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في تصريحات على هامش افتتاح معرض الكتاب اإلسالمي الـ 39 بحضور سمو رئيس الوزراء

العبداهلل: من لديه أدلة على أي شبهة تخص املال العام
فليتقدم بها إلىجهات التحقيق فوراً

آية نزلت في القرآن الكرمي هي 
)اقرأ باسم ربك الذي خلق(، 
فبدون القراءة لن جتد األمة 
سبيال للتقدم والتطور ألن 
كل مهنة ووظيفة مهما بلغت، 
تتطلب املعرفة، وال يتم ذلك 
اال من خالل القراءة وفي ظل 
الثورة املعلوماتية واستخدام 
األجهزة املتطورة واملتقدمة 
ومواقع التواصل االجتماعي 
تك���ون الق���راءة ض���رورة 
حتمية«. وتأتي اقامة معرض 
الكتاب اإلسالمي اسهاما من 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
في دفع عجلة التنمية ونهضة 
املجتمع على أس���س علمية 
وتربوية سليمة حتى تكون 
الكويت احلبيبة في مصاف 

الدول املتقدمة والرائدة«.
ان   الروم���ي  واض���اف 
الكتاب اإلس���المي  معرض 
يعتبر احدى الوسائل الهامة 
لنشر ثقافة الفكر اإلسالمي 
م���ن منابعه���ا اإلس���المية 
الصحيحة، ولتحصني أجيالنا 
ضد التطرف والغلو، وذلك 
عن طريق ترس���يخ مفهوم 
الوس���طية دون افراط وال 
تفري���ط، ولتمكينه���م من 
االطالع على جميع املعارف 
والثقاف���ات وجميع اوجه 
النشاط اإلنساني بسهولة 
ويس���ر، ما يجعل الكويت 

منارة للثقافة والعلم«.
وأشار الى ان مجلس ادارة 
اجلمعية قرر ان يكون شعار 
املع���رض لهذا العام »ثقافة 
اسرة« تأكيدا منه على دعم 
الكويتية،  استقرار األسرة 
ألن في اس���تقرارها سالمة 
للمجتمع وامن وامان الوطن، 
الوقت يس���هل  وف���ي ذات 
لألجيال القادمة طرق العلم 
واملعرفة، فمن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل اهلل 

له به طريقا الى اجلنة.
وفي خت���ام كلمته وجه 
الرومي الشكر لكل من ساهم 
في تنظيم هذا املعرض وفي 
مقدمتهم وزير اإلعالم الشيخ 
سلمان احلمود ومسؤولو 
وزارة اإلعالم على تعاونهم 
البناء مع اجلمعية ومختلف 
اجلهات األخرى املش���اركة، 
داعيا اهلل ان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل مكروه في ظل 
قيادة صاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني.

ان ارفع الى سموكم أسمى 
آيات الشكر والتقدير واشكر 
رعايتكم وحضوركم حفل 
افتتاح املعرض الذي تقيمه 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
في هذا العام حتت ش���عار 
»ثقافة اسرة« كما يسرني 
الترحيب بجميع الضيوف من 
داخل وخارج الكويت الذين 

شاركونا حفل االفتتاح«.
جمعي���ة  ان  واض���اف 
اإلصالح االجتماعي � بفضل 
اهلل تعالى � متيزت بكونها 
اول مؤسسة كويتية تنظم هذا 
املعرض املتخصص منذ 39 
عاما العتقادها بأهمية الكتاب 
والقراءة في تقدم الشعوب 
ونهضة األمم خاصة ان اول 

اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش���يخ سلمان  الش���باب 
احلم���ود بجه���ود جمعية 
اإلصالح ودورها الرائد في 
اقام���ة مثل هذه األنش���طة 
التي تهدف الى نشر ثقافة 
التس���امح والبناء والعطاء 

لبلدنا احلبيب الكويت. 
بدوره، وجه رئيس جمعية 
اإلصالح االجتماعي حمود 
الرومي الشكر لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك لرعايته وحضوره 
حفل افتتاح معرض الكتاب 
ال� 39 حيث قال:  اإلسالمي 
»باسمي ونيابة عن اخواني 
اعضاء مجلس ادارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي يسعدني 

وعن الوساطة الكويتية 
النظر بني  لتقريب وجهات 
ال���دول اخلليجي���ة وايضا 
الوساطة الكويتية لتقريب 
النظ���ر املصرية  وجه���ات 
� القطري���ة ق���ال العبداهلل 
الديبلوماسية  »منذ نشأت 
الكويتي���ة على يد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والكويت أدت دورا 
في تقريب وجهات النظر بني 
االشقاء، ونسأل اهلل العلي 
القدير ان يوفق كل من يرغب 
ويعمل ويدأب من اجل تقريب 
وجهات النظر وان يبعد عنا 
كل من يحاول ان يزرع بذور 

الفرقة والفتنة«. 
من جهته، أش���اد وزير 

الش���يخ جابر املبارك ليس 
فقط بالثقافة والعلم بل حتى 
بالثقافة اإلسالمية والعلوم 
اإلس���المية، محاول���ة منه 
لغرس هذه املفاهيم لدى عامة 
املجتمع الكويتي وبالتحديد 
الشباب، آملني ان شاء اهلل 
ان يوفق اجلميع والقائمني 
على هذا املعرض وان يزوره 
اجلميع ويستفيدوا مما هو 
معروض واالهتداء بتعاليم 

ديننا اإلسالمي السمحة«.
العبداهلل بجهود  وأشاد 
جمعية اإلصالح ،مؤكدا ان 
اجلمعية مش���هود لها من 
جميع أطياف املجتمع ونسأل 
للقائمني عليها وعلى العمل 
اخليري الكويتي التوفيق. 

أسامة ابوالسعود 

أبدى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
الشديد  العبداهلل استغرابه 
ممن يطلقون التصريحات 
دون أدلة، مشددا على ان من 
لديه أدلة على أي شبهة تخص 
املال العام فليتقدم الى جهات 
التحقيق بها فورا. جاء ذلك 
خالل رد العبداهلل على أسئلة 
الصحافيني على هامش افتتاح 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك معرض 
الكتاب اإلسالمي ال� 39 مساء 
امس بأرض املعارض، حول 
ما اثاره النائب السابق مسلم 
البراك ف����ي احدى القنوات، 
مضيفا »انا ال أود ان أحتدث 
عن شخص ولكن انا استغرب 
من اي شخص يدعي الضلوع 
والعل����م ومعرف����ة القانون 
والدس����تور واي ش����خص 
سواء كان عضو مجلس امة 
او عضوا س����ابقا او وزيرا 
او وزيرا س����ابقا او متنفذا 
او غير ذلك، ان يدعي علمه 
مبعلومات وأدلة سواء تشكل 
شبهة جرمية او بيانات تعتبر 

تعديا على املال العام.
وق���ال العب���داهلل: »أود 
ان اذكر اجلميع بأن قانون 
حماية املال العام ينص في 
مادته األولى ويوجب على كل 
من لديه معلومة عن التعدي 
على املال العام ان يذهب بها 
الى جهات التحقيق وان يدلي 
مبا لديه من بيانات«. و»كذلك 
قانون اإلجراءات في املرافعات 
اجلزائية واملدنية في احدى 
مواده يوج���ب على كل من 
لديه علم بشبهة جرمية ان 
يتوجه الى جهات التحقيق 
واإلدالء بالبيانات التي لديه 
لكن االكتفاء باالستعراض 
اللجوء  اإلعالمي فقط دون 
التحقي���ق، وأترك  جلهات 
تفسير ذلك للشعب الكويتي 
الواعي  الذي اتوقع ان يصل 

الى كبد احلقيقة«. 
وع���ن مع���رض الكتاب 
اإلس���المي وأهميته ودور 
جمعي���ة اإلص���الح ق���ال 
العبداهلل »ال شك ان رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك للمعرض 
بالغ���ة تدل على  لها داللة 
اهتمام احلكومة ممثلة بسمو 

سمو رئيس الوزراء مفتتحا املعرض بحضور حمود الرومي

سمو رئيس الوزراء يطلع على احدى املطبوعات جولة في املعرض

درع لسمو رئيس الوزراء من وزارة االوقاف سمو رئيس الوزراء في جناح بيت الزكاة

الشيخ سلمان احلمود متحدثا للصحافيني

سمو رئيس الوزراء متوسطا الشيخ محمد العبداهلل والشيخ سلمان احلمود  والشيخ احمد النواف وفيصل احلجي وحمود الرومي 

جمعية اإلصالح لها 
دور رائد في إقامة 
مثل هذه األنشطة 

التي تهدف إلى 
نشر ثقافة التسامح 

والبناء والعطاء 
للكويت 

الرومي: معرض 
الكتاب اإلسالمي 

إحدى الوسائل 
املهمة لنشر ثقافة 

الفكر اإلسالمي
من منابعها 
اإلسالمية 

في ختام املؤمتر الدولي للمحامني

درايفوس: الدميوقراطية بالكويت تضاهي نظيرتها في أميركا

الكوي����ت بها نظام  أن  وجد 
دميوقراطي ال يقل عن املعمول 

به في أميركا.
ودعا درايف����وس جميع 
احملام����ني الكويتي����ني ال����ى 
االشتراك في االحتاد الدولي، 
مؤكدا أن االحتاد له دور فاعل 
على الس����احة وميثل مظلة 

حلماية حقوق احملامني والدفاع 
عنهم. 

النقاشية  وفي اجللس����ة 
)الزكاة نظام مالي إس����المي 
يساهم في التنمية( استعرض 
مدير ادارة كبار متبرعي الزكاة 
د.خالد الشطي اآلثار اإليجابية 
لل����زكاة عل����ى املجتمع التي 

 مؤمن المصري 

اختت����م املؤمت����ر الدولي 
للمحامني أعماله أول من أمس 
في مس����رح مكتبة البابطني، 
وأك����د رئيس االحتاد الدولي 
للمحامني ستيفن درايفوس 
أن ما مت عرضه في اجللسات 
النقاشية حول النظام املالي 
اإلسالمي جعله شغوفا لالطالع 
أكثر على هذا النظام الذي لم 
يتأث����ر باألزمات االقتصادية 
أمام االحتاد  ما يفتح املجال 
الدولي لتنظيم املزيد من هذه 

الفعاليات املهمة.
ولفت الى أنه خالل تواجده 
في الكويت اطلع على نظامها 
القضائي والقوانني املعمول 
بها، مشيرا الى اعتقاده السابق 
بأن الكويت تعمل بالقوانني 
البريطاني����ة نظرا للعالقات 
البلدين، لكن  التاريخية بني 
بعد زيارته الى مجلس األمة 
واملجل����س األعل����ى للقضاء 

تشمل املزكي واملستفيدين من 
الزكاة واملجتمع بكل شرائحه، 
مؤك����دا أن لها دورا فاعال في 
التنمية االقتصادية من خالل 
زي����ادة الدخل القومي، حيث 
تعتبر الزكاة أهم موارد الدولة 
اإلس����المية، وتعتبر موردا 
سنويا دائما للدولة يساعدها 

على تنمية مواردها. 
وأضاف أن الزكاة لها دور 
في زيادة االجتاه االستثماري 
وحتريك عجلة االقتصاد ألن 
ض����خ املزكني أم����وال الزكاة 
للمحتاجني يساهم في زيادة 
احلركة الشرائية في السوق، 
ما يدعم تعزيز قوة السوق. 
وقال ان الزكاة تساهم في 
زيادة اإلنتاج، حيث ان وجود 
رأس����مال عند احملتاجني من 
أموال الزكاة يساعد على إنتاج 
املصانع والشركات مزيدا من 
السلع واملواد االستهالكية، كما 
أنها تساهم في زيادة رؤوس 

أموال املزكني. 

 املتحدثون في اجللسة النقاشية 

املليفي يصدر قرارات ترقية في » التطبيقي« 
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب أحمد املليفي عدة قرارات 

تقضي بترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية 
بكلياتها.

كلية الدراسات التكنولوجية

الوظيفة املرقى إليهاالوظيفةاالسم

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.عبداهلل ابراهيم املزروعي

كلية التربية األساسية
الوظيفة املرقى إليهاالوظيفةاالسم

أستاذأستاذ مشاركد.وليد أحمد الكندري
أستاذأستاذ مشاركد.حمد بلية العجمي

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.سلوى حسن الدرويش
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أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.عبداهلل ابراهيم العنجري
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أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.مرمي خليفة عرب

كلية الدراسات التجارية

الوظيفة املرقى إليهاالوظيفةاالسم

أستاذأستاذ مشاركد.فيصل عبداهلل احلماد

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.تركي سطام املطيري

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.خالد عبداهلل العنزي


