
حت���ت رع���اي���ة وح���ض���ور وزي���ر 
العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االم���ة ال��ك��وي��ت��ي د. ف��ال��ح ال��ع��زب، 
ش��ارك��ت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��أوق��اف 
ممثلة في إدارة الشؤون الشرعية 
والقانونية في املعرض القانوني 
والثقافي الذي افتتح في مقر جمعية 
احملامني الكويتية، مبشاركة العديد 
من ال���وزارات والهيئات والشركات 
ودور النشر والصحافة واملكتبات 
وجمعيات النفع ال��ع��ام واألف���راد، 
ويستمر خالل الفترة 23-25 أبريل 
2017 في مقر اجلمعية مبنطقة بنيد 

القار.
 وص���رح���ت م���راق���ب ال���ش���ؤون 
القانونية م��آرب يعقوب أن اإلدارة 
اس��ت��ع��رض��ت إص���دارات���ه���ا امل��م��ي��زة 
واألولى من نوعها في قضايا الوقف، 
حيث طبع االص���دار األول ف��ي عام 
2014م، حتت عنوان مناذج لأحكام 
القضائية في األوقاف اخليرية، كما 
طبع اإلصدار الثاني في عام 2015م 
حت��ت ع��ن��وان األح��ك��ام القضائية 

والفتاوى الشرعية في األوق��اف 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، إض��اف��ة ال���ى العديد 
م��ن كتب االس��ت��ش��ارات القانونية 

الوقفية.
وأوض��ح��ت ال��ي��ع��ق��وب أن ه��ذا 
االص��دار اشتمل على مجموعة من 
األحكام القضائية في مجال الوقف، 
كما اشتمل االص��دار على الفتاوى 

الشرعية في هذا املجال.
كما اشتملت ط��اول��ة العرض 
على مجموعة من اصدارات األمانة 
العامة لأوقاف بشأن مشاريعها 

املميزة خلدمة الوقف.
 وأكدت اليعقوب حرص األمانة 
العامة ل��أوق��اف على نشر ثقافة 
ومته  الوقف واحملافظة على ديمّ
واستمراره حسب شروط الواقف، 

ألن شرط الواقف كنص الشارع.
ونوهت اليعقوب إلى أن األمانة 
العامة لأوقاف تضع املالحظات 
النهائية على مشرع قانون الوقف 
آم��ل��ني أن ي��خ��رج ال��ى حيز النور 

قريبا.
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امللتقى اإلعالمي العربي يختتم جلساته ببحث تأثير اجتاهات الرأي على متخذ القرار باإلعالم 

 العبدالله: وزارة اإلعالم حريصة على تقدمي محتوى جيد للمتلقي

اختتم امللتقى االعالمي العربي في دورته 
ال14 اعماله مساء ام��س األول بعقد اجللسة 
االخيرة حتت عنوان ) تأثير اجتاهات الرأي 
العام على متخذ القرار في االع��الم( مبشاركة 

وزراء اعالم من دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقال وزير شؤون مجلس ال��وزراء الكويتي 
ووزير االعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 
في اجللسة ان العديد من نتائج استطالع الرأي 
العام ج��اءت عكس ال��واق��ع كما هو احل��ال في 
بعض الدول التي استطلعت نتائج االنتخابات 
الرئاسية وغيرها مم��ا يؤكد على ان نتائج 
االستطالعات ال متثل الواقع في كل االحيان وال 

يكن االعتماد عليها.
واك��د ح��رص وزارة االع��الم الكويتية على 
تقدمي محتوى جيد للمتلقي مع ادراكها صعوبة 
ارض��اء جميع الناس لوجود اختالف وتفاوت 
في الثقافات واالهتمامات مشيرا ال��ى جهود 
الوزارة املستمرة ملواكبة كل ما هو جديد وتقدمي 

مادة مميزة مع مراعاة الضوابط العامة.

واوضح ان وزارة االعالم لديها 80 برنامجا 
اسبوعيا تبث عبر ثماني قنوات تلفزيونية 
واذاعية بهدف توفير مادة اعالمية ترضي اكبر 

عدد من املشاهدين واملتابعني.
واش���ار ال��ى وج���ود ت��ع��اون وت��واص��ل بني 
وزارتي االعالم واخلارجية مما يدل على ارتباط 
االع��الم بالشؤون اخلارجية »حيث ان االعالم 
احمللي يعكس السياسة اخلارجية والسياسة 

اخلارجية توافي االعالم مبا يجب ان تقوم به«.
وم��ن جانبه ق��ال وزي��ر االع���الم البحريني 
علي الرميحي اثناء اجللسة ان بعض نتائج 
استطالعات الرأي التي تصل من الغرب تكون 
غير صحيحة وقد تعتمد بعض الدراسات على 

وسائل التواصل االجتماعي.

واك���د اهمية تعزيز الثقة ف��ي املؤسسات 
االعالمية العربية التي عليها قياس الرأي العام 

للوصول الى نتائج صحيحة.
وعن تقييد الرأي العام اوضح الرميحي انه ال 
يوجد مسؤول قادر على تقييد الرأي واحلريات 
مشددا على ض��رورة تالشي ثقافة ان الغرب 
لديه حريات اكثر من ال��دول العربية »حيث 
يجب ان نعلم ان دول الغرب لديها قوانني حتد 
من ام��ور كثيرة« مع السعي الى ايجاد حرية 

مسؤولة ال تقييد احلريات.
وبني ان مفهوم االنفالت االعالمي غير عدة 
مفاهيم حيث ان كل مؤسسة لديها فريق اعالمي 
يساعد وزارة االعالم على اداء رسالتها »ويجب 
ان ال ينجر او ينقاد االع��الم التقليدي بوسائل 

االع��الم االخ��رى وال يجب ان يتم تهميش عمل 
االعالم التقليدي وتصغير قيمته«.

ومن جهته اكد وزير االعالم العماني الدكتور 
عبداملنعم احلسيني ان شعار امللتقى )االعالم 
حياة( يلخص تأثير االع��الم في حياة الناس 
الذي اصبح يكن احلصول عليه عبر الهواتف 
الذكية »وال نستطيع ان نغمض اعيننا ونقول 
ه��ذه مجرد اراء عامة ويجب ان نلتفت اليها 

ونهتم لها«.
وبني ان صناع القرار لديهم حتديات كبيرة 
وهي ان يعيشوا في خضم هذه احلالة املعرفية 
في العالم من تدفق معلوماتي كبير مع توافر 
املسؤولية والتوعية والنقاشات املفيدة مع 

املسؤول ومن لديه وسيلة لبث املعلومات.

وذك��ر ان املسألة في االع��الم لم تعد مرسال 
ومتلقيا فقط بل هناك مؤثر وه��و ال��ذي يقدم 
رسالة اعالمية ويؤثر على صناع القرار وعلى 
املجتمع ويساعده في ذلك تعدد وجود الوسائل 
االعالمية مؤكدا على ان هذا الشخص املؤثر له 

دور مهم جدا ال يكن التغافل عنه.
واض���اف ان اي مؤسسة حكومية معنية 
بالشأن االعالمي الب��د ان تنصت لكل ما يقال 
عبر الوسائل االعالمية املختلفة »وهناك عدة 
ب��رام��ج اطلقت ع��ب��ارة ع��ن اف��ك��ار ف��ي منصات 
وسائل التواصل االجتماعي ترجمت على شكل 
ب��رن��ام��ج«. وق��ال احلسيني ان��ه عندما يدخل 
امل��ال السياسي في القنوات االعالمية يؤدي 
الى حدوث ارباك في االعالم حيث يقدم رسالة 

اعالمية موجهة حتمل ثقافة معينة قد ال ترضي 
اجلمهور.

ودع��ا القنوات الفضائية الى عدم االحتفاء 
باملوت والصراعات واملوضوعات التي تؤدي 
ال��ى االخ��ت��الف »والب���د م��ن ال��ه��دوء وال��ت��وازن 
للتعامل مع الطرح االعالمي وهذه الضوضاء 
االعالمية خاصة ونحن ام��ام حت��دي��ات تهدد 

اوطان وتهدد انظمة«.
يذكر ان أعمال امللتقى اإلعالمي العربي في 
دورت��ه ال14 انطلقت حتت شعار )اإلع���الم..
حياة( وافتتحت برعاية وحضور سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في امللتقى عدد من وزراء اخلارجية 
ووزراء اإلع��الم وم��الك املؤسسات اإلعالمية 
العربية املختلفة وكبار املسؤولني فيها إضافة 
إلى نخبة من اإلعالميني والكتاب والصحفيني 
وامل��ذي��ع��ني والفنانني فضال ع��ن األكادييني 
وأس��ات��ذة اإلع���الم وطلبة كليات اإلع���الم في 

اجلامعات العربية املختلفة.

واحل�������������ري�������������ات ال�������������������������رأي  ت�������ق�������ي�������ي�������د  ع���������ل���������ى  ق���������������������ادر  م�������������س�������������ؤول  ي�����������وج�����������د  ال  ال����������رم����������ي����������ح����������ي: 

الشيخ محمد العبدالله خالل مشاركته باجللسة 

محافظ األحمدي يجتمع مع القائمني على مشروع »أبشر باخلير«

 اخل�ال�د: طموحنا أن تصبح املسؤولية املجتمعية 
منهاج حياة لتحقيق التنمية املنشودة

 أك��د محافظ االح��م��دي الشيخ ف��واز 
اخلالد مواصلة احملافظة حتقيق احلضور 
الفاعل ملسارات املشروع التنموي بعيد 
امل���دى »محافظتي اج��م��ل« ال���ذي متثل 
املسؤولية املجتمعية احد ابرز مساراته 
مثمنا اجل��ه��ود وامل���ب���ادرات اجلماعية 
والفردية الهادفة لتعزيز التوعية وتفعيل 
ال���دور املجتمعي للمؤسسات واالف���راد 
على مستوى دولة الكويت وفي محافظة 

االحمدي على وجه خاص. 
 جاء ذلك خالل لقائه مدير عام امللتقى 
التوعوي االول للمشروع الشبابي ابشر 
باخلير لتعزيز القيم واملواطنة رميح عبد 
الله الهاجري واعضاء املشروع، سيف 
سعود العتيبي، ثامر خالد الهاجري، حمد 
محمد احلضرم، وشافي حمد الهاجري، 
ال��ذي��ن ق��دم��وا ل��ه درع��ا ت��ذك��اري��ا تقديرا 
الهتمامه وتشجيعه للمبادرات الشبابية 
املختلفة، حيث دعا احملافظ اخلالد مختلف 
اجلهات واملؤسسات الى ممارسة دورها 
االجتماعي في خط يتوازى مع اجلهود 
الرسمية ل���وزارات ومؤسسات الدولة، 

مؤكدا الطموح الى ان تصبح املسؤولية 
املجتمعية منهاج حياه مم��ا يسهم في 

حتقيق التنمية املجتمعية املنشودة.
 ب��دوره ق��ال رميح الهاجري : سعداء 
بلقاء محافظ االحمدي الشيخ فواز اخلالد 

الذي دائما يتابع قضايا الشباب باهتمام 
وذل���ك ليس ج��دي��دا عليه او على اس��رة 
الصباح وعلى راسهم قائد االنسانية سمو 
امير البالد الشيخ صباح االحمد، مؤكدا أن 
االهتمام بالشباب يأتي في مقدمة اولويات 

قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.
 واش����ار ال���ى ان���ه وم��راف��ق��ي��ه ق��دم��وا 
للمحافظ شرحا وافيا حول امللتقى االول 
ال��ذي انعقد حتت يومي 19 و20 ابريل 
اجل����اري حت��ت ش��ع��ار »خ��ل��ي��ج والبيت 
واح��د« استضفنا خالله ع��ددا من الدعاه 
والشعراء واملنشدين من اململكة العربية 
السعودية، وعلى رأسهم الدكتور عائض 
القرني وسليمان اجلبيالن والشعراء فهد 
الصعيري وبدر احمليني وفهد الشهراني 
وغيرهم، الفتا ال��ى ان امللتقى ه��دف الى 
ج��م��ع ال��ش��ب��اب وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ع��ادات 

االصيلة وحب الوطن.
 واضاف الهاجري ان الشباب همومهم 
ومتطلباتهم كثيرة اال اننا نسعى الى 
توصيل عدد من الرسائل التوعوية الى 
قلوبهم، فاالفكار لديهم كثيرة وامللتقى 
يثل باكورة اعمالهم، الفتا الى ان لقاء 
احملافظ تطرق الى بحث سبل التعاون مع 
محافظة االحمدي، مرحبا مبشاركة شباب 
الكويت في امللتقيات املقبلة، قائال: الباب 

مفتوح للجميع.

درع تذكارية للشيخ فواز اخلالد من مدير وأعضاء مشروع »أبشر باخلير«

 د. فالح العزب يزور جناح األمانة العامة لأوقاف

جانب من فعاليات جلسة »تأثير اجتاهات الرأي العام على متخذ القرار في اإلعالم«وزير اإلعالم البحريني علي الرميحي خالل مشاركته في اجللسة

األمانة العامة لألوقاف تشارك في معرض الكتاب القانوني والثقافي بجمعية احملامني

اليعقوب: إصدارات الشرعية والقانونية مميزة 
واألولى من نوعها في قضايا الوقف

طالب البلدية بتكثيف اجتماعاتها إلنهاء املوضوع قبل االنتخابات املقبلة 

فهد الصانع يطالب باإلسراع في إجراءات 
إدخال املناطق اجلديدة بنظام الدوائر العشر 

ريا�ض عواد

طالب رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
فهد الصانع من اجلهاز التنفيذي في بلدية الكويت 
اإلس���راع ف��ي إج����راءات إدخ���ال املناطق اجل��دي��دة 
بانتخابات املجلس البلدي املقبلة، والتي كانت غير 
مشمولة في ال��دوائ��ر االنتخابية السابقة وظلت 

مهمشة لفترة طويلة دون مشاركة.
وق��ال الصانع في تصريح صحافي ان املجلس 
البلدي احل��ال��ي ل��م يتبقى م��ن عمره اال اق��ل م��ن 6 
أشهر وسيعقبها إقامة االنتخابات ومن املفترض ان 
تكثف البلدية اجتماعاتها لالنتهاء من مسألة ادخال 
املناطق اجلديدة النتخابات املجلس البلدي، والتي 

حرم مواطنيها سنوات عديدة من التصويت فيها.

وبني انه من الضروري ان يتم توزيع املناطق 
على الدوائر العشر اخلاصة بانتخابات املجلس 
البلدي متهيدا إلعداد مشروع املرسوم وتنفيذا حلكم 
املادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 في 

شأن البلدية.
ون��وه الصانع ال��ى ان وزارة الداخلية أف��ادت 
مؤخرا أنه سبق للوزارة أن رفعت ملجلس الوزراء 
مشروع مرسوم خاص بتحديد الدوائر االنتخابية 
لعضوية املجلس، إال أن��ه اقتصر على املناطق 
الواردة في اجلداول االنتخابية ملجلس األمة، مبينا 
أن هناك الكثير من املناطق اجلديدة غير مدرجة في 
تلك اجلداول ويستلزم إدراجها في جداول انتخابات 

املجلس البلدي.

خالل احلمالت التوعوية لتنظيف الواجهات البحرية

55 كيسا  من األنقاض في شاطئ »أجنفة« البلدية ترفع 

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
قيام إدارة شؤون البيئة بالتعاون مع إدارة النظافة 
وإش��غ��االت الطرق بفرع بلدية محافظتي حولي 
والعاصمة بحملة توعوية لطلبة وطالبات املدارس 
في شاطئ أجنفة وشاطئ السالم وأسفرت عن رفع 
55 كيس من النفايات واملواد البالستيكية باإلضافة 

إلى األسماك النافقة.
وبهذا الصدد بينت إدارة شؤون البيئة بان مثل 
هذه احلمالت تهدف إلى توعية اجلمهور بأهمية 
احملافظة على البيئة واحل��د م��ن ظ��اه��رة انتشار 

املخلفات ملرتادين الواجهات البحرية، عن طريق 
إلقاء محاضرات توعوية تفيد بأهمية النظافة 
وكيفية استخدام األكياس امللونة اخلاصة للنفايات 
)األصفر : مخلفات طبية (، و)األس��ود : للمخلفات 
امل��ن��ازل، نفايات البلدية الصلبة (، و)األح��م��ر : 
ملخلفات دورات املياه (، إلى جانب احملافظة على 

احلياة الفطرية.
وبدورها قامت إدارة النظافة وإشغاالت الطرق 
ف��ي محافظتي ح��ول��ي والعاصمة بتوفير كافة 

مستلزمات التي تخص عملية التنظيف.

 جانب من رفع أكياس األنقاض

تتمات

الكويت تخصص
مببلغ 300 مليون دوالر كقروض ميسرة عبر 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
لتمويل املشاريع اإلمنائية في اليمن ومت اإلعالن 
عنها خ��الل االجتماع ال���وزاري ملجموعة أصدقاء 

اليمن الذي عقد في نيويورك عام 2012«.
كما اكد اجلار الله “قناعة دولة الكويت بأن احلل 
األمثل إلنهاء األوضاع اإلنسانية املتدهورة يتطلب 
إعادة االستقرار في اليمن وهو أمر لن يتحقق إال عبر 
الوصول إلى حل سياسي وفق املرجعيات الثالثة 
وتضافر جهود املجتمع ال��دول��ي ممثاًل مبجلس 
االم���ن«. واش��ار في الوقت ذات��ه ال��ى ان “الكويت 
يساورها قلق وتخوف من ان ينسحب العجز الذي 

يعتري جهود مجلس االمن التابع لالمم املتحدة في 
وضع حد ملعاناة االشقاء في سوريا الى معاجلته 

للوضع الدامي في اليمن«.
واوض��ح اجل��ار الله ان “دولة الكويت قد بذلت 
جهودا كبيرة لتحقيق هذا الهدف عبر استضافتها 
وعلى م��دى ما يزيد عن الثالثة أشهر املشاورات 
السياسية ل��أط��راف اليمنية املتنازعة والتي 
ولأسف الكبير لم يكتب لها النجاح في حتقيق 

أهدافها«.
وشدد اجلار الله على “ان دولة الكويت وانطالقا 
من حرصها على وحدة اليمن وحقنا لدماء شعبه 
الشقيق مستعدة الستضافة األشقاء اليمنيني مجددا 
للتوقيع على االتفاق النهائي متى ما مت التوصل بني 

تلك األطراف على التوافق بشأنه”.


