
محلياتالجمعة   28  يناير  2011   4

د.عادل الفالح متحدثا خالل اجللسة اخلتامية

شدد على ضرورة توحيد إجراءات الرقابة للتحقق من ِحّل األغذية المستوردة

مؤتمر الحالل اختتم أعماله بـ 8 توصيات
ليلى الشافعي

أكد وكي����ل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح حرص الوزارة 
على تبني كل ش����أن إسالمي 
وحرصه����ا عل����ى التفاعل مع 
ال����ذي يعبر عن  هذا العم����ل 
التي  ال����وزارة  اس����تراتيجية 
حترص على الش����راكة مع كل 

اجلهات.
جاء ذلك في اختتام مؤمتر 
اخلليج األول لصناعة احلالل 
وخدماته والذي أقامته وزارة 
األوق����اف في الفت����رة من 24 
-26 يناير اجل����اري برعاية 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون القانوني����ة ووزير 
العدل ووزير األوقاف املستشار 
راشد احلماد بالتعاون مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وهيئة 
التفتيش في مجلس التعاون 
لدول اخلليج في فندق هوليداي 
إن الساملية. وأثناء عقد اجللسة 
اخلتامية برئاسته أكد الفالح 
استعداد وزارة األوقاف للتعامل 
في هذا الشأن والقضية اخلطيرة 
واملهمة أال وهي صناعة احلالل، 
مش����يرا الى ان����ه حرص على 
حضور عدد من جلسات املؤمتر 
ش����خصيا إلميانه بأهمية هذا 
املوضوع، الفتا الى ان املؤمتر 
جتسد في روح اإلبداع والريادة 
قائال: ل����م أكن أتص����ور هذه 
الردود والتساؤالت عن املؤمتر 
كونه جاء ملناقشة قضية تهم 

لدول اخلليج العربية األمانة 
الفنية له، على ان تشكل جلان 
وطنية مناظرة في كل دولة 
من الدول األعضاء من اجلهات 
الشرعية والعلمية والتنفيذية 
ويكون رئيس ه����ذه اللجنة 
عضوا في املكتب ويحدد املكتب 
أهدافه وآلية عمله، كما ميكن 
دعوة أعضاء من خارج املكتب 

للمشاركة في أعماله.
2- العم����ل عل����ى توحيد 
إجراءات الرقابة للتحقق من 
حل األغذية املستوردة للسوق 
اخلليجية املشتركة، والتنسيق 
في تبادل املعلومات حولها مع 

الدول اإلسالمية.
3- يدعو املؤمتر الى توفير 
امليزانيات الالزمة ملراكز البحث 
العلمي واجلامع����ات للقيام 
بأبحاث حول طرق الكش����ف 
عن املواد احملرمة ش����رعا في 
اليها  األطعمة لعظم احلاجة 
في بيان أحكامها في الشريعة 
اإلس����المية من قبل الهيئات 

الفقهية.
4- يوصي املؤمتر بالتحرز 
من استخدام أساليب التدويخ ما 
امكن والتوسع بالذبح اليدوي، 
مع التأكيد على تطبيق وتفعيل 
قرارات الهيئات الفقهية، وعلى 
وجه اخلصوص قرار مجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي رقم 95 
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5- يؤكد املؤمتر على أحقية 

املس����تهلك في معرفة طريقة 
البيانات  الذبح على بطاقات 

الغذائية.
6- يناشد املؤمتر اجلهات 
الرقابي����ة مبتابع����ة تطبيق 
املواصفات القياسية اخلاصة 
مبنتجات احل����الل وتكثيف 
الدورية  امليدانية  الزي����ارات 
للمصان����ع واملس����الخ ذات 

العالقة.
7- يوص����ي املؤمتر برفع 
املقدمة فيه  العلمية  األوراق 
بشأن أس����اليب التدويخ الى 
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

لدراستها وإبداء الرأي.
8- يناشد املؤمتر التجار 
واملستثمرين املسلمني العمل 
على االس����تثمار في صناعة 
احلالل وخدماته حلاجة األمة 

اإلسالمية لهذه الصناعة.
وف����ي خت����ام املؤمتر قرر 
املش����اركون رفع أسمى آيات 
الشكر والعرفان الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الش����يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم����د ونائب رئيس 
الوزراء للش����ؤون  مجل����س 
القانوني����ة، ووزي����ر العدل، 
ووزير األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية املستش����ار راشد 
الكرمية  احلماد على رعايته 

للمؤمتر.

املسلمني جميعا، الفتا الى ان 
البحوث الت����ي قدمت في هذا 
املؤمتر أثرت املوضوع وأثلجت 
الصدور كونها جاءت شاملة 
وموضحة لهذه القضية املهمة 
التي سنتواصل بها معكم سواء 
داخل الكويت أو خارجها بوضع 
احللول املناسبة لهذه القضية 
املهمة، وأشار الى ان املوضوع 
ليس س����هال، لهذا نحتاج الى 
الى  تضافر اجلهود للوصول 
احللول املناسبة لكل ما يأكله 

أو يشربه الفرد املسلم.

وتال رئيس اللجنة العلمية 
للمؤمت����ر مدي����ر إدارة اإلفتاء 
تركي املطيري البيان اخلتامي، 
مؤكدا ان هذا املؤمتر جاء من 
منطلق ح����رص الكويت على 
أهمية اس����تعراض اجلوانب 
الشرعية والعلمية واالقتصادية 
والتجارية حول صناعة احلالل 
وخدماته، وإصدار التوصيات 
الش����رعية والعلمي����ة القابلة 
للتطبيق والت����ي تهدف نحو 
تعزيز ش����رعي آمن لصناعة 
أثنى  احلالل وخدمات����ه، وقد 

التي  املشاركون على اجلهود 
بذلته����ا اجله����ات املنظمة في 
إظهار هذا املؤمتر بهذه الصورة 

الرائدة.

توصيات المؤتمر

وقد أسفرت بحوث املؤمتر 
واملناقش����ات واملداخالت على 

التوصيات التالية:
1- تشكيل مكتب خليجي 
موحد يعنى بصناعة منتجات 
احلالل وخدماته وتتولى هيئة 
التقييس لدول مجلس التعاون 

أك����د رئيس الهيئ����ة اخليرية 
العاملي����ة د.عبداهلل  اإلس����المية 
املعت����وق أن الهيئة تواصل على 
مدى أس����بوعني تنفي����ذ برنامج 
اغاثي في دولت����ي النيجر وبنني 
في مس����عى حثيث لتخفيف حدة 
معاناة املتضررين في الدولتني من 
التي  الفيضانات والسيول  جراء 
خلفت أضرارا واس����عة في أنحاء 

مختلفة من البلدين.
وقال د.املعت����وق في تصريح 
صحافي إن حجم املستفيدين من 
البرنامج اإلغاثي بلغ 59 قرية في 
كال البلدين، ووصل عدد املستفيدين 

إلى حوالي 20 ألف مس����تفيد، مش����يرا إلى أن هذا البرنامج الذي تبلغ 
تكلفته 600 ألف دوالر جاء بالش����راكة بني الهيئة اخليرية وبيت الزكاة 
وبيت التمويل الكويتي والبنك اإلسالمي للتنمية في جدة، مثمنا حرص 
اجلهات الداعمة لهذا البرنامج على التعاون في معاجلة اآلثار الكارثية 
للفيضانات. وأضاف رئيس الهيئة أن حاجة الناس ماسة للغذاء والشراب 
والدواء، كاشفا عن أن البرنامج االغاثي في النيجر اشتمل على توزيع 
266 طنا من األرز، و4299 غطاء و2149 ناموس����ية. فيما احتوى نظيره 
في بنني على 190 طنا من األرز، و250 عبوة زيت و40 طنا من الس����كر 

و200 كرتون من األلبان و4000 ناموسية، وأدوية.
وتابع د.املعتوق ان األوضاع اإلنس����انية واالجتماعية واالقتصادية 
للمتضررين قاسية جدا، خاصة بعد أن شردت الفيضانات آالف العائالت 
الذين وجدوا أنفسهم بني عشية وضحاها دون مأوى يقيهم من تقلبات 
الطقس، فضال عن عدم توافر احلد األدنى للحياة اآلدمية الكرمية. وحذر 
رئيس الهيئة من خطورة األوضاع اإلنسانية وتدهورها في هذه البلدان مع 
استمرار موسم األمطار، واملخاوف املتزايدة من انتشار األوبئة والبعوض 
في ظل عدم توافر اخلدمات العالجية والرعاية الصحية. وكانت دولتا 
بنني والنيجر من بني عدة دول عانت من فيضانات موسمية عارمة في 
األعوام القليلة املاضية، وشردت مئات اآلالف من منازلهم التي دمرتها 
السيول، وأعلنت حكومات هذه الدول حالة الطوارئ، وطلبت مساعدات 

إنسانية دولية ملواجهة هذه الكارثة.

عبر برنامج إغاثي بتكلفة 600 ألف دوالر 

المعتوق: 20 ألف فقير في النيجر وبنين 
يستفيدون من مساعدات الهيئة الخيرية

د.عبداهلل املعتوق

القاهرة � كونا: كّرم س��فيرنا لدى القاهرة 
د.رش��يد احلم��د أم��س ع��ددا م��ن زوجات 
الديبلوماسيني العاملني في السفارة ومندوبية 
الكويت لدى جامعة الدول العربية املش��اركات 
في الس��وق اخليري الذي نظمته جمعية النور 

واالمل لرعاية املكفوفني.
وقال احلم��د عقب التك��رمي ان هناك دورا 
اجتماعي��ا مهم��ا وحيويا يتع��ني على زوجات 
الديبلوماس��يني في اخلارج القيام به، مؤكدا ان 
هذا الدور ال يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به 

الديبلوماسيون في البعثات املختلفة.
واعتبر ان ال��دور االجتماعي الذي تقوم به 
زوجات الديبلوماس��يني في اخلارج هو امتداد 
لعمل البعثة الديبلوماس��ية واملتمثل في إظهار 
الوجه احلقيقي للكوي��ت وتعزيز العالقات مع 

كل الدول الش��قيقة والصديق��ة والنهوض بها 
ف��ي كل املجاالت. وأعرب الس��فير احلمد عن 
خالص شكره وتقديره لزوجات الديبلوماسيني 
على مساهماتهن في االنشطة االجتماعية التي 
تنظمها سفارتنا في القاهرة، السيما مشاركتهن 
في اإلش��راف على جناح السفارة في السوق 
اخليري الذي نظمته جمعية النور واألمل لرعاية 
املكفوفني مبصر مبش��اركة عدد من السفارات 

العربية واالجنبية في مصر.
يذكر ان املكرم��ات هن: هبة املتروك زوجة 
املستش��ار في السفارة الكويتية محمد احملمد 
وغيداء السبتي حرم املستشار في مندوبية الكويت 
لدى جامعة الدول العربية احمد البكر باإلضافة 
الى منيرة النويف زوجة امللحق الديبلوماس��ي 

في املندوبية عبدالرحمن املنيفي. 

الحمد يكّرم زوجات  الديبلوماسيين 
المشاركات في السوق الخيري 

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ علي اجلابر يهنئان السفير الهنديخالد اجلاراهلل والسفير ملهوترا وحرمه يقطعون كيكة االحتفال

 )قاسم باشا(

سفيرا البحرين والسعودية خالل احلفلعبدالعزيز الشارخ مهنئا

الجاراهلل: اختبارات الديبلوماسيين شفافة وال تشوبها شائبة 
الشارخ: من يشكك في نتائج االمتحانات »خياله معطل«

وكيل وزارة الخارجية أكد خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني الهندي على العالقات التاريخية والمتميزة بين الكويت والهند

بشرى الزين
أكد وكي���ل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان اختبارات املعهد 
الديبلوماسي متت وفق قواعد 

صارمة وفي غاية الشفافية.
وأعرب اجلاراهلل في تصريح 
للصحافيني عن اطمئنانه الى أن 
العملية التي متت بها االختبارات 
كانت س���ليمة بنسبة 100% وال 
انه  تشوبها أي شائبة، مضيفا 
سيكون هناك رد واضح يتسم 
باملنطق والواقعية على السؤال 
البرملاني املزمع تقدميه من أحد 
الن���واب حول وجود تس���ريب 
المتحانات املعهد الديبلوماسي، 
وذلك وف���ق األط���ر والقنوات 
املعتادة وال نريد  الدس���تورية 
التش���كيك في هذه النتائج وال 

في عملية االمتحان ذاتها.
واستغرب اجلاراهلل ما نشرته 
بعض املواقع اإللكترونية من أن 
عدد الذي���ن حصلوا على درجة 
كاملة بلغ 200 شخص وهذا غير 
صحيح، موضحا ان هناك أرقام 
جلوس وعملية تصحيح ال نتدخل 
فيها، فالتعامل مت من خالل ذلك، 

وهذا أمر معمول به في اجلامعات 
التربية، حيث  من خالل وزارة 
استعنا بهذا اخلصوص بوزارة 

التربية وجامعة الكويت.
من جهته، ق���ال مدير املعهد 
الديبلوماسي عبدالعزيز الشارخ: 
من يشكك في نتائج املعهد فإنه 

خالد اجلاراهلل أعرب عن سعادته 
باملشاركة في االحتفال الذي أقامه 
الس���فير الهندي اجاي ملهوترا 
في فندق كراون بالزا مساء اول 
من امس مبناسبة الذكرى ال� 62 
لتأسيس اجلمهورية، مضيفا ان 
هذه املش���اركة تأتي انطالقا من 

شخص خياله معطل، مشيرا الى 
ان القاع���دة القانونية تقول ان 
»البينة على من ادعى« وان الكالم 
الذي تبثه احدى وسائل اإلعالم 
ننفيه جملة وتفصيال وال أساس 

له من الصحة.
وكان وكيل وزارة اخلارجية 

العالق���ات التاريخية واملتميزة 
مع الهند.

وذكر ان وجود جالية هندية 
كبيرة في الكويت تش���ارك في 
البناء والتنمية مؤثر على قوة 
الكويت  العالقة وح���رص  هذه 

للحفاظ عليها وتعزيزها.
عمر السيد عمر

د.هالل الساير

حنان عبدالمعبود وكونا
أعل���ن وزير الصحة د.هالل 
الساير أمس عن دراسة مشروع 
زراع���ة البنكري���اس في معهد 
دسمان للسكر بناء على توجيهات 
سامية من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
الس���اير في  الوزير  واك���د 
تصري���ح ل� »كون���ا« ان اهمية 
اجراء عملية زراعة البنكرياس 
ملرضى السكر السيما للمرضى 
الدرجة  املصابني بالس���كر من 
األولى يساعد على حماية باقي 
أعضاء املريض من التلف. يذكر 
ان غالبية مرضى السكر الذين 
جترى له���م عملية زراعة كلية 
وبنكرياس جديدين ال يحتاجون 
الى حقن األنسولني بعد مغادرة 
غرفة العملي���ات حيث ان هذا 
النوع من العمليات يتيح ألجسام 
املرضى املصابني بالنوع األول 
من السكري الفرصة للحيلولة 

إلى 22 حالة لكل 100 ألف طفل 
حتت سن 14.

من جهة أخرى، أعلن مدير 
إدارة الشؤون القانونية بوزارة 
الصحة د.محمود عبدالهادي عن 
اتفاقية تعاون  توقيع الصحة 
أول م���ن أمس مع مستش���فى 
املواساة اجلديد، والسالم األهليني 
الستقبال مرضى العالج الطبيعي 
بدال من ابتعاثه���م للعالج في 
اخل���ارج، موضحا ان االتفاقية 
تعتبر امتدادا لتوطيد التعاون 
واملواءمة ب���ني القطاعني العام 
واألهلي ضمن اخلطة التنموية 

العامة للبالد.
وبنينّ العبدالهادي ان االتفاقية 
تعاوني���ة وال يت���م من خاللها 
حتديد ميزانية للعالج الطبيعي 
ف���ي الداخ���ل، بل يت���م حتديد 
األسعار وفقا لقائمة األسعار في 
املستشفى األهلي وحسب طبيعة 

احلالة الصحية للمريض.

دون إتالف الكلى من جديد حيث 
تؤدي زراعة بنكرياس جديد الى 

تثبيت نسبة السكر في الدم.
وتعتب���ر الكويت من الدول 
ذات النسب العالية في اإلصابة 
مبرض السكر حيث وصلت الى 
أكثر من 16% من البالغني في حني 
وصلت نس���بة إصابة األطفال 

»الصحة« تعاقدت مع »المواساة الجديد« و»السالم« الستقبال مرضى العالج الطبيعي

عمر: »الصحة« حريصة على توفير
أدوية األمراض المزمنة في المراكز الصحية

الساير: دراسة زراعة البنكرياس
في معهد دسمان بناء على توجيهات األمير

حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عمر ان الوزارة مستمرة في توفير جميع األدوية اخلاصة باألمراض 
املزمنة في املراكز الصحية، وذلك تطبيقا ملشروع فتح عدد من العيادات 
الطبية التخصصية في الرعاية األولية، مبينا ان الصحة ماضية في 

تطوير اخلدمات الصحية املقدمة في الرعاية األولية.
وقال عمر في تصريح صحافي له »إن الوزارة تسعى للقضاء على 
ظاهرة اإلعالن عن املستحضرات الطبية واألدوية في بعض الوسائل 
اإلعالمية، مضيفا »أننا انتهينا من موضوع إدخال عقار »اجلنوفيا« 
وفي طور توزيعه على املراكز واملستش����فيات، مش����يرا إلى ان هناك 
تنس����يقا مع مجلس أقس����ام األمراض الباطنية، حيث سيتم حتديد 
الكميات املطلوبة، مش����يرا إلى أن آلية تنظيم صرف األدوية س����يتم 

وضعها لصرف األدوية للمستحقني.
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ع�ضو جمل�س الإدارة

لوفـاة املغفــــور لــه بـاإذن اهلل تعاىل

�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

والــــــده


