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)هاني الشمري( د.سحر ملحم وحجاج بوخضور وبثينة املقهوي خالل الندوة

ندوة الجمعية الكويتية التنموية: الفنون 
تساهم في خفض التوتر الذي يعايشه اإلنسان

بيت الزكاة: 93 ألف دينار لمشروع األضاحي بالخارج
الديوان يدعو 44 مواطنة لمراجعته اليوم

دعا دي�����وان اخلدمة املدني���ة 44 مواطنة 
ملراجعته اليوم الس���تمال أوراق ترش���يحهن 
متهيدا لتوظيفهن باجلهات احلكومية، وفيما 

يلي األسماء:
 ٭رنا محمد يوسف بشير

 ٭أنفال محمد يعقوب باقر
 ٭دالل فيحان جاسر املطيري

 ٭وضحة راشد حمود السهلي
 ٭رنا علي حسني العيسى

 ٭سعاد مخلد راشد املطيري
 ٭رال صالح نصر اهلل النصراهلل

 ٭مرشدة علي عايد العازمي
 ٭عهود محمد شيحان الظفيري

 ٭نورة سعود جاسم املطيري
 ٭ماجدة عبداهلل غلوم حسني

 ٭عالية عبداهلل غلوم علي
 ٭فاطمة عادل عبداهلل فخر الدين
 ٭تهاني شهاب عبداهلل اخلالدي

 ٭فاطمة عبدالرحمن محمد البطي بوطيبان
 ٭أمل عبداهلل عواد الصانع

 ٭وضحة برجس محسن العجمي
 ٭آمنة راهي عايش العنزي

 ٭مزنة مشعل ناجي العتيبي
 ٭شريفة فوزي علي الكندري

 ٭سناء عبدالرحمن صالح الصليلي
 ٭أماني خالد رويشد البذالي
 ٭سارة احمد محمد اخلليفة

 ٭نورة ناصر محمد الدوسري
 ٭جنلة نهار محمد الهاجري
 ٭فجر حسن راشد الدويلة

 ٭أنفال اسماعيل يوسف جراغ
 ٭وسمية محمد خلف

 ٭آالء سفيان سعود الدويش
 ٭افراح صغير راشد الزعبي
 ٭تريسيتا سيرانو هيروسا

 ٭عزيزة احمد عبداهلل العنزي
 ٭زهرة سيد عبداهلل سيد ابراهيم الرفاعي

 ٭نورا احمد عبداهلل العمر
 ٭شريفة جاسم محمد املغربي

 ٭عايشة مطلق مناور الرشيدي
 ٭مرمي عدنان عبداملجيد اجلدي

 ٭عليا علي العطيش الزليط
 ٭مستورة نهار بجاد املطيري

 ٭عهود راشد مطلق الزعبي
 ٭هاجر عبداحملسن عزارة الشمري

 ٭روان بدر يوسف الزعابي
 ٭لولوة محمد علي محمد

 ٭تهاني عبداهلل حاجم جاسم

حسين البريكان
اكد عدد من احملاضرين في ندوة اجلمعية الكويتية 
الوطنية التنموية أهمية توظيف الفنون في خفض 

التوتر الذي يعايشه اإلنسان في حياته اليومية.
وقالت د.سحر ملحم املتخصصة في علوم املوسيقى 
خالل الندوة التي اس���تضافتها جمعية الصحافيني 
الليلة املاضية ان االنسان يعيش في الوقت احلالي 
حتت ضغوط نفسية كبيرة سببها التقصير العلمي 
مما يؤدي الى عيش ذلك الشخص في حالة من التوتر 
املستمر. واضافت ملحم ان الضغط والتوتر يأتيان 
عن طريق املشاحنات مع اآلخرين مما قد يؤدي الى 
العديد من األمراض العضوية التي جتعل اإلنس���ان 

في حالة من التشتت الذهني.
وبين���ت ان من أهم عوامل تش���تت الذهن تأثير 
احلياة اليومية كعدم التفاهم في احلياة االسرية الذي 
يسبب ضغطا كبيرا حيث ان املرأة أكثر عرضة لذلك 
من الرجل. وأضافت ان عدم الفهم الدراس���ي من اهم 
العوامل التي تس���بب الضغط والتوتر عند الناشئة 
وقد يدفعهم ذلك االمر الى س���لك مس���ار غير متزن 
في حياتهم. وتابعت ان اجبار االنس���ان على العمل 
بوظيفة ال يرتاح فيها او دراسة تخصص ال يفضله 
قد يسبب حالة من التوتر املتصاعد عنده وحتى لو لم 
تكن ملموسة في بداياتها اال انه سيعايشها مع مرور 

الوقت. وأوضحت ان االنسان قد يعيش في حالة من 
التوتر حتى لو أح���ب او اختار عمله الذي يقوم به 
حيث ان عدم استطاعته القيام بذلك العمل بسبب عدم 
جاهزيته األكادميية سيؤدي ذلك الى تركه وكرهه لتلك 
الوظيفة. م���ن جانبه اكد الباحث االقتصادي حجاج 
بوخضور ان هناك عالقة بني االقتصاد والذوق فكلما 

ارتقى الذوق كان هناك استقرار اقتصادي.
واضاف بوخضور ان الكاتب قد يستعني بانواع 
من الفنون في بعض مقاالته، موضحا انه اس���تعان 
مبقط���ع من اغنية ام كلثوم حتى يعبر عن رقي تلك 

العالقة الوطيدة بني االقتصاد والفن.
وبني ان تلك العالقة تساعد على نشر االستقرار 
االقتص���ادي وعلى أال تكون هناك ازمات مالية اذ ان 
تدني الذوق عند بعض االفراد يسبب حالة من الفردية 

والعشوائية في قراراتهم.
واكد انه يجب ان تكون هناك تفرقة بني املوسيقى 
العذبة والضجيج املوسيقي الذي ظهر اخيرا ليفسد 

املعنى الواضح لكلمة موسيقى.
م���ن جانبها لفتت رئيس���ة اللجن���ة االجتماعية 
والثقافي���ة في اجلمعية الكويتية الوطنية التنموية 
بثينة املقهوي الى دور النادي الثقافي في اجلمعية، 
مبينة ان هذه الندوة هي الثانية لنشاط النادي حيث 

المديرس: أنهينا االستعدادات اقيمت اول ندوة في اكتوبر املاضي.
لمؤتمر »دعم الكويت كمركز مالي«

أسامة دياب
أكد رئي����س جمعية العالقات 
العامة بدر املديرس خالل اجتماعه 
باللجنة العليا لالعداد ملؤمتر االعالم 
االقتصادي على أهمية املؤمتر الذي 
تقيمه اجلمعية حتت شعار »دعم 
الكوي����ت كمركز مالي واقتصادي 
وجتاري اقليم����ي عاملي مرموق« 
برعاية س����امية حلضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
على مدار يومني في الفترة من 13 
� 14 ديسمبر اجلاري، موضحا أن 
العمل في اللجان املنظمة للمؤمتر 
يجري على قدم وساق وذلك بسبب 
أهمية هذا املؤمتر الذي يشارك فيه 
محاضرون ومستشارون مختصون 
في املجالني االعالمي واالقتصادي، 
الفتا الى انتهاء االستعدادات لعقد 

املؤمتر.
 واضاف املديرس في تصريح 
للصحافيني ان املؤمتر يهدف الى 
السامية لصاحب  الرؤيا  حتقيق 

بدر املديرس

السمو األمير بجعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا اقليميا وعامليا، كما 
يس����عى الى تعزي����ز دور االعالم 
االقتصادي في دعم خطط التنمية 
في الب����الد، منوه����ا بأهمية دور 
جمعية العالقات العامة في خدمة 
املجتمع ومناقشة قضاياه احليوية 

من خالل املؤمترات الهادفة.

النصف: تشريعات مجلس األمة ضد القطاع الخاص والتنمية
السبيعي: الحرية المسؤولة تكون بتبني اآلراء حتى أمام النيابة

الدمخي: تقرير الخارجية األميركية يثير الفتن والطائفية 

خالل ندوة عن ميثاق الصحافة والحرية المسؤولة في »الكويتي المستقل«

خالل ندوة نظمتها رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي

رندى مرعي
اش���اد رئيس حتري���ر جريدة 
النصف  الزميل ولي���د  »القب���س« 
بحكوم���ة الكويت، منوها بس���عة 
صدرها لقبول النقد، وقال انها اكثر 
حكومة في الشرق االوسط تتقبل 
النقد، مؤكدا ان البلد يتعرض اليوم 
البشع عملية تفتيت وتقسيم طائفي 

وفئوي ومناطقي ومذهبي.
كالم النصف جاء خالل مشاركته 
في ندوة »ميثاق الصحافة واحلرية 
املس���ؤولة« التي نظمه���ا التجمع 
الكويتي املستقل مساء اول من امس 
في مقر التجمع مبش���اركة رئيس 
حترير صحيفة »اخل���ط االحمر« 
االلكترونية وحضور عدد من رجال 
االعالم واملهتمني. وقال النصف انه ال 
يرى اي مشروع يلوح في االفق وان 
مسألة امليثاق اكثر من خيال علمي 
وذلك لش���دة التنافس بني وسائل 
االعالم، وقال اننا بحاجة لهذا امليثاق 
لكن في املقابل يجب ان يكون هناك 
من يطبق، كما قال ان املشكلة عادة 
ال تكمن في خط اجلريدة بل بالكتاب 
الذي���ن يعبرون عن آرائهم في هذه 
اجلريدة وعليه يجب ان يزيد القانون 
من الغرامة املالية على الكتاب دون 

عقوبة السجن ألنها اجدى.
واشار الى انه يفضل كلمة اعالم 
على كلم���ة صحافة، ألنها اوس���ع 
نطاق���ا، خاصة انه في الس���نوات 
االخيرة حصلت تطورات سياسية 
وتكنولوجية توس���عان من ناطق 
احلري���ات، بحي���ث لم يع���د هناك 
ممنوعات في ال���كالم االعالمي في 
ظل غي���اب املوضوعية في بعض 
وس���ائل االعالم وتغليب املصالح 
الش���خصية ومصالح املؤسس���ة 
االعالمي���ة او الصحيفة في بعض 
االمور، حيث يت���م مراعاة مصالح 
مالك اجلريدة مثال على سير العمل، 
لذلك كلما ابتعد املالك عن الصحيفة 
زاد صدقها، وهو ما يدفع ويشجع 
املطالب���ات بالتضييق على االعالم 
املرئي واملس���موع واملكتوب معا، 

نتفق معها في اجلانب اآلخر منها، 
وخصوصا التي تقيد وتكبل العمل 

الصحافي وحتد من حريته.
وأوضح السبيعي ان الصحف 
الكويتية احمللية هي املتضرر الوحيد 
من القوانني التي تصدر في الكويت 
والتي تكبل وحتد من حرية الصحافة 
الكويتية في ظل الوضع احلالي من 
الصحف الت���ي تصدر من اخلارج، 
واملواقع اإللكترونية التي ال تخضع 
للقانون احمللي الكويتي وليس لها 
حدود وس���قف في احلرية كما هو 
حادث اآلن مع الصحف احمللية، وبني 
السبيعي انه ال يوجد ميثاق صحافي 
في الكويت، ولكن س���بق أن تناول 
رؤساء حترير الصحف الكويتية هذا 
األمر في لقاء لهم، ولكنه لم ينفذ، 
امليثاق الصحافي موجود  ان  وبني 
في الصحف الكويتية وهو ميثاق 
أدبي وأخالقي. ولفت السبيعي الى 
ان اإلعالم الكويتي ال يستطيع ان 
مينع خبرا صحافيا عن اجلمهور في 
ظل التدهور املذهل في وسائل نقل 
اخلبر وفي مختلف وسائل اإلعالم 
من مرئي ومقروء ومسموع وصحف 
إلكترونية ورس���ائل عبر الهواتف 
النقالة. وبني السبيعي ان اي صحيفة 
مهما كانت ال تس���تطيع السيطرة 
على كاتب املقال ألنه يريد ان يعبر 
ع���ن رأيه، وفي كثي���ر من األحيان 
تكون املقاالت بها اتهامات صريحة 
وواضحة لآلخرين، ألنهم يصورون 
انهم األقرب الى هموم الناس وفهم 
املشاكل التي يعانون منها. وعليه 
أشار الى ان وجود امليثاق الصحافي 
يشمل عدم املساس بالوحدة الوطنية، 
التجريح  الدينية، وعدم  والثوابت 
الشخصي. وتابع السبيعي: وبعد 
ذلك تترك احلرية للجميع من اجل ان 
يعبر الفرد عما يخطر بفكره، وبحيث 
يكون النقد البناء الذي يبني وال يهدم 
قيم املجتمع، مشيرا الى ان الكويت 
من اكبر الدول في املنطقة والدول 
العربية التي تتمتع بهامش كبير جدا 

احلرية في حرية الصحافة.

لذل���ك م���ن االج���دى ان يتم فصل 
امللكية ع���ن االدارة ليحظى االعالم 
باصالح حقيقي. واضاف النصف 
ان الصحافة هي انعكاس للمجتمع 
وفئاته وللحراك السياسي فيه والكل 
يالحظ ان املجتمع الكويتي يتفتت 
وينقسم طائفيا ومذهبيا وفئويا، 
والكل يحمل س���كاكني ويتبادلون 
الطعن���ات واالتهام���ات، مؤكدا ان 
الشعب ال يدرك انه شعب واحد وان 
انتماءه هو الكويت وعدوه واحد وهو 
اجلهل وهدفه واحد هو تقدم الكويت 
وترسيخ دميوقراطيتها، وعليه اعلن 
النصف رفضه ألن يكون هناك جاهل 
ميثل الناس او حتى فئة منهم ويكون 
الوطنية من  الوحدة  ممن يهددون 
خالل قناة فضائية، لذلك يجب ان 
يكون هناك من يضع قانونا مينع 

مثل هذه احملطات.
واضاف النصف: اننا نعيش في 
فوضى وفترة صراع بني كل فئات 
املجتمع داخل وخارج السور وصراع 
طبقي وبات استعمال كل املفردات 
ضد بعضنا وهذا الصراع يطول ايضا 
ابناء االسرة احلاكمة، وبعض هذا 
الصراع مبرر مثل اي خالف داخل 
اي عائلة كويتية كبيرة، لكنه صراع 
يضفي بظالله على املشهد السياسي 
الداخلي بقوة وعنف ورمبا هو احد 

العوامل التي تغذي االزمات وتعقد 
احللول، واشار الى ان البلد يعيش 
ايضا فوض���ى زعامات في املجلس 
وخارج���ه. وقال النصف ان الناس 
يعيشون حالة متلل كبيرة سواء من 
حال البلد او مما يقرأون في الصحف 
ويتلقون من جميع وسائل االعالم. 
وفي احلديث عن الواقع السياسي، 
قال النصف ان البلد مقبل على مرحلة 
استجوابات التي اعتبرها سالحا بيد 
النواب في املسرح السياسي، غير 
ان هذا الس���الح قد كثر استخدامه 
واستهلك لذلك فإن البلد بحاجة الى 

احلوار اجلاد النقاذه.
وعن استجواب رئيس مجلس 
الوزراء بشأن امللف الرياضي، قال 
النصف ان هذا االستجواب له ظروف 
خاصة ينطلق في مقاصده واهدافه 
الى اصالح امللف الرياضي اال ان آثاره 
السياسية كبيرة ومفصلية، واعتبر 
انه انقالب سياسي في العالقات مع 
النظام ومع رئيس مجلس الوزراء 
وهذا اذا حدث وهو ملصلحة تقوية 
اطراف اخ���رى بالنظام لها اهدافها 
التي باتت معروفة وواضحة وهي 
باالساس احد اس���باب االزمات في 
الرياضي،  امللف  ازمة  البالد ومنها 
واضاف النصف ان احلكومة فاقدة 
لروح املبادرة وهناك من داخلها من 

يدفعها للصراع والصدام مع املجتمع. 
وعن املجال االقتصادي، قال النصف 
انه يشعر اننا في دولة اشتراكية اذ 
ان تشريعات مجلس االمة جميعها 
ضد القطاع اخلاص وضد التنمية 
ونتجه م���ن القطاع اخل���اص الى 
القطاع العام دون ان نش���عر، كما 
تناول النصف قانونال� B.O.T قائال 
ان���ه منذ إقراره من 3 س���نوات لم 
يننب اي مشروع حتت لوائه، كذلك 
األمر بالنسبة للخصخصة، حيث 
لم تتم خصخصة اي شركة. ووعن 
قانون العمل ق���ال النصف انه زاد 
الكلفة كثي���را على أصحاب العمل، 
ما يعكس تلك الكلفة على أس���عار 
اخلدمات وبالتالي يتحملها املستهلك، 
أما التوج���ه لتعديل قانون الغرفة 

فهو يحد من استقالليتها.
أما عن خط���ة التنمية، فاعتبر 
النصف انه حتدث نظريا عن دعم 
القطاع اخلاص لكنه عمليا أقر إنشاء 

شركات مدعومة حكوميا.
ومن جانبه، أشار سعود السبيعي 
الى ان حرية الصحافة ال تؤخذ من 
قانون وطني بل قانون دولي، وان 
اإلنسان مجبول على احلرية، حيث 
ان الدولة تكب���ل اإلعالم من خالل 
بعض القوان���ني وان كنا نتفق مع 
الدولة في بعض القوانني إال اننا ال 

الحماد: تسارع األحداث يفرض علينا المشاركة 
في صياغة الحاضر وصناعة المستقبل

خالل رعايته لمؤتمر األخالق الرابع الذي تنظمه جمعية اإلصالح تحت شعار »القيم.. سور األمم«

أسامة أبوالسعود
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف والش���ؤون االس���المية 
املستش���ار راشد احلماد ان تس���ارع االحداث وتعاظم 
التحديات الت���ي يواجهها مجتمعنا يفرضان علينا أال 
يكون موقفنا التفرج جتاهها وامنا الفعل واملش���اركة 
في صياغ���ة احلاضر وصناعة املس���تقبل وان نبادر 
ونساهم بالقدر الذي يحفظ لهذا الوطن قيمه وهويته 
ويعزز متاسكه ويوحد حلمته بالقيم التي هي الضمان 
واألمان الستقرار املجتمع ومنائه واستقامته. جاء ذلك 
خالل رعاية احلماد ملؤمتر األخالق الرابع الذي تنظمه 
جمعية االصالح االجتماعي حتت شعار »القيم.. سور 
األمم« مساء أول من أمس. وقال احلماد ان املؤمتر يأتي 
ترجمة جلهود هذه اجلمعية العتيدة والتي كان لنشاطها 
وعطائها االثر احلاضر في مسيرة وطننا العزيز ونهضته 
احلضارية خالل العقود اخلمسة االخيرة. واضاف: يأتي 
هذا املؤمتر وقد مرت اعوام على وفاة وفراق مؤس���س 
ورئيس اجلمعية الشيخ عبداهلل العلي املطوع، رحمه 
اهلل، وال���ذي كرس حياته لتعزيز القيم وجمع الكلمة 
والعم���ل بها حتى غاب عنا ومازالت مآثره باقية مبثل 
هذه االعمال واملنجزات. ومن جانبه قال رئيس جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي: نلتقي اليوم في مؤمتر 
االخالق الرابع حتت شعار »القيم.. سور األمم« والذي 
يأتي ضمن سلس���لة مؤمترات اجلمعية التي تعقدها 
على امتداد السنوات املاضية اميانا منها بأن االخالق 
والقيم هي االساس املتني الذي يقوم عليه بنيان األمم 
ونهضتها وهي العامل الفعال ليقظة الضمير وفاعلية 
األمم وقدرتها على العطاء واالبداع. واشار الرومي الى 
ان االسالم اولى االخالق والقيم اهمية كبرى وجعلها 

اساسا لبناء حضارته التي اشعت بنورها قرونا عديدة 
على الدنيا جمعاء ونشرت اخلير والرحمة في ربوعها، 
مبينا ان القرآن الكرمي حافل بالعديد من اآليات القرآنية 
كما حفلت السنة املطهرة باالحاديث النبوية الداعية الى 
االلتزام بالقيم والعمل بها ونشرها بني الناس. واضاف: 
لقد جعل االس���الم االلتزام بالقيم واالخالق مقياس���ا 
للتغيير نحو االصالح في قوله تعالى: )ان اهلل ال يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(، مبينا ان القيم هي 
املقياس الذي ينظم سلوك االفراد واجلماعات وهي تؤدي 
دورا محوريا في حركة األمم ومنوها. وتابع: لعل من 
اهم اسباب انهيارنا احلضاري في الفترة االخيرة هو 
ضع���ف القيم وتدهور االخالق بعد ان بعد الناس عن 
دينهم وضعف اهتمامهم بقرآنهم بفعل حمالت التغريب 
والغزو الثقافي ومحاوالت سلخ األمة عن دينها طوال 
القرون املاضية، ولئن جنحت تلك احملاوالت حينا فان 
االمل مازال قائما في املصلحني والدعاة الى اهلل افرادا 
وجماعات وجمعيات للعمل عل���ى صد رياح االنهيار 
االخالقي. ولفت الى ان اجلمعية اولت ومنذ نشأتها هذه 
القضية اهتماما كبيرا حيث كرست وفروعها املنتشرة 
في ربوع البالد جهودها وبرامجها لهذا الهدف وتفتح 
مقراتها صباح مس���اء البناء الكويت لتكون محاضن 
تربوية ورياضية واجتماعية وثقافية وانسانية للجميع 
والنتائج مبشرة بكل خير. بعدها قام رئيس جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي بتكرمي نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد على 
رعايته للملتقى، ثم كرم يرافقه رئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية االسبق العم يوسف احلجي عددا من 

الشخصيات املهتمة بالعمل اخليري.

اعلن بيت ال���زكاة عن انتهائه 
من تنفيذ مشروع االضاحي خارج 
الكويت خالل عيد االضحى املبارك 
بتكلفة مقدارها )93215 د.ك � ثالثة 
وتس���عون ألف دين���ار ومائتان 

وخمسة عشر دينار(.
واكدت رئيس���ة قسم الهيئات 
بإدارة النشاط اخلارجي في بيت 
الزكاة عفاف الهويدي ان املشروع 
القى جناح���ا كبي���را واقباال من 
اجلمهور، وج���رى تنفيذه في 23 
دولة بالتعاون مع 40 هيئة خيرية 
في هذه الدول. وقالت الهويدي انه 
مت ذبح 3391 اضحية استفاد منها 
العديد من االيتام واالسر احملتاجة 

في الدول التي نفذ بها املشروع، مبينة ان االشراف 
على تنفيذ املش���روع يتم من قب���ل اجلهات املنفذة 
النش���طة بيت الزكاة خارج الكوي���ت ومنها املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية في القاهرة ومكاتب 
الهيئات اخليرية الكويتية في دول املشروع للتأكد 

من تطبيق الناحية الشرعية في ذبح االضاحي.
واضاف���ت الهويدي انه مت توزيع االضاحي على 

االيتام وطلبة العلم وفقراء املسلمني، االمر الذي ادخل 
السرور على انفسهم، مشيرة الى ان االضاحي التي 
مت ذبحها في قارة آس���يا بل���غ عددها 2069 اضحية 
مقابل 1232 اضحية في قارة افريقيا و90 اضحية في 
قارة اوروبا. وتقدمت الهويدي في ختام تصريحها 
بالشكر جلميع املتبرعني الكرام على ثقتهم في بيت 
الزكاة ومساهمتهم في ادخال الفرحة والسرور على 

قلوب املسلمني في شتى دول العالم.

مشروع األضاحي في منغوليا

ليلى الشافعي
الكويتية  أكد رئيس اجلمعية 
للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان 
د.عادل الدمخي ان تقرير اخلارجية 
األميركية حلقوق اإلنس���ان يثير 
الفنت والنعرات الطائفية في الكويت 
الفتقاده املصداقية في كثير من بنوده 
وخضوعه للمصلحة وعدم احترامه 
ألصحاب االختصاص بعدم الرجوع 
اليهم، رغم ما تضمنه التقرير من 
إيجابيات بدفاعه عن املسلمني في 
بعض القضايا، وقال خالل الندوة 
التي نظمتها رابطة علماء الشريعة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي عن 
»تقرير اخلارجية األميركية« والتي 
أقيمت في ديوانية د.بدر الرخيص 
مساء أول من أمس وأدارها أمني سر 
الرابطة د.شافي العجمي وحضرها 
أعضاء من الرابطة، ان التقرير كان 
ناعما عند احلديث عن األوضاع في 
اسرائيل وجتاهل مجازر غزة، كما 
توجد توجهات أميركية الستغالل 
هذا التقرير سياس���يا بتس���ليط 
الضوء واإلعالم على بعض الدول 
لفرض أم���ور معينة. واضاف، ال 
اذ  التقارير  يجب االستهانة بهذه 
تفرضها أميركا بقوتها على منظمة 
األمم املتح���دة، الفتا الى ان تقرير 
اخلارجية األميركية حلقوق اإلنسان 
واحلريات الدينية ضم إيجابيات 
منها دفاعه عن قضية ارتداء النقاب 

اميركا قرارات عدة بعد احداث 11 
سبتمبر منها ان التعامل مع الدول 
يبنى على مدى احترام هذه الدول 
حلقوق االنس���ان وبناء على ذلك 
كلفوا وزارة اخلارجية االميركية 
باجناز تقرير عن اوضاع حقوق 
الدول وتقرير  االنس���ان في هذه 
احلريات الدينية يرفعان للكونغرس 
ورئيس الواليات املتحدة االميركية 
ومن ثم تتخذ القرارات بناء على 
هذه التقارير. وتساءل د.الدمخي: 
اين منظمة املؤمتر االس���المي من 
اصدار تقرير عن اوضاع املسلمني 
ف���ي العالم؟ وق���ال: يؤملن���ا هذا 
الوضع، فهي منظمة لها الشرعية 
وله���ا اعتراف من قبل دول العالم 
االسالمي ولها قطاعات كبيرة تعمل 
حتت لوائها، مستنكرا عدم وجود 
جهات في الدول االسالمية تدافع عن 
االقليات املسلمة في العالم وعدم 
وجود من يكتب تقارير موضوعية 

عن اوضاع املسلمني في ا لعالم.
وش���دد على ضرورة مواجهة 
ال���دول االس���المية واملنظم���ات 
االس���المية لالوض���اع مبحاولة 
توصيل وجهات نظرها والنقاش مع 
الطرف اآلخر في شأن القضايا التي 
تخالف عقائدها، مبينا ان قضية 
حقوق االنس���ان اصبحت شماعة 
للتعدي على معتقدات الش���عوب 

وموروثاتها في اديانها.

في فرنسا، وقضية املآذن رغم ان 
دوال إسالمية بأكملها لم تعلق بكلمة 
على هذه القضايا وكأن األمر ال يعني 
لها شيئا بل على العكس فقد خرج 
علماء مسلمون يقولون بأن ارتداء 

النقاب ليس فرضا«.
وزاد، رغم دف���اع التقرير عن 
انتهاكات ضد اإلسالم في أوروبا 
أو ما يس���مى بفوبيا اإلسالم في 
أوروبا وحديثه عن اضطهاد مسلمي 
الصني اال انه كان ناعما عند احلديث 
عن األوضاع في اس���رائيل حيث 
حتدث عن التضييق على الوصول 
للقدس وجتاهل التعرض ملجزرة 
غزة، مش���يرا الى انه مت اس���تقاء 
الكويت،  التقرير ع���ن  معلومات 
من مصادر ورجال معروفني وعن 

منظمات ومؤسسات املجتمع املدني 
ف���ي البلد اال انه ل���م يتم التوجه 
الكويتي���ة للمقومات  للجمعي���ة 
األساسية حلقوق اإلنسان كمنظمة 
مجتمع بينما النتق���اء معلومات 
منها عن أوضاع حقوق اإلنس���ان 

في الكويت.
الدمخي: »ُعرض علينا  وتابع 
من قبل وزارة اخلارجية األميركية 
من قبل تبني مش���روعات خاصة 
باجلمعي���ة، لك���ن كان لدينا مبدأ 
بعدم التعاون مع منظمات أو جهات 
حكومية حتى ال ُنتهم بش���يء أو 
يكون ألحد سلطة علينا، مبينا ان 
تقرير اخلارجية األميركية يركز 
عل���ى طائفة الش���يعة في منطقة 
اخللي���ج وانها ال تأخ���ذ حقوقها، 

ويعتبر تقرير الكويت هو األفضل 
بني تقارير باقي دول اخلليج في 
هذا املعنى ان الكويت هي األفضل 
مقارنة بدول اخلليج في منح هذه 

الطائفة حقوقها.
وقد اشار التقرير الى ان مساجد 
السنة في الكويت مراقبة اما مساجد 
الش���يعة فهي غير مراقبة. وزاد: 
حظيت اململكة العربية السعودية 
بكم اكبر من النقد في التقرير بشأن 
حرمان طائفة الشيعة من حقوقهم، 
موضحا ان اميركا تعتبر نفس���ها 
شرطي العالم وترعى في اعتقادها 
هذا العالم رغم ان القانون ال يعطي 
احلق لدولة في التدخل في شؤون 

الدول االخرى.
واس���تطرد د.الدمخي: اتخذت 

د.شافي العجمي د.عادل الدمخي د.خالد املذكور


