
5 alwasat.com.kwمحليات

أكد وزي��ر األوق��اف ووزي��ر الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة ضرورة 
استمرار تطوير منطقة املباركية التي 
أصبحت إح��دى أب��رز وأشهر معالم 
البالد ولها مكانة تراثية وتاريخية 
جعلتها منطقة ج��ذب سياحي في 

املنطقة.
وق���ال الشعلة ف��ي ب��ي��ان صحفي 

أمس األحد عقب جولته امليدانية في 
)املباركية( رفقة محافظ العاصمة 
ثابت املهنا ورئيس املجلس البلدي 
أسامة العتيبي واملدير العام للبلدية 
امل��ه��ن��دس أح��م��د امل��ن��ف��وح��ي ون��ائ��ب 
املدير العام لشؤون قطاع محافظتي 
العاصمة واجلهراء املهندس فيصل 
اجلمعة إن منطقة املباركية حتتفظ 

بعبق املاضي اجلميل.
ولفت إلى دراس��ة في طور اإلعداد 
حاليا تستهدف تطوير أرض مقابلة 
ألس���واق املباركية تبلغ مساحتها 
أربعة آالف متر مربع في حني يبذل 
الفريق املناط به العمل لتطوير تلك 
املنطقة جهودا طيبة في سبيل توفير 
اخلدمات الالزمة لروادها من خالل 

رؤى شبابية متطورة بالتعاون مع 
القطاع اخلاص »وفي هذا اإلطار بلغنا 
مرحلة متقدمة في توحيد إعالنات 

محالت )املباركية(«.
وأوض����ح أن���ه ت��ت��م ح��ال��ي��ا أع��م��ال 
الصيانة ال��دوري��ة ال��الزم��ة لبالط 
وأرض���ي���ات ال��س��وق ك��م��ا مت إجن��از 
دورت��ي مياه عموميتني في املنطقة 

وه��ن��اك ت��وج��ه ب��دأ العمل لتنفيذه 
إلجناز دورتي مياه متكاملتني »وهكذا 
فإن اجلهود مستمرة و)املباركية( في 

حالة تطوير دائمة«.
وذك��ر أن البلدية ل��ن تتوانى في 
سبيل إجن��از ك��ل م��ا م��ن شأنه جعل 
ه��ذه املنطقة التاريخية والتراثية 
والسياحة بأبهى ص���ورة ووجهة 

س��ي��اح��ي��ة ي��ق��ص��ده��ا زوار ال��ب��الد 
خ��ص��وص��ا م���ن ال�����دول اخلليجية 
الشقيقة »ونحن على استعداد للتفاعل 
مع أي مقترحات من شأنها املساهمة 

في عملية التطوير املستمرة«.
وق���ال الشعلة إن ه��ن��اك م��راع��اة 
خاصة ل��ذوي االحتياجات اخلاصة 
وكبار السن إلجن��از كل ما من شأنه 

أن يقدم لهم اخلدمات الالزمة وفي هذا 
اإلطار جار حاليا إنشاء ممرات خاصة 

لهم في السوق.
وأعرب عن األمل في أن يحافظ رواد 
املنطقة من املواطنني واملقيمني قدر 
اإلمكان على نظافة املنطقة ومرافقها 
ك��ي ت��ك��ون دوم���ا ف��ي أب��ه��ى ص��ورة 

وتعطي انطباعا جيدا لزائريها.

أكد مراعاة ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن

 الشعلة: »املباركية« منطقة جذب سياحي وسنستمر في تطويرها

الشعلة والعتيبي واملنفوحي ومحافظ العاصمة مع بعض مسؤولي البلدية خالل اجلولةالوزير فهد الشعلة وأسامة العتيبي خالل اجلولة

خالل ورقة بحثية في مؤمتر املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

»األوقاف«: جتديد اخلطاب الديني ضرورة 
حلفظ أمن األوطان واستقرارها

أكدت وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
الكويتية أمس األح��د أهمية جتديد اخلطاب 
الديني حلماية الضروريات الكبرى وحفظ 

األمن واالستقرار في األوطان.
جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان “اخلطاب 
ال��دي��ن��ي وأث����ره ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن التطرف 
واالرهاب” قدمها وف��د ال����وزارة امل��ش��ارك 
في أعمال املؤمتر ال)29( للمجلس األعلى 
للشؤون االسالمية بوزارة األوقاف املصرية 
وال��ذي يعقد حتت عنوان )بناء الشخصية 
الوطنية واثره في تقدم الدول واحلفاظ على 

هويتها(.
وقالت الوزارة ان موضوع الغلو والتطرف 
واالره���اب من أكثر املوضوعات احلاحا في 
الوقت احلالي وأبرزها حضورا ومن أعظمها 

خطورة على الفرد واملجتمع في دينه ودنياه.
وأضافت ان “عقد املؤمتر في هذا السياق 
املهم يأتي اسهاما في عالج الغلو ومشاركة 
في الوقاية منه وتكميال للجهود املبذولة فيه 
وتأصيال للتحذير منه معتبرة ان اخلطاب 
الديني الصحيح ال��ه��ادف من أه��م القنوات 
وال��وس��ائ��ل ف��ي مكافحة الغلو والتطرف 

واالرهاب.
وأوضحت أن اخلطاب الديني هو االطار 
األوس��ع للدعوة االسالمية باملفهوم العميق 
والشامل ويستند الى مرجعية اسالمية من 
أصول الدين )القرآن والسنة واالجماع الثابت 
والقياس الصحيح( سواء أكان منتج اخلطاب 
جماعة اسالمية أم مؤسسة دعوية رسمية أو 
أهلية أم أفرادا متفرقني سعيا لنشر دين الله 

عقيدة وشريعة وأخالقا ومعامالت.

وأك����دت ال�����وزارة ف��ي ورق��ت��ه��ا البحثية 
ضرورة اختيار أمثل الوسائل لتبليغ اخلطاب 
االسالمي السيما ان مقاصد اخلطاب ال تتوقف 
عند التبليغ بل تتعداه الى التأثير والتغيير 
في مخاطبيه.وشددت في ه��ذا السياق على 
ضرورة مراعاة البالغة وأدب اخلطاب باختيار 
أن��س��ب ال��ع��ب��ارات ال��دال��ة على أب��ل��غ املعاني 
وأكثرها تأثيرا في النفوس واختيار أنسب 
الوسائل لذلك.وأضافت ان الواقع االسالمي 
املعاصر يفرض على اخلطاب الديني صياغة 
جديدة تكون مرآة حقيقية تعكس التطورات 
واملستجدات والتغيرات احل��ادث��ة وتساهم 
في تنمية األف��راد واملجتمعات.وأوضحت أن 
للتجديد الديني مقاصد عليا يهدف إليها ومنها 
حماية ال��ض��روري��ات الكبرى وحفظ األم��ن 
واالستقرار في األوطان لتحفظ الدماء وتصان 
األنفس.وأكدت أن “كل ما يخل بالضروريات 
واملصالح العليا ليس من التجديد في شيء 
وعلى رأس ذلك اضفاء الشرعية على الثورات 
واسقاط األنظمة والتحريض ضد الدول ونشر 
اخلطاب الطائفي والفوضى الفكرية وهدم 

الثوابت الدينية والوطنية”.
واوض��ح��ت وزارة االوق���اف الكويتية ان 
“اخلطاب الديني يتهم في اآلون��ة األخيرة 
ب��أن��ه ي��غ��ذي العنف وال��ت��ط��رف ومي��ي��ل الى 
الغلو والتنطع وه��ذا يوجب علينا جتلية 
خصائص اخلطاب االسالمي ودفع الشبهات 
عنه لصد الهجمة اجل��ائ��رة على االس��الم 
ومقاومة احلمالت االعالمية التي تعمل على 

تشويه حقائقه”.
وح��ذرت من “بروز نسخ فكرية ارهابية 

جديدة باسم التجديد الديني وخلق ارهابيني 
ج���دد ب���أث���واب ع��ص��ري��ة ح��دي��ث��ة فيما ك��ان 
املتطرفون التقليديون يرفعون شعار اجلهاد 
العالء كلمة الله لشرعنة عملياتهم االرهابية 

مع أن أعمالهم افساد وليست جهادا”.
ودع��ت ال���وزارة في ورقتها البحثية الى 
“عدم االكتراث مبن يخالف النصوص القطعية 
ويطالب بتحريف اخل��ط��اب الديني باسم 

جتديده ألنه يؤدي الى التبديل والتبديد”.
ورك���زت على “أثر اخل��ط��اب الديني في 
كشف مصادمة املتطرفني ملسلمات الدين 
ومنها التسرع والتوسع في التكفير مشددة 
على أنه ال ينبغي مبادرة الفاعل بالتكفير اال 
بعد أن تقيم له احلجج والبراهني على أن ما 
عمله هو الشرك األكبر أو الكفر األكبر وذلك 
لغلبة اجلهل على بعض الناس واندثار علوم 
الشريعة”.وأشارت ال��ى “بيان حرمة دم 
املسلم وماله وعرضه” موضحة أن “من أبرز 
أعمال اخل��وارج املعاصرين أنهم يستحلون 
دماء أهل االس��الم وأموالهم ويخرجون على 
احل��اك��م املسلم”.وأكدت ال���وزارة ان اجنح 
ال��وس��ائ��ل ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن ش��ر “اخلوارج 
املعاصرين” ومنهجهم ودعواتهم للعوام 
للخروج على احلكام وسيلة اخلطاب الديني 
املعتدل وامللتزم مبنهج الوسطية منهج اهل 

السنة واجلماعة.
وي���رأس وف��د الكويت ال��ى امل��ؤمت��ر وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املساعد 
للتخطيط والتطوير وليد العمار ممثال عن 
وزي��ر االوق��اف والشؤون االسالمية ووزير 

الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة.
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ش��ارك��ت اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
للحماية من أخطار احلريق أمس في 
معرض االم��ن والسالمة )انترسك 
2019( الذي افتتح في ام��ارة دبي 
وي��س��ل��ط ال��ض��وء ع��ل��ى التقنيات 

احلديثة في هذا املجال.
واع��ت��ب��رت اجلمعية ف��ي بيان 
خصت به )كونا( ان املعرض هو 
أح��د أه��م امل��ع��ارض على مستوى 
اخلليج وال��ش��رق االوس���ط حيث 
ت��ش��ارك فيه كبرى ش��رك��ات االم��ن 
والسالمة العاملية إضافة الى خبراء 
عرب واجانب.وأضافت ان الهدف 
م��ن املشاركة باملعرض ه��و صقل 
اخلبرات الكويتية املتخصصة في 
مجال مكافحة احلريق واالط��الع 
على ما توصلت اليه التكنولوجيا 

في هذا املجال.
وذكرت اجلمعية انها عرضت في 
اجلناح املخصص لها في املعرض 
اجلهود الكويتية في مجال احلماية 
املدنية بشتى فروعها والتطور 
الذي وصلت اليه في مجال مكافحة 

احلرائق واالنقاذ. 
وبينت ان املشاركة الكويتية في 
املعرض تتضمن جهات حكومية مثل 
اإلدارة العامة لالطفاء والرئاسة 
العامة للحرس الوطني وبعض 

الشركات الكويتية اخلاصة. 
وأوض��ح��ت اجلمعية أن املدير 

ال��ع��ام ل����الدارة ال��ع��ام��ة لالطفاء 
السابق ومستشار مجلس ادارة 
اجلمعية الكويتية للحماية من 

احل��رائ��ق الفريق متقاعد يوسف 
األن��ص��اري سيقدم ورق��ة عمل في 
اجللسة النقاشية التي تقام على 

ه��ام��ش امل��ع��رض ال��ي��وم بعنوان 
)اهمية ال��ت��واف��ق ب��ني اشتراطات 
الوقاية من احلريق اثناء التصميم 

والتشييد واج���راءات التعامل مع 
احل����وادث واحل��رائ��ق ف��ي املباني 
العالية(. يذكر أن اجلمعية الكويتية 

للحماية م��ن اخ��ط��ار احل��ري��ق هي 
جمعية نفع عام تأسست عام 2014 
وتهدف لنشر االبحاث والدراسات 

املتعلقة بأخطار احلريق وتوعية 
املواطن بإجراءات سالمته وحماية 
ممتلكاته اض��اف��ة ال���ى احل��م��الت 

التربوية واإلعالمية واالجتماعية 
بأخطار احلريق وطرق مكافحتها 

والوقاية منها.

اجلمعية الكويتية للحماية من أخطار احلريق تشارك في معرض األمن والسالمة بدبي

جناح اجلمعية الكويتية للحماية من أخطار احلريق في املعرضالوفد الكويتي مرحبا مبدير عام الدفاع املدني البحريني اللواء عبدالعزيز العامر أثناء زيارته جلناح اجلمعية

»LED خالل افتتاح املعرض الترشيدي »التوعية املجتمعية النظمة اإلضاءة 

 5000 الفاضل: اكتمال خطة تشغيل 
عداد ذكي بعد مطابقة املواصفات

أكد وزي��ر النفط ووزير 
الكهرباء وامل���اء الدكتور 
خالد الفاضل أم��س األح��د 
اك���ت���م���ال خ��ط��ة تشغيل 
5000 ع����داد ذك����ي بعد 
إج��راء االخ��ت��ب��ارات للتأكد 
من مطابقتها للمواصفات 
وال��ش��روط ال��ت��ي حددتها 

الوزارة.
ج���اء ذل���ك ف��ي تصريح 
ص���ح���ف���ي ع���ل���ى ه��ام��ش 
افتتاح املعرض الترشيدي 
)التوعية املجتمعية النظمة 
اإلضاءة LED( الذي نظمته 
ال��وزارة مبشاركة عدد من 
الشركات احمللية واحت��اد 
اجلمعيات التعاونية لنشر 
ثقافة التوعوية وترشيد 

استهالك الطاقة.
وح��ول تغيير ساعات ال��دوام الرسمي في 
ال��وزارة أوضح الفاضل أن تعميما صدر في 
وقت سابق لاللتزام بشأن ما ورد من ديوان 
اخلدمة املدنية حول ساعات العمل وبناء على 
ذل��ك متت مخاطبة ال��دي��وان لتحديد ساعات 
العمل جلميع موظفي ال��دول��ة “لكن فترة 
تطبيق النظام وربطها بنظام البصمة تختلف 

من جهة الى أخرى”.
وأوضح ان هناك تنسيقا بني وكيل الوزارة 
وديوان اخلدمة املدنية حول التأكد من ساعات 
العمل خالل هذه الفترة حتى يتم الربط بشكل 

نهائي مع ديوان اخلدمة املدنية.
وأش��ار إلى أن ال��وزارة تعكف على إنشاء 

جلنة للوظائف االشرافية 
لتسكني الوظائف الشاغرة 
بعد شغور بعض الوظائف 
بسبب اح��ال��ة ن��ح��و 200 
موظف للتقاعد بحكم املدة 

القانونية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وكيل 
ال�����وزارة امل��ه��ن��دس محمد 
بوشهري في تصريح مماثل 
إن املرحلة املقبلة حتتاج الى 
تضافر اجلهود والتعاون 
بني مؤسسات الدولة للعمل 
على تقليل استهالك املياه 
والطاقة والترشيد حرصا 

على توفير املال العام.
وأض����اف ب��وش��ه��ري ان 
توفير ما يقارب نسبته 10 
باملئة م��ن استهالك املياه 

سيوفر مئات املاليني من مقدرات الدولة.
م��ن ناحيتها قالت م��دي��رة ك��ف��اءة الطاقة 
والترشيد بالوزارة املهندسة اقبال الطيار  أن 
الوزارة حرصت على تواجد عدد من الشركات 
املعتمدة بالبالد لتقدمي اخلدمات للموظفني 
واملستهلكني من خالل خصومات تصل الى 30 
باملئة خاصة بتركيب اض��اءة موفرة للطاقة  

في املنازل اجلديدة.
وذك��رت الطيار ان اجلانب التوعوي حقق 
األه����داف ال��ت��ي تساهم ف��ي بيئة ترشيدية 
بفضل احلمالت اإلعالمية بالتعاون مع جميع 
اجلهات في الدولة للوصول الى الهدف وهو 
خفض االنبعاثات من خالل استخدام اضاءة 

موفرة للطاقة.

د. خالد الفاضل

»السكنية« تستدعي 
الدفعة اخلامسة 

»N6« لقرعة قسائم 
»جنوب صباح األحمد«

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الكويتية أنها ستوزع الدفعة اخلامسة )إن 
6( من القسائم احلكومية في مشروع جنوب 
مدينة )صباح األحمد( متضمنة 313 قسيمة 
مبساحة 400 متر مربع ألصحاب الطلبات 

حتى 26 سبتمبر 2016.
ودع��ت املؤسسة في بيان صحفي أمس 
األح���د امل��واط��ن��ني امل��خ��ص��ص ل��ه��م قسائم 
حكومية في املنطقة املذكورة إلى مراجعتها 
بعد غد الثالثاء الساعة التاسعة صباحا 
مصطحبني معهم البطاقة املدنية وق��رار 
التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.وذكرت 
أن بطاقات االحتياط ستوزع يوم األربعاء 
املقبل في حني ستجرى القرعة يوم اخلميس 
املقبل مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة 
القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة سيتم 
استبعاد اسمه وإدخال االسم الذي يليه في 

التخصيص.
ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم 
قسائم حكومية في املنطقة امل��ذك��ورة ولم 
ترد أسماؤهم في الكشف إلى مراجعتها يوم 
األرب��ع��اء املقبل الساعة التاسعة صباحا 
مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة 
املدنية للدخول ضمن قائمة االحتياط.
ويتضمن املشروع 25 ألف قسيمة مبساحة 
400 متر مربع لكل منها بتخطيط يحاكي 
نظام )الفريج( الكويتي وفتحت املؤسسة 
باب التخصيص فيه منتصف شهر يوليو 

املاضي.


