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رئيس الهيئة اإلسالمية في كمبوديا ثّمن دور »األوقاف« في إنشاء المراكز الدعوية

الحماد: حريصون على دعم المسلمين
وتقديم كل ما من شأنه رفعة اإلسالم

استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
ف����ي مكتبه وكي����ل وزارة العمل 
ورئي����س الهيئة اإلس����المية في 
جمهورية كمبوديا عثمان حسن 

والوفد املرافق له.
اللقاء بحث أوجه  ومت خالل 
التع����اون اإلس����المي املش����ترك 
وتوطيد العالق����ات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
وثمن رئيس الهيئة اإلسالمية 
عثمان حسن دور الكويت في دعم 
االسالم واملسلمني في جمهورية 
كمبوديا، السيما دور اجلمعيات 
اخليرية وعمله����ا اخليري الذي 
س����اهم في نشر النهج اإلسالمي 
في كمبوديا كجمعية إحياء التراث 
وجمعية اإلص����الح االجتماعي 
الن����وري  وجمعي����ة عب����داهلل 

بترجمة العديد من الكتب اإلسالمية 
الى اللغة االجنليزية.

ومن جانبه أكد املستشار راشد 
احلماد ح����رص وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����المية على دعم 
املس����لمني في شتى بقاع األرض 
وتقدمي كل ما يخدم رفعة ش����أن 

اإلسالم واملسلمني.

اخليرية.
وحرص وكي����ل وزارة العمل 
ورئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 
عثمان حس����ن على دعوة وزارة 
األوقاف في الكويت إلنشاء املزيد 
من املراكز اإلس����المية والدعوية 
لنشر الدين اإلسالمي وذلك الزدياد 
عدد املسلمني في بالده، كما طالب 

خالل ندوة »الدولة المدنية والسلم األهلي من المنظورين اإلسالمي والمسيحي«

رواشدة: المسلمون لم يهدموا أي كنيسة عبر التاريخ
المحميد: ضرورة سنّ قوانين تمنع استغالل الدين

أسامة أبو السعود
الندوة  طالب املتحدثان في 
الت����ي حملت عن����وان »الدولة 
املدني����ة والس����لم األهل����ي من 
املنظورين اإلسالمي واملسيحي« 
بضرورة االلتزام مبفهوم الدولة 
املدنية بأسسها الراشدة وجميع 

مكوناتها العرقية والدينية.
وأوضحا في الندوة التي دعا 
لها مجلس العالقات اإلسالمية 
� املسيحية مساء اول من امس 
في ديوان السيد محمد املهري 
ان الواجب احلفاظ على القوانني 
الدين  املانعة م����ن اس����تغالل 
واحلري����ة والقان����ون إلخراج 
هذه األركان من حلبة التفاوض 

السياسي.
فقد قال س����فير جمهورية 
البوسنة والهرسك في الكويت 
د.ياسني رواشدة ان املسلمني في 
املدينة املنورة كانوا يعيشون 
جنبا الى جنب مع املسيحيني 
واليهود، حي����ث كانوا جميعا 
يعيشون في مكان واحد كأمة 

واحدة.
وأض����اف ان الواجب علينا 
االستفادة من التاريخ حتى نكيف 
واقعنا املعاصر لتعايش بعضنا 
البعض خاصة ان احلكمة  مع 
الربانية شاءت ان تكون البشرية 
على تباين في األديان واملذاهب 
ولهذا يجب احترام اآلخر وفق 

احلدود.
وتاب����ع ان احلدي����ث ع����ن 
التعايش اصبح اليوم ضرورة 
ملحة يجب ان حتظى باهتمام 
اجلميع خاصة ان هناك الكثير 
من القواسم املشتركة ستسهم 
في تنظيم حياتنا املستقبلية 
وخير مثال ما حدث في البوسنة 

الراشدة بجميع مكوناتها العرقية 
والدينية حلفظ احلقوق اخلاصة 
العقائدية والعبادية والفكرية 
وااللت����زام بكل ما من ش����أنه 
استدامة السلم األهلي للمجتمع 
املكون للدولة املدنية باإلضافة 
الى حفظ حقوق األقليات مبنع 
اص����دار اي قوان����ني تنتقص 
م����ن احلقوق املدني����ة ألي من 
املواطنني خصوصا بالنس����بة 
للحري����ات اخلاص����ة باملعتقد 
الى  والعبادة والفكر. وأش����ار 
ضرورة س����ن القوانني املانعة 
الدين واحلرية  من اس����تغالل 
والقانون إلخراج هذه األركان 
التفاوض السياسي  من حلبة 
الضيق بحي����ث ال ميكن ألحد 
املس����اومة على هذه املبادئ أو 

فرض اجتهاده على اآلخرين.

ملطلق احلقيقة، ومن يخالفه في 
اي امر فقد خالف اهلل، في حني 
يرى آخرون ان احلكم ال عالقة 

له باملعتقدات الدينية.
وأضاف ان العديد من الناس 
خلط����وا بني مفهوم����ي الدولة 
املدنية والعلمانية ألنهم اعتبروا 
املصطلحني ذوي مضمون واحد 
اال ان الف����ارق كبي����ر بينهما، 
املدني����ة حتافظ على  فالدولة 
احلقوق واحلري����ات اخلاصة 
دون املساس باحلقوق والنظام 
العام للدولة اما الدولة العلمانية 
فه����ي تعمل على الغ����اء الدين 
العقائدية اخلاصة  واحلريات 
وهذا ظلم لإلنس����ان واملجتمع 

وحكر للحقيقة املطلقة.
وتابع: كما يج����ب االلتزام 
مبفهوم الدولة املدنية بأسسها 

الى هدم املس����اجد وقتل األئمة 
الستفزاز مشاعر املسلمني إلثارة 
ح����رب طائفي����ة مذهبية اال ان 
وعي اجلندي املسلم أفشل تلك 
املخططات والدليل على ذلك لم 
يسجل التاريخ هدم أي كنيسة 

على أيدي املسلمني.

المجتمع اإلنساني

ومن جانبه قال أمني س����ر 
مجلس العالقات اإلس����المية � 
املسيحية زهير احملميد ان الدولة 
تقوم على ادارة املجتمع االنساني 
العرقية  مبختل����ف مكونات����ه 
والعقائدية والفكرية األمر الذي 
اختلف معه العديد من املفكرين 
في امر ادارة الدولة ولهذا يرى 
البعض ان احلاكم مفوض من 
اهلل س����بحانه وتعالى وممثل 

والهرسك التي كانت تعاني من 
حروب لم تكن بسبب اختالف 

الدين بل الختالفات سياسية.
وأشار الى ان موقف الرئيس 
البوسني كان متشددا ما دفعه 
الى استخدام اإلعالم إلعادة كتابة 
التاريخ ومسح األدمغة واالنتقام 

من األتراك العثمانيني.
وزاد بأن مرحلة احلرب التي 
بدأت في التهجم على الكاثوليك 
كونهم كانوا يتعاونون مع ايران 
األمر الذي أتاح لهم االعتداء على 
هذه العالقة الوهمية في األصل 
حتى كانت هذه احلرب مبنزلة 
نقطة سوداء مما جعل احلرب 
سياسية فاشية جاءت لتحقيق 

أهداف مشبوهة.
البرنامج  ان  وقال رواشدة: 
الذي بدأه اجليش الغازي اجته 

بوراشد: وفد من أسر الشهداء الكويتيين 
يزورون ذويهم في مقبرة السويس

القاهرة � كونا: قال رئيس املكتب العسكري بسفارتنا في القاهرة 
العقيد الركن سعود بوراشد امس ان وفدا من أسر الشهداء الكويتيني 
سيقوم بزيارة الى مصر تس���تغرق ثالثة ايام، وذلك لزيارة قبور 
ذويهم في مقبرة الس���ويس ش���رقي القاهرة. وأضاف بوراش���د ان 
ه���ذه الزيارة جاءت مبباركة من قبل رئيس االركان العامة للجيش 
الكويتي الفريق الركن الش���يخ احمد اخلالد وبتوجيهات من النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك. 
وأوضح ان الزيارة تأتي تأكيدا على امتزاج الدماء الكويتية بالدماء 
العربي���ة من خالل مش���اركة الكويت باحل���روب العربية املختلفة 
ودعمه���ا للقضاي���ا العربية ونصرتها، مضيف���ا ان الكويت جزء ال 
يتجزأ من مس���يرة الكفاح العربي املشترك. وذكر بوراشد ان الوفد 
سيصل الى العاصمة املصرية القاهرة يوم اجلمعة املقبل على منت 
طائرة عس���كرية كويتية، حيث سيقومون بزيارة ذويهم في مقبرة 
الس���ويس )135 كيلومترا ش���رقي القاهرة( في الي���وم الذي يليه.

املستشار راشد احلماد مستقبال عثمان حسن والوفد املرافق

سعود بوراشد

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

)كرم دياب(د.ياسني رواشدة وزهير احملميد وحمد بوحمد خالل الندوة


