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وليد الستالن مكرما وليد الشعيب

الدكتور / حممد عبدالرحيم معروف

واآل معــــروف الـكــــرام

تتقدم اأ�ســـرة

�سركــة اأوبـــن ويـــر

 لإ�ست�سارات الكمبيوتـر

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

بخال�ص العزاء  و�سادق املوا�ساة من

�سائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

والـــــدتـه

خالل رعايته مهرجان مساجد حولي

 الشعيب: كادر األئمة والمؤذنين الكويتيين
في ديوان الخدمة ويفوق كادر مدرسي »التربية«

قطاع المساجد يكرم 120 عامالً متميزاً بالقطاع غداً 
أسامة أبو السعود

اوضح وكيل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
املساعد لش��ؤون قطاع املساجد وليد الشعيب، أن 
املكرمني مت ترش��يحهم من جميع االدارات التابعة 
للقطاع ويصل عدده��م إلى 120 مكرما من الفئات 

الوظيفية املختلفة منه��ا اإلمام واخلطيب واملؤذن 
واإلداري والهندسي، كما سيتم تكرمي مديري االدارات 
التابعة لقطاع املساجد، وفي سياق متصل سيتم تكرمي 
5 مديري ادارات س��ابقني وذلك تقديرا جلهودهم 

وعطائهم في خدمة بيوت اهلل.

 أسامة أبوالسعود
أكد الوكيل املس���اعد لشؤون 
املس���اجد وليد الشعيب أن كادر 
الكويتيني مت  األئمة واملؤذن���ني 
تقدميه لدي���وان اخلدمة املدنية، 
وهو معروض حاليا على مجلس 
اخلدمة املدنية من ضمن الكوادر 

املعروضة عليها.
وأشار الشعيب خالل رعايته 
املهرجان الثقافي والرياضي الثالث 
الذي تنظمه إدارة مساجد محافظة 
حولي حتت ش���عار »نحو عمل 
مؤسسي متميز« صباح أول من 
أمس بنادي القادسية بحضور عدد 
من املسؤولني في القطاع، إلى أن 
كادر األئمة واملؤذنني الكويتيني 
يفوق كادر مدرسي التربية، الفتا 
اننا بصدد اإلع���داد احلالي  إلى 

خلطة رمضان ونركز فيها على 
استضافة املش���ايخ والدعاة من 
اخلارج والتي ستكون مبا يعادل 
20 استضافة خارجية إلحياء هذه 

الليالي املباركة.
وقال إن املراك���ز الرمضانية 
في الع���ام املاضي كانت 8 مراكز 
رمضانية، وفي هذه السنة سيكون 
عدد املراكز الرمضانية 12 مركزا 
رمضانيا موزعة على احملافظات، 
الفتا إلى أن القطاع حرص على 
تخصيص 30 قارئا موزعا على 

املراكز الرمضانية.
وأضاف الشعيب: انه ليسعدني 
املشاركة واملساهمة في املهرجان 
الثالث إلدارة مس���اجد محافظة 
حولي، مشيرا إلى أن الشعار الذي 
مت اتخاذه الي���وم لهذا املهرجان 

»نحو عمل مؤسسي متميز« هو 
احد شعارات الوزارة والتي تدعو 

إليه.
وقال الشعيب إن هذه اإلدارة 
تعد من اإلدارات املميزة واملبدعة 
والفعالة في قطاع املساجد، مبينا 
أن اإلدارة بني الفينة واألخرى تقوم 
بعمل ش���يء مميز على مستوى 
قطاع املساجد، وهذا ليس بغريب 
على مدير اإلدارة وليد الستالن 
وال على إدارة حولي التي تعودنا 

منها التميز دوما.
م���ن جانبه، أك���د مدير إدارة 
مس���اجد محافظ���ة حولي وليد 
الس���تالن ان املهرج���ان الثقافي 
والرياضي الثالث يعد من األنشطة 
املهمة التي قامت اإلدارة بتبنيها 
من اجل النهوض بخدمة إخوانهم 

العاملني من أئمة ومؤذنني وإداريني 
فحقا علينا أن نخدم هؤالء النجوم 
املتأللئة في سماء احملافظة الذين 
لم يألوا جهدا في الدعوة إلى اهلل 
عز وجل وتبصير الناس بأمور 
دينه���م وتوجيهه���م باحلكم���ة 
امتثاال لقول  واملوعظة احلسنة 
احلق جل في عاله »ادع إلى سبيل 
ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن«.
وأضاف انه حرصا من اإلدارة 
على االستمرار في التميز حرصنا 
عل���ى إقامة ه���ذا املهرجان الذي 
يرس���خ مبدأ التع���اون والتآلف 
والتكاتف ومبدأ اإلخوة الصادقة 
وكسر حالة امللل التي قد تصيب 
البعض ج���راء العمل املتواصل 
وتوطيد روح التآلف بني العاملني 

وجتديد نشاطهم ملواصلة العطاء 
وتطوير األداء، الفتا إلى ن هدفنا 
هو حتقيق إستراتيجية الوزارة 
من خالل قيمها ابتداء بالوسطية 

وانتهاء بالشراكة.
وأش���ار إلى انه كان شعارنا 
باألمس »ش���ركاء ف���ي اإلبداع« 
للمهرج���ان األول، واملهرج���ان 
الثاني »ش���ركاء ف���ي التنمية«، 
وإننا اليوم أصبح شعارنا »نحو 
عمل مؤسسي متميز«، مؤكدا أن 
تنمية العاملني هو هدفنا واإلبداع 
والتميز واالرتقاء بالعمل على كل 
األصع���دة واجلوانب والنواحي 
ورفع كفاءة األداء لدى العاملني 
والوصول برسالة القطاع وأهدافه 
وخدماته لكل ش���رائح املجتمع 

هدفنا.

د.بركات الهديبان ود.اجنيال باورز وامللحقة اإلعالمية في السفارة األميركية نيكول 
نوتشيللي أثناء قطع كيكة مبناسبة احتفال السفارة األميركية بعيد االستقالل

ويحرمونه���ا م���ن كل احلقوق. 
واس���تدرك: ه���ذا بالطبع ليس 
صحيحا بدليل أن بعض الغربيني 
الذين أتيح لهم أن يقيموا لفترات 
معينة في الدول العربية أدركوا 

خطأ هذه النظرة النمطية.
ونوه الهديبان بترتيب اإلسالم 
حلقوق املرأة وواجباتها كزوجة وأم 
وابنة وجعل لها حقوقا وافية في 
النفقة والتربية والرعاية الكاملة 
وتعليمها أرق����ى تعليم وتأهيلها 

لتنال أرفع الدرجات. 
وشدد على أن اإلسالم لم يحجب 
عن املرأة أي عمل يؤديه الرجل ما 

دامت قادرة على ادائه. 
الكويت  الهديب����ان أن  وأك����د 
س����ارت عل����ى النهج اإلس����المي 

الرائ����ع لها، مؤكدة أنها س����تقوم 
بتلبية طلبه في نقل رسالته إلى 
الشعب األميركي وتقريب وجهات 

النظر بني احلضارتني.
وعبرت عن تقديرها للدور الذي 
تقوم به املرأة املسلمة، مؤكدة انها 
مؤمنة متاما بأن للنساء املسلمات 

دورا بارزا في بلدانهن.
وشددت في ختام حديثها على 
االهتمام بالكوادر البش����رية التي 
ميكن من خاللها بناء البلدان وضمان 
منائها وتطورها متمنية أن تكون 
س����ببا في التفاعل وتبادل اآلراء 
واألفكار ب����ني طالبها في اجلامعة 
بأميركا وبني الطالب في الكويت 
وأن تتحقق شراكات متميزة بني 

الطرفني.

خفي بحيث يظهر هؤالء كداعمني 
حلرية الصحافة أمام العلن بينما 
يحاربون تلك احلريات ويحاولون 

النيل منها في اخلفاء واالروقة.
وأش���ار د.الهديب���ان إلى أن 
اإلع���الم الغربي اعتم���د نظرة 
منطية ملجتمعاتنا بش���كل عام 
إل���ى حد أنه ترس���خ في أذهان 
الغربيني أن مجتمعاتنا اإلسالمية 
واخلليجية خاصة، ال تزيد عن 
كونها بيئ���ات صحراوية ظهر 
فيها النفط، وأصبح لدى أهلها 
مال وفير ينفقونه بسفه وتبذير 
على ملذاتهم وترفهم وكمالياتهم، 
ويتصورون أن الرجال يسجنون 
املرأة في البيت وال يس���محون 
له���ا باخل���روج ويضطهدونها 

املس����تنير ومنحت املرأة حقوقها 
السياسية.

وف���ي خت���ام حديث���ه دعا 
الندوة عميد  د.الهديبان ضيفة 
كلية اإلعالم في جامعة كنساس 
ستي بالواليات املتحدة األميركية 
د.اجنيال باورز من خالل موقعها 
إلى إيصال هذه الرسالة للمجتمع 
األميركي بكل مؤسساته لتحقيق 
أقصى درجات االس���تفادة بني 

احلضارات. 
ومن جانبها استهلت عميد كلية 
اإلعالم في جامعة كنساس ستي 
بالواليات املتحدة األميركية د.اجنيال 
ب����اورز كلمتها بالش����كر اجلزيل 
لرئيس حتري����ر جريدة الصباح 
الهديب����ان على تقدميه  د.بركات 

اإلنساني« والتي عقدت مبشاركة 
عمي����د كلية اإلعالم ف����ي جامعة 
كنساس ستي بالواليات املتحدة 
األميركية د.اجنيال باورز وبحضور 
امللحق الثقافي في السفارة األميركية 
لدى الكويت، على ضرورة التزام 
الصحف باملوضوعية واملصداقية 
في نقل وتداول األخبار والتقارير 
وأن تلع����ب دورا في التقريب بني 
الدول والش����عوب ال في التباعد 
بينها. وأك����د أن اإلعالم الكويتي 
يتمتع بقدر كبير من احلرية لدرجة 
أن الصحافة الكويتية باتت حتتل 
املركز األول على املستوى العربي 
ف����ي مجال احلريات غير أن هناك 
بعض األطراف املؤزمة التي حتاول 
تضييق احلريات على اإلعالم بشكل 

أكد رئي����س حتري����ر جريدة 
»الصباح« الزميل د.بركات الهديبان 
ضرورة إقامة جسور احلوار بني 
اإلعالم العرب����ي واإلعالم الغربي 
وكذلك ب����ني املفكري����ن والعلماء 
واملثقفني م����ن اجلانبني لتكريس 
وترس����يخ ما يس����مى ب� »حوار 
احلضارات« ألن ذلك كفيل بتصحيح 
الكثير من املفاهيم لدى اجلانبني 
وإزالة سوء الفهم الذي ينشأ في 
كثير من األحي����ان نتيجة لغياب 

املعلومات واحلقائق.
وشدد د.الهديبان خالل الندوة 
الثقافية التي نظمها معهد األكادميية 
األميركية للعلوم والتكنولوجيا 
بعن����وان »دور امل����رأة في اإلعالم 
وحقوقها في املوروث احلضاري 

خالل ندوة »دور المرأة في اإلعالم« التي نظمها معهد األكاديمية األميركية للعلوم والتكنولوجيا

الهديبان: بعض األطراف المؤزمة تحاول في الخفاء تضييق الحريات على اإلعالم


