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 د.عجيل النشمي متابعا

 املتحدثون خالل الندوة

 دوخي احلصبان العميد صالح الغنام د.أحمد السمدان

 خالل ندوة «وثيقة المدينة.. أحداث وعبر» 

 العامر: الصراع اإلعالمي بين القنوات دون 
اختيار المالئم من الكلمات يشعل الفتنة

 ليلى الشافعي
  نظمت رابطة علماء الشـــريعة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي بالتعاون مع وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية ندوة بعنوان «وثيقة املدينة.. 
أحداث وعبر» في مسجد الراشد مبنطقة العديلية 
حتت رعايـــة وحضور رئيس الرابطة د.عجيل 
النشـــمي، وشـــارك فيها كل من عضو الرابطة 
د.بدر الرخيص وعصام القطان واإلمام واخلطيب 

بوزارة االوقاف طالل العامر.
  دارت محـــاور الندوة حول عـــرض لوثيقة 
الدستور النبوي بعد الهجرة والعبرة النبوية 

منه، وقصائد فيه.
  وحتدث فـــي البداية الداعية طـــالل العامر 
قائال: احلديث عن الصحيفة حديث ذو شجون 
يتوافق مع ما نعيشه من احداث في الوطن وفي 
بعض بالد املســـلمني، متطرقــــا الى مــــا قام 
به الرســـول ژ قبل الهجرة وأثنـــاء الهجـــرة 

وبعــد الهجــرة.
  ثم عرج الى قصة يوسف گ وانه لم يتحدث 
عن جملة النعم وإمنا حتدث عن خروجه من اجلب، 
وذلك لوجود اخوته في هذا املسرح، وقد بحث 
ذلك العلماء فوجدوا أن ذلك يعد جانبا إبداعيا 
لغويا استنادا الى قول العرب قدميا ذكر اجلفا 
في وقت الصفا جفا، فمن اجلفاء أن يذكر يوسف 

ما حدث من اخوته بعد التصافي.
  وسلط الضوء على بناء مسجد رسول اهللا 
وقصة التأليف بني القلوب، مستشهدا باالحداث 
التاريخية، وذكر ان هناك صراعا إعالميا محمودا 
تتنافس فيه القنوات ال حتسن فيه الكلمات، بل 

تزيد من الفنت وتشعلها.
  بعدها حتدث د.بـــدر الرخيص عن صحيفة 

املدينة، واننا في وقت يحتاج فيه املجتمع والوطن 
في هذا الظرف ان نتأسى بهذه الصحيفة، السيما 
انها احتوت على كثير من البنود الدســـتورية، 
أولها املرجعية العليا هللا ولرسوله واعالن الوحدة 
الوطنية وحماية الوطن من كل ما يتهدده داخليا 

وخارجيا.
  من جهته، تناول الداعيـــة د.عصام القطان 
معاني الصحيفة التي تشملها من السالم واألمن 
والتبجيل واالحترام والتآلف والوطنية، حيث 
حتتوي الصحيفة على معان راقية وقيم إسالمية 
رفيعة من الوطنية واالحترام والتآلف وحتمل 

أحكام الشريعة. 

 أطلق المشروع التدريبي المتكامل إلعداد وتأهيل صف ثانٍ من قيادات «األوقاف» 

 الصالح: ال وقف للخطباء وال إطالق لفتاوى استفزازية 

 ابراهيم الصالح 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتطوير في وزارة 
األوقاف إبراهيــــم الصالح عن 
اطــــالق املشــــروع التدريبــــي 
املتكامل العــــداد وتأهيل صف 
ثان من القيادات للتأهيل العلمي 
واملهني املناسب لتحمل مسؤولية 
العمل ليكونا  مختلف مجاالت 

مبثابة قادة اكفاء.
   جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عقــــده في فندق بــــالزا صباح 
امس وقال الصالح ان املشروع 
يأتي تطبيقــــا لفكر التخطيط 
االســــتراتيجي وبالتنسيق مع 
جهات استشارية ومتخصصة 
في مجال التطوير والتدريب في 
اطار اجلهود املستمرة لالرتقاء 
مبستوى وكفائة العاملني وتنمية 
رأس املال مبا يتناسب مع دورها 

فــــي رعاية الشــــأن الديني في 
البالد. 

  وقال ابراهيم الصالح ان تأهيل 
املشــــاركني لعدد من اجلوانب 
منهــــا الفني لتنميــــة املهارات 
واملعارف والقــــدرات واجلانب 
النفسي لصقل السمات الذاتية 
والقيادية ثم االجتماعية لتنمية 
القدرة على التواصل الشخصي 
وذكر ان هذا املشروع يتكون من 
ست مراحل االولى فيها حصر 
الفئة املستهدفة واعداد البيانات 
اخلاصة بهم ووضــــع معايير 
الختيار املرشــــحني واملرحلة 
الــــى اخضاع  الثانيــــة تهدف 
املشاركني ملجموعة من القياسات 
املعرفية واملهارية والسلوكية من 
خالل ورشة عمل بعنوان آليات 
العمل القيادي لتجديد وقياس 
املعارف للمشــــاركني والقدرات 

الســــمات القيادية ثم ترتيبهم 
وفقا لقدراتهم اما املرحلة الثالثة 
فسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي 
الشامل الذي يتضمن عددا من 
احملاور التدريبية يستغرق كل 
محور اســــبوعا للتعرف على 

احــــدث النظريات والوســــائل 
واالفــــكار واملفاهيم في جميع 
االنشطة االدراية والقيادية مع 
النتائج اخلاصة  اســــتخالص 
بالقدرات اخلاصة بكل مشارك اما 
املرحلة الرابعة فسيتم اخضاع 
املشاركني لنظام توماس العاملي 
والذي يعد احد االنظمة املعنية 
بربط اجلانب السلوكي باجلانب 
الوظيفي للخروج بنتيجة قادرة 
على اختيار موظــــف بطريقة 
واقعيــــة وحياديــــة للوصول 
الى املوظف املناسب في املكان 
املناســــب وحتديد احتياجات 
التدريب املستقبلية وعن املرحلة 
اخلامسة قال الصالح انه سيتم 
فيها اجراء مقابالت شــــخصية 
للتعرف على املرشــــحني اذين 
وصلوا لتلك املراحل وبحضور 
البرنامــــج القيادي املتخصص 

واعداد املشــــاريع امــــا املرحلة 
السادسة واالخيرة فتتم حتت 
اشــــراف نخبــــة مــــن اخلبراء 
واالستشاريني لتأهيل قيادات 
الثاني وســــينتهي هذا  الصف 
البرنامج بتقدمي كل مشــــارك 
مبشروع للتطوير على مستوى 

االدراة ومستوى الوزارة. 
  واكد الصالح ان «االوقاف» 
متيزت بشهادة افرد املجتمع وال 
يوجد خطيب يوقف وذلك لرقابته 
الذاتية على نفسه حيث جتاوزنا 
تلك املرحلة منذ سنوات طويلة 
وال توجد فتوى تطلق الستفزاز 
او تهييج عمل معني او مشكلة 
وهذا ضمير منبع االفتاء والثقافة 
الواضحة  الرســــالة  االسالمية 
والرؤية املراد حتقيقها كم أكد 
ان املوظفني يتمتعون باالخالق 

وروح الفريق الواحد. 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صروري��ة  ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مم��ا �صيرتتب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

2011/1/3االثنني

ال�صاملية 174 )ق3( - القريوان 34 )ق2(

القرين 27 )ق2( - ا�صبيلية 34 )ق4(

ال�صهداء 28 )ق4( - اأم الهيمان 53 )ق4(

اأم الهيمان 101 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/4الثالثاء

ال�صاملية 176 )ق3( - ال�صويخ 6 )ق7(

القريوان 35 )ق2( - ا�صبيلية 41 )ق3(

ال�صهداء 44 )ق5( - �صباح ال�صامل 30 )ق12(

اأم الهيمان 54 )ق5( - اأم الهيمان 102 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/5االربعاء

ال�صاملية 119 )ق12( - القريوان 36 )ق2(

ا�صبيلية 42 )ق3( - ال�صهداء 40 )ق4(

العدان 24 )ق8( - اأم الهيمان 55 )ق5(

اأم الهيمان 103 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/6اخلمي�س

بنيد القار 7 - القريوان 37 )ق2(

ا�صبيلية 44 )ق3( - ال�صهداء 8 )ق1(

�صباح ال�صامل 26 )ق12( اأم الهيمان 56 )ق5(

اأم الهيمان 104 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

املدينة 2011/1/856ال�صبت
من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

 لجنة فلسطين
  تدشن بئر المرحوم

   «بو مهنا» في غزة
  

  دشنت جلنة فلسطني 
اخليرية بالهيئة اخليرية 
اإلســــالمية العامليــــة بئر 
املرحــــوم «بومهنــــا» في 
الكويت  محيط مستشفى 
التخصصي في مدينة رفح 
بقطاع غزة ليستفيد منه 
أكثر من ١٦ ألف مواطن غزي 

سنويا. 
  وقــــال رئيــــس اللجنة 
الشــــيخ نادر النوري عند 
االنتهاء من حفر البئر ان 
املستشــــفى وسكان احلي 
يعانون قلة املياه الصاحلة 
للشرب، وهذا بالطبع حال 

قطاع غزة بالكامل.
  واعتبر ان «بئر بو مهنا» 
املناســــب  الوقت  جاء في 
لتخفيف معاناة أهالي احلي 
في منطقة رفح وإمداد رواد 
املستشــــفى باملياه النقية 

الصاحلة للشرب. 

 المشاركون أكدوا أهمية التصدي لآلفة الخطيرة 

 ندوة اللجنة الوطنية: المخدرات تهدد جميع الدول 

اللجنة حـــدد أهدافها التي أولها 
وضع السياسة العامة للوقاية من 
املخدرات ومكافحتها والتنسيق 
بني تلك اجلهـــات املعنية بتلك 
القضية والقيام باألنشطة الثقافية 
والتثقيفية من ندوات ومحاضرات 
وإعداد الدراسات العلمية وتنظيم 
دورات تدريبية ألرباب األسر الذين 
يخشون على أبنائهم من الوقوع 
في براثن تلك اآلفة أو ممن لديهم 

أحد األبناء من املدمنني.
  وأضـــاف «تهـــدف اللجنـــة 
الوطنيـــة للوقاية من املخدرات 
حملاوالت فتـــح الباب للمدمنني 
للتعافي من خالل مساعدتهم من 
خالل ما تقدمه من دورات تدريبية 
الى جانـــب أن من مهامها وضع 
التوصيات للجهات املختلفة في 
الدولة للقيام مبشـــاريع معينة 
تشترك معهم فيها أو تقوم اجلهات 

بها حلالها».
  من جهته، قال مساعد املدير 
العـــام لإلدارة العامـــة ملكافحة 

املخدرات العميد صالح الغنام «ان 
املخدرات ليست مشكلة الكويت 
أو دول اخلليج بل هي من اكبر 
املشكالت التي يعانيها العالم في 
الوثيق  العصـــر الرتباطها  هذا 
بجرائم اإلرهاب وغسيل األموال 
والســـالح واجلرمية املنظمة»، 
مضيفا «هـــذه اآلفة ال تعرف ان 
كان املجتمع كبيرا أو صغيرا غنيا 
أو فقيرا متقدما أو بدائيا حيث 
تدخل على جميع املجتمعات دون 

استئذان».
إلـــى االختالف بني    وتطرق 
مدمن اليـــوم واألمس، موضحا 
األمـــس كان يبحث  أن مدمـــن 
ويلهث على قطعة من احلشيش 
أو غرام من الهيروين أما مدمن 
اليوم فاملخدرات هي من تطرق 
عليه الباب حيث ثورة االتصاالت 
 gps وتكنولوجيا االنترنت، والـ
الهواتف  والبريد االلكترونـــي، 
النقالة»، مضيفا «كل تلك األمور 
التداول  بسطت ويسرت عملية 

 عادل الشنان
  شـــدد املشـــاركون في ندوة 
«املخدرات بني املجتمع والقانون» 
الوطنية  اللجنة  التي نظمتهـــا 
للوقاية من املخدرات بالتعاون 
مع جمعية احملامني مســـاء أول 
من أمس علـــى أهمية التصدي 
لتلك اآلفة، ومنع أفراد املجتمع 
من الوقوع في براثنها، مؤكدين 
أن مشكلة املخدرات باتت تهدد 
جميع الدول وال تعرف فرقا بني 
مجتمع غنـــي أو فقير بدائي أو 
متقدم كبير أو صغير، مسلطني 
الضـــوء على ما يبذل من جهود 
على صعيدي الوقاية واملكافحة 

للتصدي لتلك السموم.
  من جانبه قـــال األمني العام 
الوطنيـــة للوقاية من  للجنـــة 
الســـمدان ان  املخدرات د.أحمد 
اللجنة الوطنية للمخدرات دأبت 
علـــى اقامة مثل هـــذه الندوات 
واللقاءات في مناسبات وأماكن 
كثيرة من مدارس وجامعات وغير 
ذلك من املؤسســـات بهدف بث 
مزيد من الوعي لدى جميع فئات 

املجتمع بأخطار تلك اآلفة.
  وألقى السمدان الضوء على 
اللجنـــة الوطنيـــة للوقاية من 
املخدرات وأهدافهـــا، مبينا أنها 
جلنـــة حكومية برئاســـة وزير 
الداخلية وعضوية ٧ وزارات ممثلة 
بوكالء الداخلية والتربية والصحة 
واإلعالم واألوقاف والشـــؤون 
اإلســـالمية والعـــدل الى جانب 
اإلدارة العامة للجمارك، وأعضاء 

من أصحاب االختصاص.
  وأوضح أن مرســـوم إنشاء 

والترويج واالجتار».
  وأضاف: «في الكويت نحن جزء 
من العالم واملنظومة الدولية نتأثر 
بهم ونؤثـــر فيهم، ومن منطلق 
ذلك قامت الكويت بإنشاء اللجنة 
الوطنيـــة للوقاية من املخدرات 
عام ١٩٨٩، ورفع مستوى املكافحة 
بعد صدور قرار وزير الداخلية 
عام ٢٠٠٦ بتحويل إدارة مكافحة 
املخدرات من إدارة صغيرة تتبع 
املباحث اجلنائية الى ادارة عامة 
متخصصة في املكافحة والتوعية 
في خفض العرض والطلب هذا 

فيما يتعلق باجلانب اإلداري».
   وختم حديثه حول أســـباب 
انتشـــار املخدرات في الكويت، 
موضحـــا أن ذلك يعـــود ملوقع 
الكويت اجلغرافي والعمالة الوافدة 
القادمة من دول إنتاج املخدرات 
وغيـــاب دور اإلعالم واملســـجد 
واملدرسة أو تعاطي أحد األبوين 
واإلغـــداق على األبناء باملال مبا 

يزيد عن حاجتهم والتدخني. 

 الحصبان: تغليظ العقوبات 
ليس عالجًا ناجحًا

  
  قال ممثل جمعية احملامني في 
الندوة احملامي دوخي احلصبان 
ان تغليظ العقوبات في حد ذاته 
ال ميكن ان يكون عالجا ناجحا 
للحد من تلك اآلفة، موضحا أن 
ذلك ترتب عليه نتائج عكسية 
حيث ان التغليظ لم يأت بناء على 
دراســـات مدروسة بشكل دقيق 
وجـــاء دون أن يتلمس حاجات 
املجتمع علـــى ارض الواقع الى 
جانبـ  على حد قولهـ  أنه سهل 
عملية التداول لتلك اآلفة، وأوضح 
أن مكافحة تلك اآلفة يجب أال تبدأ 
بالداخلية لكن يجب ان تنتهي بها 
عندما تفشل كل اجلهات املعنية 

األخرى في العناية بالنشء. 

 عسكر: ٧٠ دينارًا 
  يوميًا عالج المدمن

  
  اكد استشاري الطب النفسي 
د.رأفت عسكر ان املخدرات لغز 
محير لكونها مشكلة متشابكة، 
مشددا على أهمية التصدي لتلك 
اآلفـــة ومنع أفـــراد املجتمع من 
الوقوع في براثنها، موضحا أن 
منع شخص من الوقوع في اإلدمان 
أفضـــل من عالج ١٠ أشـــخاص 
مدمنني. وأشـــار د.عســـكر الى 
التكاليف الباهظة التي تتحملها 
الدولة لعالج املدمن، موضحا أن 
تكاليف عـــالج املدمن في مركز 
بيت التمويل لعالج اإلدمان تصل 
الى ٧٠ دينارا في اليوم الواحد 
تتحملها الدولة، داعيا الى أهمية 
تضافر اجلهـــود للتصدي لتلك 
اآلفة من خالل زيـــادة التوعية 
وتطوير األبحاث العلمية، مشيدا 
في نهايـــة حديثه بدور اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات. 
وفي نهاية النـــدوة كّرم رئيس 
جمعية احملامـــني احملامي خالد 

الكندري املشاركني في الندوة. 
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