 
مدنية في صنع القرار ودعم تنفيذه.وأضاف القحطاني: ان املهندسني 
الكويتيني سيشاركون اليوم اخوانهم في كل مؤسسات املجتمع املدني 
في أنش���طة هذا املؤمتر الذي يجسد تعاونا ايجابيا بني القائمني على 
خطة التنمية ومؤسس���ات املجتمع املدني كما ميثل منوذجا يحتذى 
لكل املؤسس���ات التنفيذية والتشريعية في البالد، لتكريس املشاركة 
املجتمعي���ة مبختلف أنواعها في حتقيق التنمية التي ينش���دها أبناء 
الكويت جميعا.ودعا القحطاني الى املساهمة واحلضور لهذا املؤمتر، 
وإبداء الرأي في برامج تنمية املناطق التي س���تكون موضوعا حيويا 
في خطط التنمية التي بدأت الدولة تنفيذها بالتعاون بني الس���لطتني 

التشريعية والتنفيذية.


