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خالل مهرجان «الوحدة الوطنية تضحية وعطاء» في بيت الكويت لألعمال الوطنية

خالل االجتماع الذي جمع «الرقابة التجارية» بحضور علي البغلي

صفر: يجب االستفادة من أحداث الماضي في التخطيط للمستقبل

«التجارة»: الحبس والغرامة لكل من يحاول 
زيادة األسعار بشكل مصطنع قبل شهر رمضان

القراوي: انطالق أنشطة الرحلة العلمية لبرنامج علماء المستقبل

 عاطف رمضان
التجارة  اعلن وكيـــل وزارة 
والصناعة باإلنابـــة عبدالعزيز 
اخلالدي ان الوزارة رصدت اسعار 
الســـلع واملنتجات الغذائية في 
األسواق احمللية ولم تالحظ أي 
ارتفاعات مصطنعة في األسعار 

احلالية.
جاء ذلك عقب االجتماع الذي 
عقـــد امس بالـــوزارة بناء على 
تعليمات وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون حيث جمع كال من 
الرقابة  الوكيل املساعد لشؤون 
التجارية علي البغلي ومدير ادارة 
الرقابة التجارية راشد الهاجري 
ومديـــر ادارة حماية املســـتهلك 
ادارة  النزهـــان ومدير  منصور 
التموين محمد العنزي ومراقبي 

بدأ وفد الرحلة العلمية لبرنامج 
علماء املستقبل انشطته العلمية 
التربوية وانتظمت حلقاتها العلمية 
حتت اروقة املسجد احلرام مبكة 
املكرمة بحفل تعارف بني الطالب 
القدامــــى وطالب الدفعة اجلديدة 
امعانا في حتقيق التواصل واحلوار 

واالنصهار.
وفي تصريحه للصحافيني قال 
وكيل الوزارة للعالقات اخلارجية 
واحلج املشرف العام على البرامج 
العلمية باملركز العاملي للوسطية 
د.مطلق القراوي لقد حرصنا على 
ان يتضمن برنامج الرحلة العلمية 
رحــــالت الى املعالــــم احلضارية 
واآلثار التاريخية التي من شأنها 
ان تدعم اخللفية التاريخية لطلبة 
العلم ببرنامج علماء املســــتقبل 
الطيبة  القــــدوة  وربطهم برموز 
ومعالم االسوة احلسنة في جيل 
الصحابــــة والتابعني والســــلف 
الصالح على هذه البقعة املباركة 

الـــوزارة مبختلـــف محافظات 
الكويت.

واضـــاف اخلالـــدي ان هذا 
االجتماع كان الهدف منه االطالع 
على جهـــود طاقم الوزارة جتاه 
موضوع ضبط األسعار خاصة مع 
دخول شهر رمضان الفضيل وذلك 
النفوس  لعدم السماح لضعاف 
اســـتغالل هذه املواســـم لرفع 

األسعار بالشكل املصطنع.
وأوضـــح ان الـــوزارة اعدت 
كشـــوفا بشـــأن ضبط األسعار 
للمنتجات األساسية والضرورية 
والرمضانية، من خالل مسح شامل 
لألسواق وانه غير مسموح برفع 
األسعار خالل الفترة املقبلة وسيتم 
تطبيق القانون وحترير محاضر 
ضبط للمخالفني لتحويلهم للنيابة 

التي انطلقوا منها لتعليم الناس 
امة  علوم وفنون حضارة خيرة 

اخرجت للناس.
واضــــاف ان ربط طلبة العلم 
بتاريخهم احلضاري االسالمي من 

التجارية، مشـــيدا بدور الرقابة 
التجارية في هذا املوضوع.

وقال ان الـــوزارة اعدت فرقا 
من الرقابة لرصد االســـواق في 
التعاونية واالسواق  اجلمعيات 
املركزية وشبرات اخلضار ومطابقة 
الكشوف املعدة لألسعار القدمية 
بأسعار السلع في األسواق وذلك 
من خالل فترات متعددة خاصة 
قبل االفطار في شهر رمضان «وقت 

الذروة».
وبني ان الوزارة ســـتجتمع 
مع شركة نقل وجتارة املواشي 
الدواجن لتوفير  ومع شركات 
اللحوم في األسواق باألسعار 

شأنه ان يثير في نفوسهم الرغبة 
في اعادة انتاج الفعل احلضاري 
االسالمي من جديد وذلك على ايدي 
علماء مؤمنني بأن لرسالتهم في 
هذا الوجود اصال اميانيا وتعاليم 

املتعارف عليها.
ولفت الى انه سيتم محاربة من 
يتعمدون تأخير وصول الشاحنات 

بهدف االحتكار لرفع األسعار.
وقـــال ان الوزارة وبالتعاون 
مع اجلمارك خصصت فريقا في 
ميناء الدوحة ملتابعة الشاحنات 
احململة باألسماك حيث ان هناك 
افرادا يقومون بشـــراء الشحنة 
كاملة بهدف احتكار االسواق وهذا 

امر مرفوض.
وشدد على ان القانون يعاقب 
من يقوم برفع الســـلع بشـــكل 
مصطنع باحلبس ملدة ال تقل عن 
٣ شهور وال تزيد على ٣ سنوات 

ربانية ال مجال للكســــل عنها او 
الفتور والتراخي في ادائها والوفاء 
بحقها. وقال ان الرحلة في طلب 
العلم هي سنة األنبياء وشعيرة 
العلماء والفقهاء وهي تقليد علمي 

وبغرامة ال تقل عن ٢٠٠٠ دينار 
وال تزيـــد على ١٠ آالف دينار او 
باحدى هاتني العقوبتني، كما انه 
يجوز احلكم بإغالق احملل الذي 
وقعت فيـــه املخالفة مدة ال تقل 
عن ٦ شهور او الغاء الترخيص 
واغالق احملل نهائيا ويتم تعليق 
لوحة على واجهة احملل بشـــكل 
ظاهر ويجب في جميع احلاالت 
احلكم مبصادرة السلعة املضبوطة 
ويجوز لوزير التجارة والصناعة 
ان يأمر ببيع الســـلع املضبوطة 
للجمهور على ان يتم ايداع املبالغ 
احملصلة من البيع بخزانة احملكمة 

حلني الفصل في الدعوى. 

موروث عن سلف الصالح ال مجال 
للتنكب عن مسيرته التاريخية او 
التخلف عن ركبه احلضاري هذا ان 
كنا صادقني في توجهنا نحو اعادة 

االعتبار احلضاري ألمة اقرأ.

 رندى مرعي
شـــدد وزير األشـــغال العامة ووزير 
الدولة لشـــؤون البلديـــة د.فاضل صفر 
علـــى أن الكويتيين في أمس الحاجة الى 
الوحدة الوطنية التي تترجم في المواقف 

الصعبة.
تأكيد صفر جاء خالل رعايته لمهرجان 
«الوحدة الوطنية تضحية وعطاء» الذي 
اقيم في بيت الكويـــت لألعمال الوطنية 
بمناسبة الذكرى الـ ١٩ لالحتالل العراقي 
للكويت وذلك بحضـــور عدد من اعضاء 
المجلس  الديبلوماســـي واعضاء  السلك 

البلدي والشخصيات العامة.

وقال صفر إن هذه المناســـبة األليمة 
تعتبر من المنعطفات األساسية في تاريخ 
الشـــعوب ومن المحطات الرئيسية التي 
ينبغـــي على الشـــعوب والقيادات وعلى 
جمــــيـــع المســـؤولين التوقـــف عندها 
للتفــــكير في مســـيرتهم الســـابقة وفي 
كيفية التعاطــــي مع ما مضى من أحداث 
وتجـــارب وكيف يخططون لمستقبلهم 
واالســـتفادة من هذه األحداث ألن العبرة 

هي االستفادة منها.
وفي كلمته تحـــدث صفر عن ذكريات 
الحرب االليمة التي اسر فيها شقيقاه، وقال 
انه البد من الوقوف عند ذكرى الشهداء وعند 

حرية االســـرى الذين تم أسرهم في هذه 
الحرب ومّن اهللا عليهم بنعمة الحرية.

وتحدث ايضا عن االحداث المرة التي 
عّلمت الكويتيين الصبر واالخاء ودفعتهم 
الـــى االلتفاف حول وطنهـــم أكثر من أي 

وقت آخر.
وتمنى صفر ان تـــدوم نعمة الوحدة 
الوطنيـــة والتكاتـــف والحريـــة واألمان 
والخيرات مؤكدا ان عنوان المهرجان يؤكد 
على األسس التي نشأ عليها الكويتيون.

وقال صفر إنه خالل تلك المحنة رسم 
الكويتيون داخل وخارج الكويت صورة 
نموذجية ســـاهمت في تثبيت الشرعية 

والتمســـك بها هذه الشرعية المتمثلة في 
حكم آل الصباح والشرعية الدستورية التي 
تنفرد بها فـــي المنطقة والكثير من دول 
العالم تنظر للكويت نظرة إكبار وإعجاب 

واجالل.
واشاد صفر بالدور الوطني لبيت الكويت 
لألعمال الوطنية وقال التي ان مشـــروع 
غرناطة الذي تمتد مســـاحته على ٥ آالف 
متر مربع خصصتها البلدية للبيت كنوع 
من انواع الدعم ليكون بيت الكويت لالعمال 

الوطنية من أهم معالم الكويت.
ثم كانت كلمة رئيس اللجنة المنظمة 
للمهرجان خلف العنزي التي قال فيها ان في 

هذا اليوم عبر الكويتيون عن حبهم للكويت 
فهو يوم الوحدة الوطنية، حيث تالشت 
المذهبية والقبلية واالجتماعية  الفوارق 
واتحدت أيادي أهـــل الكويت مع بعضها 
البعـــض ألجل هدف واحد هو بزوغ فجر 
جديد على الكويت وهو تحرير الوطن من 

براثن الطاغية وجنوده.
وقال ان الكويت قدمت الكثير من دماء 
ابنائها التي سالت فداء للوطن وكانت طريق 

النور لتحقيق النصر.
وقال انه مع بزوغ فجر ٢٦ من فبراير هم 
اهل الكويت العادة بناء  الوطن والنهوض به 
وبعمرانه وقال العنزي ان «الوحدة الوطنية 

تضحية وعطـــاء» عنوان المهرجان الذي 
نسعى من خالله لقول إن للوحدة الوطنية 
ثمنا فالبد من التضحية حتى يكون العطاء 

صفة من صفات أهل الكويت.
وانتهى العنزي بالتوجه بالشكر الى كل 
من يدعم نشـــاطات بيت الكويت لالعمال 
الوطنية الذي اصبح معلما من معالم تاريخ 

العدوان.
المهرجان مشهد تمثيلي اعده  وتخلل 
وقدمه طالب الهيكلة الذين اشـــرفوا على 

المهرجان وفاء لذكرى االحتالل.
كمـــا تم تكريم الوزيـــر د.فاضل صفر 

لدعمه ورعايته لهذا المهرجان.

(أنور الكندري)د.فاضل صفر يلقي كلمته في االحتفال جانب من االحتفال د.فاضل صفر في جولة على املتحف

عبدالعزيز اخلالديعلي البغلي

(أحمد باكير)جانب من االجتماع

املشاركون في الرحلة في لقطة تذكارية

تنظيم ٣ رحالت لألبناء المتميزين

الوردان لـ «األنباء»: دراسة إجراء
 البصمة الوراثية ألبناء دار األطفال

أبا الخيل: اإلعالم القيمي طوق نجاة وينبغي دعمه
«نفائس رحمة للعالمين» يرد عمليًا على اإلساءات الموجهة لإلسالم

 بشرى شعبان
اكد مديـــر ادارة احلضانة العائلية د.فهد الـــوردان على مكافأة 
املتميزين والناجحني من أبناء اإلدارة تشـــجيعا لهم على مثابرتهم 
في الدراســـة.وقال في تصريح خاص لـ «األنبـــاء»: لهذه الغاية مت 
تنظيم ثالث رحالت الى كل من ماليزيا وتركيا والقاهرة تشـــجيعا 
لألبناء الناجحني واملتميزين، وقد عملت اإلدارة على ان يشارك في 

هذه الرحالت األبناء الناجحون فقط.
وعن بدء العمل في املرحلـــة التجريبية لـ «األم البديلة» قال ان 
عملية صيانة األســـر ستســـتغرق ما يقارب الشهر ومت االتفاق مع 
مبرة الصناعات الوطنية على ان يبدأ العمل باملشـــروع بعد شـــهر 
رمضان املبارك. وكشـــف د.الوردان عن قيام اإلدارة بإعداد دراسة 
ســـيتم رفعها الى اجلهات املختصة في الوزارة بشأن اعتماد إجراء 

البصمة الوراثية ألبناء دار األطفال.

 ليلى الشافعي
أهدت ادارة االعالم الديني بوزارة 
التلفزيوني  االوقاف برنامجهــــا 
املتميز «نفائــــس رحمة للعاملني 
محمــــد ژ» للفضائيات العربية 
على ان يتم بثه خالل شهر رمضان 
املبارك. وبني مدير االدارة واملشرف 
العام على مشروع نفائس القيمي 
لتعزيز العبادات صالح ابا اخليل 
البرنامج  أن  خالل بيان صحافي 
يناقش عبر حلقاته سيرة املصطفى 
ژ وما حتمله من مواقف واحداث 
التعامالت  فــــي  وحضارة ورقي 
االنسانية مبختلف اشكالها والوانها 
ليتضح لذلــــك العالم املتغطرس 
ان اوهامــــه وخياالته التي يرمي 
بها نبينــــا وديننا من آن آلخر ال 
متثل شيئا من احلقيقة النبوية او 
السلوكيات احملمدية وقد ال تزيد 
عن مجــــرد البوح والتنفيس عن 
امراض واحقاد لم تكن لتظهر لوال 

انتشار االسالم وتغلغله في قلب 
اوروبا نفسها. ثم تطرق ابا اخليل 
الى مضمون الرســــالة االعالمية 
التي يحملهــــا البرنامج الفتا الى 
انــــه يناقش عبر حلقاته ســــيرة 
املصطفى ژ مبا حتمل من غزوات 
واحداث ومواقــــف تؤكد جميعها 

مدى خلقه وسماحته ژ حتى مع 
اعدائه واملتطاولني عليه ليعرف 
العالم الذي ســــبه باسم التحضر 
واحلرية انه ال يعرف شــــيئا عن 

شريعته او مبادئه.
وتابــــع هــــذا باالضافــــة الى 
احتواء البرنامج على فقرة خاصة 
باملستشرقني واقوالهم مؤكدا على 
اجلهد املبذول في هذه الفقرة ومعلال 
لذلك باتيان االدارة بفريق من اكفأ 
الرسامني واملصممني لرسم صور 
لهؤالء املستشرقني من جديد وذلك 

لتلف العديد من صورهم.
كما اشــــار ابا اخليــــل الى ان 
البرنامج يحمل على كاهله ايضا 
فقرة بعنوان «السراج املنير» وهي 
كما وصفها عبارة عن أشعار رائعة 
قيلت في الرســــول ژ عن فقرة 
(كتاب ومؤلف) والتي تشير الى 
الكتب التي تكلمت عن الرسول ژ، 
مؤكدا على استخدام احدث تقنية 
اجلرافيكس بالبرنامج والفتا في 
ذلك الوقت الى ان املادة الفيلمية 
للبرنامج قد مت تصويرها في عدة 
دول عربيــــة وخليجية باالضافة 
الى تركيا مشــــيرا الى انه والول 
مرة يوجد في برنامج تلفزيوني 
(ڤيديو كليبات) خاصة بالرسول 
ژ رغم ان تكلفة الكليب الواحد 
تتجاوز ٥٠ الف دينار مؤكدا بأنها 
قــــد اهديت لالدارة من قبل بعض 
القادرين. ثم تطرق ابا اخليل الى 
وضع االسالم في العالم مؤكدا ان 
التي يتعــــرض لها من  الهجمات 
قبل البعض سببها غياب الوعي 
االسالمي وانعدام اخلطط االعالمية 
املبنية على اسس علمية وبرامج 
وانشطة تستطيع ابراز اجلوانب 
االيجابية خلير االنبياء والرسل 
ژ وهي كثيرة الســــيما في ظل 
االفتــــراءات التي توجه الى نبينا 

وكل ما له عالقة باالسالم.

د. فهد الوردان

صالح ابا اخليل


