
 3  محليات  السبت ١٨ ديسمبر ٢٠١٠   

 القاهرة - هناء السيد
  اشــــاد املشــــاركون في ندوة 
املواطن  «االيدز وضرورة حماية 
العربــــي» التــــي نظمتهــــا جلنة 
الشــــؤون االجتماعية والثقافية 
واملرأة والشباب في البرملان العربي 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
االمنائي اشادوا بالكويت وجهودها 

حملاربة مرض االيدز.
  واكد النائــــب وعضو البرملان 
العربي مرزوق الغامن اهمية وضع 
قضايا املواطن العربي في مقدمة 
القضايا التي يبحثها البرملان العربي 
خاصة القضايا الصحية والتعليمية 
والبيئية وانه سبق له ان ناقش 
تلك القضايا خاصة الصحية ومنها 
احلد من انتشار مرض نقص املناعة 
(االيدز) ضمن سلسلة من الندوات 
مبختلف الدول العربية للحد منها 
مثل قطر وسورية، جاء ذلك خالل 
تصريح خاص لـ «األنباء» خالل 
مشــــاركته ووفد البرملان العربي 
في الندوة التي عقدت مبقر االمانة 
العامة جلامعة الدول العربية، وأملح 
الغامن الى ان الكويت من الدول التي 
حترص على تقدمي الرعاية الصحية 
لذا جاء قانون ٦٢ لعام ١٩٩٢ للحد 
من انتشار وباء االيدز وكانت هناك 
حمالت توعوية صحية اتت بثمار 

جيدة حلماية املواطن.
العربية  الدول  الغامن    وطالب 
باجراءات ومســــح ملرضى االيدز 
بشكل دقيق خاصة ان االحصائيات 
من شأنها ان حتد من انتشار املرض 
خاصة ان الدول العربية تفتقر الى 

االحصائيات الدقيقة.

  ومن جانبه اكد النائب وعضو 
البرملان العربي علي الدقباسي ان 
الدول العربية مازالت تعاني من 
نقص في مجال التوعية الصحية 
التشـــريعات مازالت دون  وان 
طموح املواطـــن العربي، مؤكدا 
ان الوعي الصحي من شـــأنه ان 
يقلل نفقات العالج لذلك حترص 
الكويت دائما على التوعية ونشر 
املعلومات بصورة جيدة للحد من 
انتشار املرض خاصة ان االيدز من 
االمراض املدمرة لالنسان واوضح 
العربي يتبنى عددا  البرملان  ان 
من القضايا التي من شـــأنها ان 
ترفع املستوى الصحي للمواطن 
العربـــي حيث ترأس اجللســـة 
العربي  البرملان  النائب وعضو 

مخلد العازمي.
الندوة    واشــــاد منســــق عام 
د.محمــــد اخلنيزي عضو مجلس 
الشورى السعودي بالكويت التي 
خطت خطوات رائدة في محاربة 
االيدز واحلد من املرض، مشــــيرا 
الى التعــــاون القائم بني وزارتي 
الصحة في البلدين لالستفادة من 
البرامج والدورات التدريبية التي 
تعمل على حماية املواطن واحلفاظ 

على صحته.
العربية  اململكة    وقدمت ممثل 
السعودية في الندوة د.مها عبداهللا 
املنيف ورقة عمــــل حول «االيدز 
واألسرة» تناولت خاللها مراحل 
التطور التي مر بها مرض االيدز 
في الفترة مــــن عام ١٩٨١ الى اآلن 
عبر ثالثة عقــــود وما مت خاللها 
من اكتشــــاف الڤيروس والتطور 

العالجي له.
  من جهته قدم ممثل املغرب في 
الندوة د.محمد بلكبير ورقة عمل 
حول اآلثار النفسية واالجتماعية 

لاليدز على املواطن العربي.
  من جانبه، اســــتعرض ممثل 
البرنامــــج االقليمــــي لاليدز في 
الدول العربيــــة د.إيهاب اخلراط 
املــــرض باالضافة  انتقال  كيفية 
الى مراحل تطور االصابة وطرق 
العالج، مشــــيرا الى ان نحو ٩٥٪ 
من املصابني فــــي الوطن العربي 
ال يعرفون انهم مصابون مبرض 
االيدز. وكشف ان عدد املصابني بهذا 
املرض في الوطن العربي يتراوح 
ما بني ٣٠٠ و٤٠٠ ألف مصاب توفي 

منهم ٢٠ ألفا.
  وكانت رئيســــة مكتب االيدز 
واالحصاءات واملعلومات بوزارة 
الصحة د.هند الشومر استعرضت 
الرئيسية لدور االعالم في  األطر 
التوعية والتثقيف لاليدز بالكويت، 
واألهداف االمنائية لأللفية والهدف 
املتعلق بالتصــــدي ملرض االيدز 
كالتزام دولي تنفيذا لقمة األلفية 
العامة لألمم  اجلديدة للجمعيــــة 
املتحدة املنعقدة في نيويورك في 

سبتمبر ٢٠٠٠.
  وأوضحت دور االعالم التقليدي 
التواصل  واحلديث بالكويت في 
افــــراد املجتمع  مــــع  والتفاعــــل 
للتصدي لاليدز مستعرضة طرق 
الوقائية  العدوى والطرق  انتقال 
واالحترازية للحماية ضد انتقال 

هذا املرض.
  وأكدت الشومر ضرورة ان يعتمد 

االعالم املصادر العلمية املوثوق بها 
للمعلومات املتعلقة بااليدز وطرق 
التصدي له ومواكبة ما تتمخض 
عنه املواقــــع على االنترنت حول 
هذا املرض، داعية الى تقييم تفاعل 
اإلعالم مع االيدز وذلك من خالل 
الدراسات عن معارف واجتاهات 
االعالميني واحملتوى العلمي للمواد 
االعالمية وحرية وصول االعالميني 
للتقارير الوطنية الرسمية فضال 
عن مواكبة كل مــــا هو جديد في 

املجالت الطبية.
الى دور اإلعالم    كما أشــــارت 
في التأثير على املسؤولني وعلى 
القرارات ذات العالقة بالصحة من 
خالل تفعيل العالقة بني اإلعالميني 
واملسؤولني الصحيني مبا في ذلك 
التأثير على الرأي العام من خالل 

التقارير اإلعالمية.
  وشددت على ضرورة وجود 
شــــراكة حقيقية بــــني اإلعالميني 
ووسائل اإلعالم للتصدي ملرض 
االيدز من خالل رعاية األنشــــطة 
بواسطة املؤسسات اإلعالمية ودور 
االعالم احلكومي وغير احلكومي 
في التصدي لهذا املرض اضافة الى 
عقد دورات تدريبية وصقل مهارات 
االعالميــــني للتفاعل مع املصابني 

بااليدز واملخالطني لهم.
  وأوصت بضرورة زيادة مساحة 
التوعيــــة عن مــــرض االيدز في 
وسائل االعالم املختلفة وتطويرها 
وابتكارها برامج ووسائل جديدة 
والتدقيــــق في اختيــــار احملتوى 
العلمي واألخالقي للبرامج االعالمية 

من جانب املتخصصني. 

 مخلد العازمي ود. هند الشومر مع الزميلة هناء السيد 

   الشـومر: اإلعـالم يلعـب دوراً محوريـاً فـي التصـدي لمـرض اإليـدز ومكافحته 
   الدقباسـي: العالم العربي يعاني من نقص التوعية الصحية والتشـريعات دون الطموح 

 (ناصر عبدالسيد)  جانب من االجتماع 

 الشيخ شعيب االرناؤوط 

 أكدت ادارة الثقافة االسالمية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية في بيان 
صحافي انها تســـعى بكل عزمية الى 

تفعيل ادوارها الثقافية والدعوية.
فـــي بيـــان صحافي عن    واعلنت 
استضافتها للشـــيخ العالمة شعيب 
االرناؤوط من اململكة االردنية الهاشمية 
خـــالل الفتـــرة املقبلـــة، وتأتي هذه 
االســـتضافة ضمن انشطة وفعاليات 
االدارة ملوسم الهجرة النبوية الشريفة 

للعام الهجري ١٤٣٢.
  واوضحت االدارة ان اجلمهور الكرمي 
على موعد معه ودورة في شرح كتاب 
العسقالني»  الفكر البن حجر  «نخبة 
وذلك اعتبارا من اليوم السبت ١٨ اجلاري 
وملدة ٤ ايام متواصلة عقب صالة املغرب 
مباشرة في مسجد الراشد في منطقة 

العديلية قرب اجلمعية الرئيسية.
  كما اعلنت االدارة عن استمرار فتح 
باب املشاركة في مسابقة الهجرة النبوية 

االلكترونية الثقافية والتي تأتي هذا 
العام حتت شعار «اآلل واالصحاب.. 
اصهار واحباب» والتي تأتي كخطوة 
فعالة لشـــراكة هادفة مـــع اجلمهور 
الكـــرمي ولتبيان فضل آل بيت النبوة 
االطهار والصحابة االبرار وابراز توادهم 

ومحبتهم لبعضهم البعض.
  وبينت انها قامت برصد جوائز مالية 
كبرى تقدر بقيمة ١٠ آالف دينار ستوزع 
على ١٠٠ فائز بواقع ١٠٠ دينار لكل فائز، 

والذين سيتم اختيارهم بواسطة القرعة 
االلكترونية من داخل وخارج الكويت، 
موضحة ان االحصائيات احلالية تشير 
الى مشاركة ٧٥٠٠ مشارك باملسابقة من 
داخل الكويت وخارجها، وان هذا الرقم 
قابل للزيادة حيث ان باب املشاركة في 
املسابقة مفتوح حتى يوم االحد املوافق 
٢ يناير ٢٠١١، والتي ميكن املشاركة فيها 
www. :من خـــالل زيارة موقع االدارة

 .islam.gov.kw/thaqafa

  «الثقافة اإلسالمية» تستضيف شعيب األرناؤوط 

 المعتوق زار مكتب «الهيئة» في باكستان واطلع على أنظمة اإلغاثة  

 د.عبداهللا املعتوق

 إســــالم أباد ـ كونا: زار رئيس 
«الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية» 
د.عبداهللا املعتــــوق أمس املكتب 
اجلديد للهيئة والذي مت إنشاؤه في 
إسالم أباد، كما اطلع على أنشطة 
االغاثة التي تقوم بها واملشاريع 
املستقبلية التي تنوي إقامتها ليس 
في املناطق الباكستانية املتضررة 
فحســــب، بل في املناطق األخرى 

أيضا.
  ورافق د.املعتوق خالل جولته 
هذه كل من املدير القطري عبدالسالم 
الشــــريف واألمني العــــام للهيئة 

عبدالرحمن بن العقيل.

  وقدم الشريف شرحا مفصال 
للمعتوق عن أنشطة االغاثة التي 
تقوم بها «الهيئة اخليرية االسالمية 
العامليــــة» في جميــــع احملافظات 
الباكستانية األربع والتي ستتم على 
مرحلتني، االولى تستمر على مدى 
ستة أشهر لبناء مخيمات في حي 
الركانا الذي يعد احد أكثر املناطق 
الباكستانية تضررا من الفيضانات، 
ومن ثم سيتم توزيع بذور القمح 
على املزارعني لتغطية وزراعة ٦٢ 

ألف هكتار من االراضي.
  ولفت الشــــريف كذلك الى انه 
مت توزيع ٤٥٠ خيمــــة على ٣٩٥ 

عائلة في حي الركانا باالضافة الى 
تزويدهم باالغذية واملياه واملرافق 
الصحية ومرافق الصرف الصحي، 
مبينا انه سيتم أيضا توزيع ألف 
طن من احلبوب على إقليم خيبر 
بختــــون خوا و٥٠٠ طن في اقليم 

بلوشستان.
  وأوضح في الســــياق ذاته ان 
الهيئة قامت بإنشاء عشرة مراكز 
طبية في كل من إقليم خيبر بختون 
خواوبلوشستان وسينده وانه يتم 
في اقليم خيبر بختون خوا فقط 
تقــــدمي الرعايــــة الصحية لـ ٢٦٠ 

مريضا يوميا.

التي    وفيما يتعلق باملشاريع 
الهيئة اخليرية االسالمية  تنوي 
العاملية إقامتها مستقبال، ذكر انها 
تتضمن توزيع ٢٠٠ طن من االغذية 
و١٠ آالف رأس من املاشية واملاعز 
إضافة الــــى بناء مضخات يدوية 
لتوفير مرافق مياه للمحتاجني في 

أنحاء باكستان املختلفة.
الثانية    وســــتتضمن املرحلة 
اعادة تأهيل بناء مدارس ومساجد 

وآبار أنبوبية ومراكز صحية.
  من جهته أعرب د.املعتوق عن 
السرور ملا شاهده من أعمال قامت 
إدارتها  الهيئة مطالبا  وتقوم بها 

بالتأكد من انه يتم توزيع احلبوب 
بشــــكل متســــاو علــــى املزارعني 

احملتاجني لها.
  ومن املشاريع االستثنائية التي 
ســــتنفذها الهيئة «بنك احلبوب» 
الــــذي ســــتتم إقامتــــه إقليم في 
بلوشســــتان اكبر وأفقر االقاليم 

الباكستانية.
  واطلع د.املعتــــوق ايضا على 
املفاوضات التــــي جتريها الهيئة 
حاليا مع وزارة الزراعة في االقليم، 
وذلك لتزويد الهيئة بأسماء القرى 
احملتاجة حتى تتمكن من إقامة بنك 

للحبوب هناك.

 أكدت في بيان رسمي أن الموظف بدرجة رئيس تحقيق وليس رئيسًا لتحقيق الجهراء وأن مساءلته تتم وفق القانون

 «الداخلية» ردًا على أبورمية: عضو تحقيق الجهراء محال للتحقيق اإلداري وليس «التأديب»

 في بيان رسمي ردت وزارة الداخلية أمس على التصريحات 
التي أدلى بها النائب د.ضيف اهللا أبورمية أمس األول والتي 
ذكر فيهـــا أن وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر 

ارهاب احملققني بإحالتهم إلى مجالس تأديبية.
  وأكدت «الداخلية» في بيانها أن عضو التحقيق الذي أشار 
إليه  يساءل على مخالفته ألحكام القانون وأنه سبق أن تقدم 
ببالغ ضد وزير الداخلية وحفظته النيابة لعدم جديته ولم 

تتم مساءلته على ذلك بأي شكل. وفيما يلي نص البيان:
  لم نفهم ما املقصود باستئصال الورم وهل النائب املوقر 

هو الطبيب الذي يعرف كيف يعالج؟ وإذا كان يقصد أن الورم 
خبيـــث فليصف لنا العالج، ويجب أن يكون النائب واضحا 
مع نفسه ويقول احلقائق، ومن باب توضيح احلقائق نؤكد 

ما يلي:
  ١ـ  ان عضو التحقيق املشار اليه هو بدرجة رئيس حتقيق 

وال يشغل وظيفة رئيس حتقيق اجلهراء.
  ٢ـ  ان املذكـــور محـــال إلى التحقيـــق اإلداري وليس إلى 
مجلس تأديب بشأن مخالفته للتعليمات املتعلقة بإجراءات 

التحقيق.

  ونشـــير في هذا الصدد إلى أن املساءلة التأديبية لعضو 
اإلدارة العامة للتحقيقات إمنـــا تكون وفقا لالحكام الواردة 
تفصيال فـــي القانون رقم ٢٠٠١/٥٣ في شـــأن اإلدارة العامة 

للتحقيقات في وزارة الداخلية.
  كما نوضح ان القضية التي اشـــار اليهـــا النائب ينعقد 
اختصـــاص التحقيق فيها إلى النيابـــة العامة وفقا ألحكام 
القانون الصادر في شأن «املرئي واملسموع» وليس لإلدارة 

العامة للتحقيقات.
  وجدير بالذكر أنه سبق لعضو اإلدارة العامة للتحقيقات 

املشار إليه ان تقدم ببالغ ضد وزير الداخلية وقد نظرت فيه 
السلطة القضائية املختصة مبحاكمة الوزراء، وقد مت حفظه 
نهائيا لعدم جدية هذا البالغ، ولم يقم الوزير مبساءلة عضو 

التحقيقات عن هذا األمر بأي حال من االحوال.
  وختاما فإن وزارة الداخلية وهي تؤكد على حرية الصحافة 
التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا املجتمع 
فإن املكان الصحيح ملمارسة النائب لدوره املنوط به في مثل 
هذه االمور إمنا يكون حتت قبة البرملان مع مراعاة حكم املادة 

«٥٠» من الدستور. 

   المذكـور سـبق أن تقـدم ببـالغ ضـد الوزيـر وحفظتـه النيابـة لعـدم جديتـه ولـم تتم مسـاءلته عـن ذلك 

 بالتعاون مع رابطة علماء الشريعة في دول التعاون

 «األوقاف» تنظم «الوطن والمواطنة
  في ميزان الشريعة» ٢٣ الجاري

 تنظم وزارة األوقاف والشـــؤون االســـالمية بالتعاون مع 
رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي مؤمتر 
«الوطن واملواطنة في ميزان الشريعة االسالمية» حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االســـالمية املستشار راشد احلماد 

وذلك خالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ ديسمبر اجلاري.
  ويأتي انعـــقاد املؤتــمر استشعارا من الوزارة للدور الذي 
يجب أن تلعبه في ضخ التفــاؤل في نفـــوس املواطنني والدعوة 
إلى التمسك باملواطنة الصاحلة من خـــالل احلث على الوحدة 
الوطنية وحب الوطن، خــصوصــا في ظل التراجع الذي تشهده 
هذه املفاهيم في الوقـــت الراهن، األمر الذي ترتب عليه ظهور 
أفكــــار وآراء ال تتـــفـــق وصحــيح الدين نتج عنها نوع من 
ضعف ارتباط املواطن بغيره وشـــعور كل منهم بواجبه نحو 

اآلخر.
  كما سيناقش املؤمتر تأصيل مفهوم املواطنة واالنتماء مع 
توضيح شـــروط املواطنة الصاحلة وموانع ذلك مع التعريج 
على بعض الشبهات التي يثيرها بعض الناس حول املواطنة 

واالنتماء.
  كما ســـيــناقش املؤتــمر دور العلـــمـــاء في تعزيز مفهوم 
املواطنة وبيان الطرق والوسائل املعينة على ذلك مع بيان أثر 
وزارات التربية واإلعالم واألوقاف في تعزيز مفهوم املواطنة. 
وســـيعرج املؤمتر على بيان أثر املواطنـــة وعالقتها بالوحدة 
اخلليجية مع بيان العوامل واألســـباب التي تعني على متاسك 
املجتمع ووحدته إلى غير ذلك من احملاور التي ســـيتم بسطها 
وتفصيلها خالل مؤمتر الوطن واملواطنة في ميزان الشـــريعة 

االسالمية. 

 خالل ندوة «اإليدز وحماية المواطن العربي» التي نظمها البرلمان العربي بالقاهرة 
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