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الشعيب يتلقى درع التكرمي من الستالن وباني

د.عادل الفالحاملستشار راشد احلماد

الداعية د.ناظم املسباح

علي الهاجري

إبراهيم الصالح

الحماد افتتح الندوة التاسعة لمستجدات الفكر اإلسالمي: 
اإلعالم القيمي تجربة بشرية ليست معصومة

أسامة أبوالسعود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
وزير الع���دل ووزير األوقاف والش���ؤون القانونية 
املستشار راشد احلماد ان جتربة اإلعالم القيمي جتربة 
بش���رية ليست معصومة من األخطاء وال منزهة عن 
التلبس ببعض اخللل، مشيرا إلى أن األخطاء واردة 
عليها لكونها جهدا بش���رية يطرأ عليها ما يطرأ على 
البشر من قصور وتقصير وبالتالي يجب احلذر ونحن 
نتناول هذه التجربة من املبالغة في التزكية واإلطراء، 
كما نكون حذرين أيضا من ردة الفعل حني يكتش���ف 
خطأ أو انحراف بهذا الطرف أو ذاك بحيث ال تنسف 

التجربة خللل لدى البعض عن غير قصد أو عمد.
جاء ذلك خالل كلمة للحماد في افتتاح الندوة التاسعة 
ملستجدات الفكر اإلسالمي حتت عنوان »اإلعالم القيمي 
بني الفكر والتجربة«، التي تنظمها وزارة األوقاف خالل 

الفترة من 7 إلى 9 اجلاري.
وقال احلماد: انني على ثقة وأمل ورؤية واعدة من 
أنكم ستتوصلون إلى معايير دقيقة متكنكم من جتربة 
اإلعالم القيمي والعمل على تطويرها وجتويدها بالقدر 
الذي يتحقق به البالغ املبني للرسالة اإلسالمية التي 
تتضمن ما يدعو إليه كل البشر حاليا من قيم العدالة 
والتسامح الديني ومحاربة الفقر واحلروب وغير ذلك 

من املشتركات اإلنسانية التي جاء اإلسالم بها.
وبني وزير العدل واألوق���اف انه وخالل تاريخنا 
املجيد كيف اس���تطاع املس���لمون في جيل القدوة ان 
يوظف���وا كل اإلمكانيات املتاحة لالعالم، فوقفوا على 
أعلى م���كان، ورفعوا أصواتهم إلى القدر املس���تطاع 
إليصال صوت اإلسالم باألذن. ووقف الرجال من حول 
الرس���ول ژ، يبلغون صوته وتعاليمه إلى األسماع 
التي ل���م يصلها الكالم، س���واء كان ذلك في اخلطبة 
أو ال���درس، أو الصالة. اس���تخدموا كل ما هو متاح 

في البيئة احمليطة بهم من الوس���ائل املمكنة، وكانوا 
في مستوى إسالمهم وعصرهم، لكن لألسف، توقف 
املسلمون، وتطورت وسائل اإلعالم على أيدي غيرهم، 
ثم حدثت إفاقة للمسلمني متثلت في إدراكهم املتأخر 
لقيمة االعالم كوسيلة من وسائل التدافع احلضاري 
من خالل اإلعالم القيمي الذي يسهم في ترسيخ القيم 
واملفاهيم، وينطلق من حاجات املجتمع وثوابته، من 
خالل استثمارات تقنيات اإلعالم واإلعالن واالتصال، 
وفق منهج علمي وعملي يس���تقطب اهتمام شرائح 

املجتمع ومبا يكفل تأثيرا يحقق التغيير املنشود.
من جانبه، قال وكي���ل األوقاف د.عادل الفالح: ان 
ندوة مستجدات الفكر مثلت للوزارة خالل األعوام ال� 
20 املاضية مدارا خاصا، وتطرح فيه األفكار اإلسالمية 
اجلديدة في الدعوة والعمل، واحلاضر واملستقبل، مبا 
يجمع في النهاية بني األصالة واحلداثة، واالستمرارية 

والتطوير.
وتابع: بفضل اهلل وتوفيقه فقد عقدت تلك الندوة 8 
لقاءات ألصحاب الفكر واخلبرة، وأهل العلم والرأي في 
العالم اإلسالمي، اجتمعوا كل مرة على صعيد الكويت 
الطاهر، ورحبت بهم أرضها الطيبة، متفقني ومختلفني، 
ويطرح املرء منهم رأيه بكل حرية، ويعترض على ما ال 
يراه بكل محبة، وتصدر في النهاية القرارات والتوصيات 
بعد متحيص وشفافية، واستشراف للمستقبل، والتفاف 

حول املصالح واألصول جميعا.
وأضاف: ضمن هذه األطر والرؤى، تنعقد ندوتنا 
التاسعة هذه حول: اإلعالم القيمي بني الفكر والتجربة، 
لتكون وقفة تأمل وتفكر في جتربة اإلعالم اإلسالمي 
القيمي: اجلديد في أس���اليبه، واملبتدئ في جتربته، 
واحملتاج بكل تأكيد إلى التصويت والتس���ديد، وشد 
العون واألزر، كحاجته الشديدة إلى احلماية والرعاية، 

والتمويل واالستثمار، واملراقبة والنصيحة.

وبني د.الفالح ان االع���الم القيمي هو إعالم يحمل 
فكرا وغاية، ويستخدم أدوات وتقنية، وهو في صوته 
وصورته وأسلوبه وأهدافه ورقعته ومداه اليزال في 
مراحل���ه األولى، ويدرج ف���ي خطواته املترددة إذا ما 
قيس باإلعالم القيم���ي املتقدم. إال انه من طرف آخر 
إعالم واعد، ومس���تقبل مشرق، وآفاق ممتدة. وإنني 
أرى ان جناحنا في اإلعالم القيمي املعاصر يعتمد على 
الراب���ط القوي واألواصر القدمية بني قيمنا وثوابتنا 
واالعالم. فنحن في احلقيق���ة أمة إعالمية، وبقدر ما 
نركز على اجلان���ب اإلعالمي نحصد نتائج إيجابية، 
وثمرات طيبة. إن مراجعة سريعة لتاريخ أمتنا العربية 
وديننا اإلسالمي تكشف بوضوح كيف أن لكل عصر 
إعالما مناس���با له، وأن ما بقي لنا من الفكر والتراث 
والثوابت هو ما ركز على األساليب والوسائل اإلعالمية 
املتاحة. فابتداء من اجلاهلية التي كان فيها الش���عر 
ومجالسة وأساليبه أرفع وس���يلة إعالمية وأكثرها 

شهرة وأسرعها انتشارا.
وتابع قائال: »ان منزلة اإلعالم ترتفع كلما ارتفعت 
قيمة التي يحمله���ا لآلخرين، وإذا تخلى االعالم. أي 
إعالم عن املبادئ والقيم الصحيحة النافعة كان مطية 
للمبادئ اخلاطئة، ومرتعا للقيم الوضعية، وال أستطيع 
أن أتصور أبدا إعالما مجردا كل التجريد من أي نكهة أو 
فكرة أو هدف، سواء كان رائعا جميال أو عكرا بغيضا. 
إن االعالم الهابط على سبيل املثال يحمل قيم اجلاهلية 

واملادية والشهوانية والرعب والقوة.
من جانبه، حتدث املستش���ار اإلعالمي السعودي 
عادل املاجد مستعرضا مسيرة الفكرة االسالمي، مشيدا 
بتجربة وزارة األوقاف الكويتية وجهودها في طرح 
القضايا املعاصرة واختي���ار موضوعاتها مبا يحقق 
أهدافا واضحة لكل املؤمت���رات والتوصيات وآليات 

التنفيذ فيها وفق مراحل واضحة.

الف�الح: إذا تخلى اإلعالم ع�ن المبادئ والقيم الصحيح�ة النافعة كان مطي�ة للمبادئ الخاطئة 
ومرتعًا للقيم الوضعية وال أتصور إعالمًا مجردًا من أي نكهة أو هدف س�واء كان رائعًا جمياًل أم عكرًا بغيضًا

الشعيب: إقامة مساجد حولي مهرجانها الثقافي 
الرياضي للعام الرابع على التوالي دليل التعاون

أسامة أبوالسعود
أعرب الوكيل املساعد لشؤون 
املساجد وليد الشعيب عن سعادته 
للحرص الذي توليه إدارة مساجد 
محافظة حولي إلقامة املهرجان 
الرياضي الثقافي للعاملني واألئمة 
واملؤذنني سنويا وللمرة الرابعة 
على التوالي متخذة لهذه اللقاءات 
شعارات تنم عن روح التعاون 
البناء في القيام بأعظم رسالة، 
وهي خدمة بيوت اهلل جاء ذلك 
أثناء افتتاحه للمهرجان الثقافي 
الرياضي الرابع الذي تقيمه ادارة 
العاملني  مساجد حولي جلميع 
فيها حتت ش���عار »شركاء في 
الري���ادة« على مالعب وصاالت 
القادس���ية اول من امس  نادي 
برعاية الوكيل املساعد لشؤون 
ادارة  املس���اجد وحضور مدير 

مساجد حولي وليد الستالن.
 وأكد الشعيب ان ادارة مساجد 

حولي تفع���ل على أرض الواقع 
استراتيجيات الوزارة املختلفة، 
والتي تصب في معظمها نحو بث 
روح التكاتف والتآزر والتعاون 
في عمل اخلير في أطهر البقاع 
وهي املس���اجد من منطلق قول 
اهلل تعالى: )وتعاونوا على البر 
والتقوى...( وخاطب الشعيب 
األئمة احلضور بقوله: ان ثناءنا 
على جهود إدارة مساجد حولي 
ثناء عليكم أنتم، فأنتم دعائمها 
وركيزتها األساس���ية، وعليكم 
املعول في تقدمي هذا الدين العظيم 
للدنيا في أبهى حلة، وتلك هي 

أسمى غايات الوزارة.
كما أثنى الشعيب على جميع 
ب���اإلدارة مبراقباتها  العاملني 
املختلف���ة )ثقافي���ة وإدارية 
وصيان���ة( جلهودهم املبذولة 
لتهيئة البيئة املناسبة للقيام 

بهذه الرسالة.

المسباح: جهود المصالحة بين اإلمارات وعمان
ليست بغريبة على صاحب السمو

الهاجري ل� »األنباء«: »التجارة« تضبط مخزنًا 
تورط ب� 1413 كرتون بيض فيه »السالمونيال«

للشقيقة البحرين – حفظها اهلل 
– عظة وعبرة.

وزاد ان إقام���ة كونفدرالية 
خليجية لي���س باألمر الصعب 
نظرا ألن مس���احة االتفاق بني 
شعوب ووالة أمور دول اخلليج 
اكب���ر بكثير جدا من مس���احة 
االختالف التي تكاد تندر، مشيرا 
إلى ان أهمية ان يقوم والة األمر 
بتقوية اواصر الصلة والتعاون 
فيم���ا بينهم من جانب وتقوية 
صلتهم بشعوبهم بصورة اكبر 
بكثي���ر مما هي علي���ه اآلن من 

جانب آخر.
وأوضح ان الرجوع الى الدين 
الدؤوب نحو تطبيق  والسعي 
الش���ريعة اإلس���المية  أحكام 
ومتكينها في األرض هي الهدف 
األسمى الذي ينبغي ان نسعى 
جميعا بالتع���اون والتناصح 
لتحقيقه بالوسائل الشرعية من 
خالل االعتصام بكتاب اهلل وسنة 
رسوله ژ فالشريعة اإلسالمية 
ه���ي املخرج اآلمن من كل الفنت 

التي تعصف باألمة.

عبداحلمي���د الكن���دري بضبط 
824 كيس جنب زنة 5 كيلو لكل 
منه���ا أي ما يع���ادل 4.2 اطنان 
من االجبان منتهية الصالحية 
ل���دى مخازن إحدى الش���ركات 
العامة،  املتخصصة بالتج���ارة 
حيث متكن الفريق الرقابي من 
ضبط 120 كيسا مت متديد تواريخ 
العفن  صالحيتها رغ���م وجود 

الظاهري بها.
وحذر الهاجري كل من تسول 
له نفسه العبث بسالمة وصحة 
املواطنني من أن وزارة التجارة 
والصناعة ستقف له باملرصاد، 
وذلك من خالل حمالتها التفتيشية 
املتواصل���ة، ومن خالل مداهمة 
مخازن الشركات واملؤسسات في 
كافة محافظات ومناطق الكويت 
للتأكد من سالمة السلع واملواد 
الغذائي���ة حتى قب���ل توزيعها 
على االسواق، وذلك حفاظا على 
سالمة املستهلكني واحلفاظ على 
أرواحهم، مؤكدا على أن الوزارة 
لن تتوانى في تطبيق أقس���ى 
العقوبات وحتوي���ل املخالفني 
للنيابة التجارية التخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم. 

ه���ذه احلقبة احلساس���ة من 
تاريخها.

وجدد املسباح دعوته لوالة 
األمر ف���ي دول اخلليج العربي 
ببذل املزيد من اجلهود من اجل 
إقام���ة كونفيدرالي���ة خليجية 
تضم كل دول اخلليج حتت راية 
واحدة مع مراعاة خصوصية كل 
دولة لتكون درعا تدافع عن أي 
دولة يتعرض أمنها للخطر او 
مجتمعها للفتنة ولنا فيما يحدث 

على االسواق، حيث اتضح بعد 
س���حب عينات عش���وائية من 
البيض وإرسالها إلى مختبرات 
وزارة الصح���ة عدم صالحيته 
لالستهالك اآلدمي نظرا الحتوائه 

على ميكروب السالمونيال.
وأكد الهاجري أن »التجارة« 
قامت بالتحفظ على كافة الكميات 
املضبوطة م���ن البيض وإحالة 
التجارية  النياب���ة  إلى  احملضر 

التخاذ الالزم بحق املخالفني.
هذا وقام فري���ق رقابي آخر 
تاب���ع حملافظة العاصمة بقيادة 

ثمن الداعية اإلسالمي د.ناظم 
املس���باح اجلهود التي قام بها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د للمصاحلة بني 
العربية  الش���قيقتني اإلمارات 
املتحدة وسلطنة عمان، مؤكدا 
ان هذه اجلهود ليست بغريبة 
عن صاحب السمو األمير، مبينا 
ضرورة ان يس���عى والة أمور 
املس���لمني إلص���الح ذات البني 
وإزال���ة احلواج���ز القائمة بني 

بعض الدول.
وأشار الى ان هناك العديد 
من ال���دول والقوى اإلقليمية 
والدولية التي تسعى لزرع الفنت 
بني الدول العربية واإلسالمية 
بصفة عامة وبني دول اخلليج 
العربي بصفة خاصة ملا لهذه 
الدول من خصوصية سياسية 
واجتماعية واقتصادية متيزها 
عن س���ائر ال���دول واألقاليم 
األخرى، مش���يرا إلى ان الفنت 
التي تعصف باألمة اإلسالمية 
هذه األي���ام تنطلق من حالة 
الفرقة التي تعيشها األمة في 

عاطف رمضان 
أكد مدير إدارة الرقابة التجارية 
في وزارة التج���ارة والصناعة 
الرقابة  الهاجري أن فريق  علي 
بالعاصمة متكن من ضبط 1413 
كرت���ون بيض يحتوي كل منها 
عل���ى 360 بيضة من دون ختم 
وذل���ك في مخ���زن تابع إلحدى 

الشركات في منطقة الشويخ.
واضاف الهاجري في تصريح 
ل� »األنب���اء« أن فريق محافظة 
العاصم���ة ال���ذي أحب���ط هذه 
الضبطية كان برئاس���ة مراقب 
العاصمة عيد الرش���يد ورئيس 
مرك���ز الفيحاء ولي���د مال اهلل 
واملفتش���ني خالد رشيد وناصر 
عوض، مشيرا إلى أن ذلك يأتي 
استمرارا للجهود التي يقوم بها 
فريق الرقابة التجارية بالوزارة 
النفوس  جتاه بعض ضع���اف 
الذين يتعمدون الغش التجاري 

في الكويت.
أنه تبني للفريق  إلى  وأشار 
الرقاب���ي أن الش���ركة املذكورة 
تقوم بش���راء البي���ض من عدد 
من الش���ركات املتفرقة ومن ثم 
ختمه داخل الش���ركة وتوزيعه 

طالب بإقامة كونفيدرالية خليجية

وضبط 4.2 أطنان من األجبان منتهية الصالحية لدى مخازن إحدى الشركات

الصالح: »الثقافة اإلسالمية« تميزت
في تنظيم مسابقات الشباب الوطنية

أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد للشؤون 
الثقافية إبراهيم الصالح عن تدشني إدارة الثقافة اإلسالمية املسابقة 
الوطنية اجلامعية االلكترونية الرابعة بدءا من اليوم وتس���تمر 

حتى التاسع من شهر ابريل املقبل.
وق���ال الصالح خالل مؤمتر صحافي عقد في املس���جد الكبير 
ان الش���باب أمل األمة وروح الوطن باني املستقبل مشّيد العمران 
واس���تثمارها الناجح فال تخلو حضارة من احلضارات أو امة من 
األمم من ه���ذا العنصر النفيس واملعدن الزك���ي املتحمل لتبعات 
التنمية ومشاعل التنوير، وملا ألهميتهم مبكان ورغبة من قيادات 
العمل داخل وزارة األوقاف ضرورة ان نوليهم ما يس���تحقون من 
االهتمام، وكانت االس���تجابة من إدارة الثقافة اإلسالمية بإقرارها 
لغايتها في صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي عبر قراءة متأنية لواقعهم 

والتجاوب معهم في محاوله جادة مللء جميع املساحات.

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

< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
ال�شاملية - قطعة 12 - �شارع اأبوذر الغفاري بجوار ماكدونالدز

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

خصم خاص
مبناسبة

 العيد الوطني

صناعة سعودية
كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

مطــلــوب
لل�صــراء بيــت
م�صاحة 750 مرت

يف منطقــة الرميثيــة 

اأو اجلابريـة والدفع نقداً

با�شـــــــــــــــم/ 

ادم حممد احمد حممد ح�سن

A03177780 / رقم اجلواز

على من يجده ت�شليمه لل�شفارة 

امل�شرية اأو االت�شال على رقم

99511738

مفقود جواز �شفر م�شري

اإعــالن
تقدم : 1- اإ�شحـــاق يعقوب مال

2- ح�شني عبدالر�شا كرا�شي )كويتيا اجلن�شية(

اأ�شحاب �شركـــــــة/ اأ�شحاب الديـــــــرة للتجارة 

اإدارة  اإىل  بطلـــــــب   . ت�شامنيـــــــة  العامـــــــة/ 

ال�شـــــــركات بوزارة التجـــــــارة: خروج ال�شريك/ 

ح�شـــــــني عبدالر�شـــــــا كرا�شـــــــي مـــــــن ال�شركـــــــة 

ودخول �شـــــــركاء جـــــــدد. تعديل بنـــــــد االإدارة 

ليتوالها / بدر م�شطفـــــــى مريزا )منفردًا(. 

يرجى ممـــــــن له اعرتا�ض ان يتقـــــــدم لالإدارة 

املذكورة خـــــــالل �شتني يومًا مـــــــن تاريخ ن�شر 

االعـــــــالن باعرتا�ـــــــض خطي مرفقـــــــًا به �شند 

50556633املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

للجادين

مطلوب
م�صتثمر

مل�صروع قائم

)فريال حماد(جانب من احلضور


