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حّذر من خطورة اخلروج على النظام والعرف

الغزالي: 43 شكوى فساد تلقتها »الشفافية«

»جتمع الديرة«: الالجئون لـ »الشارع« يزجون بالبالد في فتنة

أكد رئيس جمعية الش����فافية 
صالح الغزالي أن اجلمعية تهتم 
بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة 
الفساد ومنظمة الشفافية العاملية 
التي وقعت الكويت على اتفاقيتها 
أعطت الكوي����ت دورا في مكافحة 
الفساد ويجب على املجتمع املدني 
أن يكون له دور في ذلك. وأضاف 
خالل مؤمتر صحافي اقيم يوم اول 
من امس في مقر اجلمعية للحديث 
عن إجنازات مركز الفزعة واإلرشاد 
القانوني الربع سنوي ان اجلمعية 
تعمل على عدة جبهات للتصدي 
للفساد الذي يعطل التنمية وحتسني 
ص����ورة الكوي����ت، وال يكون بأن 
نكذب على العالم بل على حتسني 
الغزالي:  الكويت. وق����ال  صورة 
لدينا مجموعة من املشاريع أبرزها 
قانون الهيئة العامة للنزاهة وهو 
تشريع ينظم إنشاء جهاز ملكافحة 
الفساد ومنع تعارض املصالح لدى 
األش����خاص املسؤولني في الدولة 
ويحمي املبلغني عن الفساد ويوفر 
حق االطالع ألي شخص لدى أي 

تتضمن اتهامات شخصية وليست 
مؤسسة حكومية، إذا كانت خارج 
مفهوم الفساد.  ولفت إلى أنه مت 
حفظ 12 قضية اما حفظا مؤقتا أو 
دائما بسبب خلو البالغ من أي سند 
أو دليل، أو عدم جدية الشكوى أو 
البالغ أو الشاكي، بناء على رغبة 
الشاكي، احلفظ الدائم مثل استمرار 
عدم جدية الش����اكي أو رغبته في 
احلفظ، أو اس����تخدام اسم املركز 
دون موافقتنا إعالميا، كما إن هناك 
حالتي إرشاد قانوني، ولدينا حاالت 
حققت جناحا وإجنازا. وأضاف: 
لدين����ا 18 حالة نتابعها حتى اآلن 
ولم تنجز حتى اآلن، وأبرز العوائق 
عدم رغبة لدى الناس في كش����ف 
أنه ليس لدينا  هويتهم والسبب 
قانون يحمي املبلغني عن حاالت 
الفس����اد، ووجود ثقافة اخلوف 
السائدة لدى كثير من الناس، نحن 
دائما ما نتعامل مع الوزير مباشرة 
ولكن جند في بعض األحيان البطء 

في التعاون معنا.
حمد العنزي  ٭

والتقينا مع مراكز شبيهة في دول 
أخرى حتى نستفيد من جتاربها 

والنتائج التي توصلت لها.
وأوضح الغزالي ان املركز اجتمع 
مع النائ����ب العام ورئيس ديوان 
احملاسبة حتى نضمن أكبر فرصة 
ممكنة لنجاح هذا املش����روع وأن 
حتقق الشكاوى أغراضها، مشيرا 
إلى أن الشكاوى التي تلقاها املركز 
وصلت إلى 43 شكوى فساد منها 21 
عن طريق الهاتف و15 شكوى عن 
طريق زيارة شخصية، و7 حاالت 
جاءت من خالل املوقع اإللكتروني 

منذ 14 فبراير حتى اليوم.
وأضاف: الشكاوى املرفوضة 8 
شكاوى والسبب اما تكون معروضة 
أمام القضاء أو أمام سلطات التحقيق 
مثل النيابة العامة، أو سبق أن صدر 
فيها حكم قضائي، أو أخذت حيالها 
إجراءات التنفيذ ولم يثبت حيالها 
أي دليل، أو كانت مقدمة ضد قطاع 
خاص، ونحن يهمنا القطاع العام 
في املرحلة احلالية، مشيرا إلى أن 
التي  الشكاوى  املركز ال يستقبل 

جهة حكومية، الفتا إلى أن املشروع 
بقانون قطع شوطا طويال وهو اآلن 
في مراحله النهائية، إلى جانب هذا 
املشروع الهام هناك عدة مشاريع 
الغزالي ان بعض  أخرى.وكشف 
البالغات كانت مجرد إشاعات أو 
احاديث ليس لها أي معنى، لذلك 
احتجنا لفترة البداية حتى نهيئ 
انفسنا ولدينا مسؤولون سافروا 

صالح الغزالي وسلمى العيسى خالل املؤمتر الصحافي

حذر املتحدثون باسم »جتمع 
الديرة« من خطورة الوضع الذي 
تش����هده البالد، بس����بب ما يلجأ 
اليه بعض الن����واب من اخلروج 
إلى الس����احات رغم أنهم ميلكون 
احلرية الكاملة حتت قبة البرملان 
ورغم ما لديهم من أدوات دستورية، 
معبرين عن قلقهم جراء استيراد 
املظاهرات من دول مجاورة، رغم 
اختالف الكويت في ظروفها وفي 
دميوقراطيتها عن تلك الدول، كما أن 
املواطن ينعم بالرفاهية وال ينقصه 
شيء، متسائلني عن معنى جمعة 
الغضب وجمع����ة الرحيل، وملاذا 
يحاول من يروج لذلك زج البالد 
إلى هاوية نحن ف����ي غنى عنها، 
داعني أعضاء مجلس األمة الى وقفة 
ملراجعة النفس والبعد عن النعرات 
والعمل على أمن واستقرار الكويت، 
محذرين من خطورة اخلروج عن 
النظ����ام والعرف الذي جبل عليه 
الكويتي. جاء ذلك خالل  الشعب 
مؤمتر صحافي لتجمع الديرة والذي 
أعل����ن فيه عن حملت����ه للتصدي 
لألفكار الهدامة مس����اء أول أمس 

في مقر التجمع في الشعب.
في البداية أعلن أمني عام التجمع 
أنهم  العميد اسماعيل األنصاري 
اختاروا للتجمع اس����م »الديرة« 
ألنها تعن����ي البوصلة التي حتدد 
الطريق الصحي����ح، الفتا الى أن 
التجمع يضم نخبة من الناشطني 
في مجال اإلعالم والعالقات العامة 
وغيرها من التخصصات، حريصني 
على هوية اإلنسان الكويتي، ولديهم 
خطط وحمالت توعوية إليصال 
رسائل لتنمية احلس الوطني، وان 
التجمع ال يريد شعارات بل يريد 
روحًا وطنية في قلب كل مواطن. 

كمواطن����ني مواجهة ذلك من أجل 
صالح البلد، مطالبا النواب مبراجعة 
أنفسهم فالكويت بأفعال البعض 

منهم حزينة، 
القنوات  إلى أن بعض  وأشار 
الفضائية اخلارجية تناولت أحداث 
ما أسموه بجمعة الغضب بطريقة 
مغلوطة، مؤك����دا أن الوطن غال 
وعلينا جميعا العمل على استقراره 

وأمنه وأمانه.
من جهته ق����ال عضو التجمع 
فاضل مندني ان الكويت ال تستحق 
ما يحدث لها، مؤك����دا ان اللحمة 
الوطنية تظهر وقت األزمات، متمنيا 
أن يكون أهل الكويت كلهم يد واحدة 

وعلى قلب رجل واحد.
وأضاف، أن الكويت محسودة 
من البالد املجاورة على ما ينعم به 
أهلها من استقرار ورخاء، ولذلك 
ليس منطقيا أن نستورد األزمات، 
ب����دال من اس����تيراد التكنولوجيا 
احلديثة، ليس منطقيا أن يحمل 
البعض منا معاول هدم بدال من أن 

يساهم في البناء.
م����ن جانبه����ا قال����ت عضوة 
التجمع زهرة جمعة ان الهدف من 
التجمع هو جمع جميع الطوائف 
سنة وشيعة وبدو وحضر، كلنا 
كويتي����ون، ال فرق بني س����ني أو 
شيعي أو بدوي أو حضري، كلنا 

أهل هذه الديرة.
وأضاف����ت: نح����ن نعب����ر عن 
األغلبية الصامتة التي ال تشارك 
في االنتخابات، والتي متثل 60% من 
الشعب الكويتي، لكن بعد األحداث 
األخيرة، وما يفعله بعض النواب، 
رأينا أن يكون لنا دور إيجابي في 

اختيار األفضل للكويت.
أسامة دياب  ٭

باملظاهرات إلى ساحة الصفاة رغم 
وجود ساحة اإلرادة؟ وأضاف إن 
إلى االس����تقرار،  الكويت حتتاج 
فاإلحباط عم الش����ارع الكويتي، 
وهناك تذمر ش����ديد مما يحدث، 
وعل����ى اجلميع أن يع����ي أننا في 
الكوي����ت، ديرة خير لس����نا في 
ديرة تش����كو املجاعة أو الزالزل 
إلى ضياع  والفياضانات، مشيرا 
املنهجية واستخدام ألفاظ دخيلة 

على القاموس الكويتي.
وقال: لألسف حتكمت النعرات 
الطائفية ف����ي البعض وأصبحت 
تطغى عل����ى الوطنية، فاخلروج 
للشارع ضعف وليس قوة، نحن 
الدولة الوحي����دة التي بها حرية 
حقيقية. وزاد: أن اخلروج للشارع 
خروج عن اخلط السليم وعلينا 

وأضاف: نريد تخطي كل األخطاء، 
نريد فتح صفحة جديدة، فالوضع 
خطي����ر جدا، وعلى كل مواطن أن 
التصدي لألفكار  يفكر في كيفية 
الهدامة، »جمعة الغضب ثم جمعة 
الرحيل ومن املتوقع جمع أخرى 

مادام هناك من يروج لذلك«.
م����ن جانبه قال األم����ني العام 
املساعد جمال النصراهلل ان هدف 
التجمع ليس سياسيا بل وطني 
بحت، لقد ش����غلتنا هموم الوطن 
فالقلق وعدم االستقرار ليس من 
شيمة أهل الكويت، أبواب حكامنا 
ومسؤولينا دائما مفتوحة، سمو 
األمير باب����ه مفتوح جلميع فئات 
الشعب، فلماذا هذا التقليد األعمى 
ألحداث بعض الدول املجاورة؟ ملاذا 
الداخلية واخلروج  حتدي وزارة 

املتحدثون باسم جتمع الديرة خالل املؤمتر الصحافي

أطلقت ورشة العمل بعنوان »العنف النوعي«

فريحة األحمد: العنف يزداد بالكويت
وندعو لتكاتف اجلهود للحّد من آثاره

أعلنت رئيسة الجمعية الكويتية لالسرة 
المتميزة ورئيس���ة ن���ادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة االحمد انطالق ورشة العمل 
بعنوان »العنف النوعي« في الفترة بين 5 
و7 الجاري بش���يراتون الكويت بالتعاون 
مع المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين في الكويت، جاء ذلك في المؤتمر 

الصحافي الذي عقد يوم أمس االول.
وأكدت رئيس���ة الجمعية الكويتية لألم 
المثالية الش���يخة فريحة األحمد ان ورشة 
العمل »العنف النوعي« ستعود بالنفع على 
المجتمع، مؤكدة أن آفة العنف بشتى الصور 
أخذت في االزدياد في منطقتنا العربية بشكل 

عام والكويت بشكل خاص.
وأشارت االحمد الى انه من خالل ورشة 
عمل »العنف النوعي« قمنا بدعوة منظمات 
ومؤسس���ات دولية متخصصة في معالجة 
العنف، في كل من دول���ة االمارات العربية 
المتحدة والمملكة االردنية الهاشمية ودولة 
قطر الشقيقة بناء على خبراتهم ورياداتهم في 
التعامل مع حاالت وضحايا العنف فضال عن 
أننا سنتطرق الى هذه المشكلة ونعرضها بكل 
جوانبها ونأخذ بآراء المحاضرين والمشاركين 
الذين قمنا بدعوة النخبة منهم في الكويت، 
من كل وزارات الدولة المتخصصة في التعامل 
مع قضايا العنف بش���تى أنواعها وباالفكار 
العلمية والعملية للعمل على القضاء على 
هذه المش���كلة المتأصلة في جذور النفس 

البشرية منذ القدم.
وذكرت االحمد: اننا هنا اليوم من خالل 
هذا المنبر ندعو لتكات���ف الجهود الدولية 
والمحلية لمعالجة القضايا الخاصة بالمرأة 
والطفل وجميع أفراد المجتمع بشكل عام، 
والتي ال تأتي إال من خالل االحترام والتقدير، 
وتغيير السلوك والعادات الخاطئة التي من 
عادتها التشبث بأفكار رجعية، تخلف الدمار 
والخ���راب ألوطاننا المتحضرة، متمنية أن 
تكون حصيلة »ورشة عمل العنف النوعي« 
آليات عمل وتوصيات نستطيع من خاللها 
المحافظة على مجتمع قوي متماسك سليم 

فكريا وبناء.
وتمنت األحمد الش���فاء العاجل لحضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وعودته سالما ألرض الوطن، وقدمت جزيل 
الشكر لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

المحمد على دعمهم المتواصل للجمعية.
بدورها، تمنت د.حنان حمدان مديرة مكتب 
المتحدة لش���ؤون  العليا لألمم  المفوضية 

الالجئين في الكويت ان تشكل هذه الدورة 
استمرارا ألنشطة تهدف لخلق أرضية مشتركة 
للنقاش البناء حول موضوع العنف النوعي 
ولتبادل الخبرات على المستويين المحلي 
واالقليمي لما لهذا الموضوع من أهمية، إذ 
يشكل ظاهرة متنامية في مجتمعاتنا وتعتبر 
انتهاكا لحقوق االنسان، كما تأمل المفوضية أن 
تكون هذه الورش جزءا من سلسلة نشاطات 
مع الجمعية الكويتية لالسرة المثالية ومن 
المبادرات ذات الطابع االنساني وخاصة فيما 

يتعلق برعاية المرأة والطفل.
وأكدت حمدان أن الدور الحيوي الفعال 
الذي تقوم به الجمعية واهتمامها بالقضايا 
االنسانية، خاصة في رعاية شؤون الفئات 
الضعيفة في المجتمع، وحضور الجمعية على 
الدافع  المحلي واالقليمي، كان  المستويين 
وراء هذا العمل المش���ترك والشراكة التي 
تبدأ بهذه الورشة وهي شراكة استراتيجية 
نعمل على تطويرها من أجل خدمة القضايا 
االنسانية وأهدافنا المشتركة، ونأمل أن ينتج 
عن هذه الدورة خطة عمل على المستويين 
المحل���ي واالقليمي للمش���اركين لمتابعة 
النتائج المرجوة وخط���ة العمل المقترحة 

بنهاية الورشة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التحكيم الداعية 
صالح النهام ان هذه المش���اركة االولى مع 
منظم���ة عالمية في إطار المعالجة الجذرية 
لقضاي���ا المجتمع، خصوص���ا فيما يتعلق 
بالعنف وأس���بابه وأنواع���ه وطرق عالجه 
لتفادي المجتمع الظواهر الدخيلة والمشكالت 
المس���تعصية، مؤكدا حرص الجمعية على 
طرح العالجات الجذرية لمش���كالت االسرة 
واألمومة والطفولة، مستشهدا بزيارة الجمعية 
ال���ى الكثير من ال���دول العربية واالجنبية 
الى المراكز ذات الطابع االنساني والتربوي 
لتضيف إنجازات لس���جل الكويت في عدة 
مجاالت. وأكد النهام انه س���يتم تداول عدة 
موضوعات تهم األس���رة منه���ا العنف ضد 
المرأة والطفل ونخبة من المتخصصين من 

الكويت والدول العربية.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الثقافية في 
الجمعية سعاد العريفان انه من خالل الورشة 
سيتم التصدي لهذه المشكالت، مشددة على 
أنها ليست مقصورة على دول بعينها، وإنما 
نريد تسليط الضوء على الدول التي لديها 
إس���هامات علمية من دول أجنبية وعربية، 
آملة أن تظهر توصيات إليجاد حلول علمية 

للقضاء على أي شكل من أشكال العنف.
عادل الشنان  ٭

املتحدثون في ورشة العمل

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون
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- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 
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الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي


