
أمت��ت بلدية الكويت ك��اف��ة التحضيرات 
واإلس��ت��ع��دادات الستقبال االع��ي��اد الوطنية 
للبالد وما يصاحبها من احتفاالت مبناسبة » 
ذكرى االستقالل ال��57 والذكرى ال��27 ليوم 
التحرير« حت��ت راي��ة قائد نهضتها حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجل��اب��ر الصباح حفظه الله ورع���اه. وبهذه 
املناسبة الغالية والعزيزة على قلوب أبناء 
الشعب الكويتي هنأ مدير عام البلدية م. أحمد 
املنفوحي القيادة السياسية قائال »أرفع أسمى 
آيات التهنئة باألصاله عن نفسي وبالنيابة عن 
جميع العاملني في اجلهاز التنفيذي حلضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر حفظه الله 
لقرب حلول ذك��رى عيد االستقالل الوطني 
ويوم التحرير ملا لهما من أثر طيب في نفوسنا 
جميعا، داعيا الله أن يدمي األمن واالم��ان على 
بلدنا العزيز ملواصلة التقدم واالزدهار في ظل 

قائد اإلنسانية.
وتابع املنفوحي أن ما يشهده الوطن من 
احتفاالت في شهر فبراير من كل عام هي دعوة 
ألبناء ه��ذا البلد املعطاء إل��ى مواصلة العمل 
ال��دؤوب إلع��الء شأنه ورفعته والنهوض به 
ومبقدراته وتنميته والدفاع عنه في احملافل 

الدولية.
وأشار الى أن اإلجنازات التي حققتها دولة 
الكويت على اكثر م��ن صعيد وف��ي مختلف 
امليادين متت بفضل من الله ثم بحنكة القيادة 
السياسية احلكيمة وبسواعد أبناء الكويت 
األوف��ي��اء ال��ذي��ن س��ط��روا صفحة ج��دي��دة في 
التاريخ املعاصر وجعلوها حتتل مكانة مميزة 
ومشرفة ب��ني دول العالم وتزامنا م��ع هذه 
املناسبة العزيزة فإن بلدية الكويت سخرت 

جميع امكاناتها في ادارات النظافة العامة 
واش��غ��االت الطرق وف��رق ال��ط��وارئ في أفرع 
البلدية باحملافظات خلدمة االحتفاالت الى 
جانب توزيع فرق ميدانية للتعامل اول بأول 
ومتابعة كافة االنشطة والفعاليات املقامة 
اثناء االحتفاالت باالضافة لتلقى الشكاوي 

والتعامل معها على مدار الساعة.
واوضح املنفوحي أن البلدية إنتهت من كافة 
التجهيزات فيما يتعلق بتزيني شوارع الكويت 
باألعالم ورفعها على كافة امليادين والساحات 
إضافة إل��ى تنظيف كافة ال��ش��وارع واألماكن 
التي ستقام بها االحتفاالت الى جانب توفير 

العديد من احلاويات و آليات النظافة.
وأعلن املنفوحي عن خطة ميدانية من قبل 
اإلدارات املختصة في مختلف أف��رع البلدية 
باحملافظات من خ��الل انتشار ف��رق األجهزة 
ال��رق��اب��ي��ة م��ن مفتشني ف��ي م��ج��ال النظافة 
واالع���الن���ات واش���غ���االت ال��ط��ري��ق وال��ب��اع��ة 

اجلائلني لضبط املخالفني وحترير محاضر 
املخالفات بحقهم تطبيقا للوائح واالنظمة 

اخلاصة بقانون البلدية.
وت��اب��ع امل��ن��ف��وح��ي ك��ذل��ك تشتمل اخلطة 
امليدانية على اجل��ان��ب ال��ت��وع��وي م��ن خالل 
اللقاءات التلفزيونية واالذاعية وعبر الصحف 
اليومية باستضافة املسؤولني ف��ي ادارات 
النظافة واش��غ��االت الطرق وف��رق الطوارئ 
لتعريف اجل��م��ه��ور بأهمية احمل��اف��ظ��ة على 
النظافة وع��دم مخالفة اللوائح ال��ى جانب 
اع��الن��ات التوعية املنتشرة ف��ي الطرقات 
والشوارع املتعلقة بها والتصدي ملن يخرج 
على احلد مبمارسة آيا من السلوكيات اخلاطئة 
املصاحبة لإلحتفاالت الوطنية واملشاركة في 
التعبير عن االبتهاج والفرحة بأعياد البلد 
ومناسباته املجيدة، مشيرا إل��ى ان��ه سوف 
يتم تطبيق القانون على كل من يريد تعكير 
صفو هذه املناسبة والسيما الباعة اجلائلني 

ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون باستغالل ف��ت��رة االحتفال 
في شهر فبراير لترويج األلعاب النارية أو 
أدوات تراشق امل��ي��اه. و ب��دورة أوض��ح مدير 
إدارة العالقات العامة عبداحملسن آبا اخليل 
بأنه سيكون هناك تنسيق بني بلدية الكويت 
ووزارات ال��دول��ة واجل��ه��ات املعنية إلجناح 
االح��ت��ف��ال ب��األع��ي��اد الوطنية وإظ��ه��ار دول��ة 

الكويت بالصورة احلضارية التي تليق بها.
و أكد آبا اخليل على أن مراقبة أعمال الزينة 
ورفع األعالم التابعة لإلدارة قامت برفع أعالم 
دولة الكويت من مختلف املقاسات واألحجام 
على السواري املوزعة في شتى انحاء البالد، 
وذل��ك فور إمت��ام مراسيم رفع العلم الوطني 

بقصر بيان في احتفال رسمي وشعبي مهيب.
ولفت أبا اخليل إلى أن ادارة العالقات العامة 
قامت بتوزيع وتركيب )124( اعالن موبي في 
جميع احملافظات لتوعية املواطنني لإلحتفال 

بإسلوب حضاري حتت شعار # احتفل_برقي. 
 وأض���اف أب��ا اخل��ي��ل ب��أن م��راق��ب��ة أعمال 
الزينة تقوم مع بداية شهر أكتوبر من كل عام 
بعمل الصيانة الالزمة على كافة السواري 
املوجودة في كافة مناطق البالد سواء سواري 
اجلسور أو ال��س��واري األرضية حيث تتنوع 
أعمال الصيانة ما بني الصبغ وتركيب احلبال 
واستبدال التالف وتركيب س��واري جديدة 
خصوصا في بعض املناطق احلديثة.  ودعا أبا 
اخليل املواطنني واملقيمني احملافظة على االعالم 
واالبالغ عن أي علم تالف الستبداله عن طريق 
حساب البلدية مبواقع التواصل االجتماعي 
@kuwmun، مشيرا الى أن مراكز ادارات 
النظافة واشغاالت الطرق الى جانب مفتشي 
فرق الطوارئ على أمت االستعداد للتعامل مع 
احلاالت التي يتم رصدها طوال اّيام االحتفاالت 

الوطنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.
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بحضور وكيل وزارة الصحة املساعد لشئون 
الصحة العامة الدكتورة ماجده القطان ممثلة 
عن وزير الصحة افتتحت وزارة الصحة صباح 
أم��س مؤمتر اخلليج للتجميل والترميم الذي 
يستمر على مدى يومني ويتخلله مجموعة من 
احملاضرات وورش العمل في فندق راديسون 
بلو الكويت، حتت رعاية وزير الصحة د. باسل 
الصباح وبتنظيم من مركز سعود البابطني 
جلراحة احلروق والتجميل، وجمعية اجلراحني 

الكويتية واجلمعية الطبية الكويتية.

وق��ال وكيل وزارة الصحة املساعد لشئون 
الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان في 
كلمتها أن هناك حتديات كثيرة تواجه القطاع 
الصحي في بلداننا وتأتي مثل هذه الفعاليات 
العلمية لنتشاطر التجربة ونسعى الى التطوير 
الدائم حتى نصل الى باخلدمات الطبية التي 

نقدمها الى املصاف العاملية 
وأضافت القطان أن التعاون الكبير بني بلداننا 
اخلليجية وتعاوننا الدائم ينتج عنه انعكاسات 

ايجابية ال يسع املجال لذكرها. 
وق��ال الدكتور قتيبه الكندري رئيس مركز 

البابطني للحروق والتجميل في كلمته اننا في 
مركز البابطني للحروق والتجميل نسعى دائما 
إل��ى حتسني اخلدمة املقدمة من خ��الل السعي 
نحو التطوير الدائم، فخالل العام املنصرم راجع 
مركز سعود البابطني ما يقارب 22 الف حالة 
وأجريت 1200 عملية وهو أحد املراكز املهمة 

على مستوى املنطقة.
واستقطب املركز خ��الل العام املاضي أكثر 
من 15 طبيبا استشاريا زائرا من انحاء العالم 

عاينوا املرضى وأجروا العمليات اجلراحية.
ون��ح��ن نسعى دائ��م��ا إل���ى ان ن��واك��ب آخ��ر 

التطورات في ج��راح��ات التجميل من مخاطر 
استخدام هذه املهنة اإلنسانية وحتويرها إلى 
مهنة جت��اري��ة التي ت��ؤدي إل��ى ف��ق��دان احلياة 
ونقوم يدا بيد مع وزارة الصحة لوضع اسس 

ومعايير لضبط هذه األمور.
ويعد املؤمتر األول من نوعه في الكويت، 
فيسعى لتحقيق التوعية من خ��الل تسليطه 
ال��ض��وء على آخ��ر م��ا توصلت ال��ي��ه ج��راح��ات 

التجميل من ابتكارات وتقنيات.
إن ما مييز مؤمتر اخلليج للتجميل والترميم 
األول، هو وج��ود وحضور مجموعة مهمة من 

األطباء البارزين على مستوى الكويت واخلليج 
من مختلف التخصصات التي تعنى بعمليات 

التجميل والترميم.
وي��ع��د ه��ذا امل��ؤمت��ر مقدمة مل��ؤمت��ر الشرق 
األوسط العاملي الذي نعكف على تنظيمه في عام 

2019 ليستقطب نخبا عاملية من األطباء.
كما يشمل املؤمتر في يومه الثاني على يوم 
مفتوح وتفاعلي للجمهور مع نخبة من أطباء 

جراحة التجميل واجللدية والتغذية الذي يهدف 
إلى فتح قنوات التواصل مع اجلمهور رغبة منا 
في نشر الوعي الصحي الذي نحرص عليه دائما.
اسمحوا لي ان اتوجه بجزيل الشكر لوزير 
الصحة د. باسل الصباح على الدعم املستمر 
والالمحدود وللدكتورة ماجدة القطان الوكيل 
املساعد لشؤون الصحة العامة على حضورها 

اليوم وتشريفها ملؤمترنا.

»الصحة« افتتحت مؤمتر اخلليج للتجميل والترميم 

القطان: هناك حتديات تواجه القطاع الصحي
 في بلداننا وتعاوننا الدائم ينتج عنه أمور إيجابية

ل����ت����ج����م����ي����ل  ا ت  ح������ا ا ج������ر ف������ي  ت  ا ر ل������ت������ط������و ا خ�������ر  آ ك�����ب�����ة  ا م�����و ل�������ى  إ ن����س����ع����ى   : ي ر ل������ك������ن������د ا

وضعنا خطة ميدانية للتعامل مع األنشطة والفعاليات 

املنفوحي: إمكانات البلدية مسخرة خلدمة االحتفاالت الوطنية
»الصحة« أمتت إستعداداتها ملواكبة 

االحتفاالت  الوطنية 
 أكدت مسؤولة ب��وزارة الصحة الكويتية أمس 
جهوزية ادارة الطوارئ الطبية وغ��رف الطوارئ 
املركزية وم��راك��ز االس��ع��اف ملواكبة االحتفاالت 

مبناسبة ذكرى االعياد الوطنية.
وقالت الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة 
بالوزارة الدكتورة ماجد القطان في بيان صحفي ان 
)الصحة( جهزت عيادات ميدانية رئيسية وفرعية 
على امتداد شارع اخلليج العربي وشاليهات بنيدر 
اضافة الى العديد من االماكن التي تشهد احتفاالت 

بهذه املناسبة.
واض��اف��ت ال��ق��ط��ان ال��ت��ي تشغل اي��ض��ا منصب 
الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساند 
)بالتكليف( ان وزارة الصحة جهزت ايضا 30 
سيارة اسعاف وف��رزت اكثر من 150 فني طوارئ 
فضال عن توزيع ضباط مواقع اتصال على جميع 
املناطق التي ستشهد احتفاالت املواطنني واملقيمني 

باالعياد الوطنية.
واف����ادت ب��ان��ه مت توفير آل��ي��ات م��س��ان��دة مثل 
)سكوتر( و)بقي( وسيارات )الغولف( في االماكن 
املزدحمة والضيقة لتقدمي العناية الطبية الالزمة 

والضرورية حلني وصول سيارات االسعاف.
واش��ارت ال��ى جتهيز عيادات طبية في النقاط 
االمنية لرواد البر والشاليهات واجلزر ومنها منطقة 
ب��ر جليعة وامل��ط��الع وامل���وروث الشعبي ونقاط 
االسعاف على اخلطوط السريعة ونقطة اسعاف 
جزيرة فيلكا التي تعمل جميعها على مدار الساعة 
اض��اف��ة ال��ى االس��ع��اف اجل��وي خلدمة رواد البر 
والشاليهات. ودعت املواطنني واملقيمني الى التعاون 
مع رجال الطوارئ الطبية واتباع اج��راءات االمن 
والسالمة للتقليل من احلوادث واالصابات مشددة 
على ضرورة انتباه اولياء االمور على اطفالهم اثناء 

االحتفاالت.

 أعلنت الهيئة التنفذية للملتقى اإلعالمي 
العربي عن موعد انعقاد امللتقى اإلعالمي العربي 
للشباب في دورت��ه السابعة )االع��الم في خدمة 
التنمية( حتت رعاية معالي السيد أحمد أبوالغيط 
األم��ني العام جلامعة ال��دول العربية، وذل��ك في 
الفترة 10-11 م��ارس 2018، مبقر اجلامعة 
االمريكية بالتجمع اخل��ام��س، مبشاركة عدد 
من وزراء االع��الم العرب، ومجموعة من أبرز 
اإلعالميني العرب الشباب، وعدد من طلبة اإلعالم 
في اجلامعات العربية املختلفة، وبالتعاون مع 
اجلامعة االمريكية في القاهرة، واملعهد العربي 
للتخطيط الكويتي، و وزارة االع��الم الكويتية، 
ووزارة الشباب الكويتية، وأكادميية االع��الم 
املتكامل، اضافة الى مشاركة العديد من اجلامعات 
العربية، وع��دد م��ن ش��رك��ات القطاع اخل��اص، 
وسيتضمن امللتقى عقد ع��دة ن���دوات يشارك 
فيها نخبة من أب��رز اإلعالميني العرب مبختلف 

اختصاصاتهم اإلعالمية.
وق��ال ماضي اخلميس األم��ني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي في تصريحاته صباح اليوم 
»ان امللتقى يقام بشكل دوري سعيا لتنوير 
اجليل اإلعالمي من الشباب، باعتبارهم مستقبل 
املنظمات واملؤسسات اإلعالمية، لذلك ترى دائما 
اللجنة التنفيذية العليا املسؤولة عن امللتقى 
اإلع��الم��ي العربي إن اح��ت��واء العنصر الشاب 
يساعد على خلق مناخ إع��الم��ي عربي بشكل 
تفاعلي ج��دي��د، وذل��ك م��ن خ��الل ابتكار خطاب 
إعالمي متجدد يستطيع أن يقبل كل التيارات وأن 
يواجه االنقسامات في إطار من أخالقيات وميثاق 
شرف يظلل اإلع��الم العربي وال يحد من قدرته 

على التعبير والتطوير«.
وأض��اف اخلميس »يتناول امللتقى في هذه 
ال��دورة قضايا اإلع��الم والصحافة والصحفيني 
واألكادمييني وتالميذ اإلعالم وغيرهم من املهتمني، 
ملساعدتهم على مواكبة أحدث االجتاهات في كل ما 
يتعلَق مبجال اإلعالم والصحافة، باعتبار امللتقى 
فرصة هامة لتبادل اخلبرات واألفكار واالستفادة 

من جتارب الرياديني في املجال اإلعالمي«.
وذك���ر اخلميس ف��ي نهاية تصريحاته ان 
ب��اب التسجيل ال ي��زال مفتوحا، داعيا الشباب 
واإلعالميني واملهتميني بالشان اإلعالمي بسرعة 
املشاركة في الفعاليات والتسجيل من خالل 
www.arabmediaforum. املوقع اإللكتروني
net، أو متابعة اخبار امللتقى اإلعالمي العربي 
م��ن خ��الل وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي : @

arabmediaforum
يذكر ان امللتقى اإلعالمي العربي يشغل عضو 
مراقب في اللجنة الدائمة لإلعالم في جامعة 
ال��دول العربية ومجلس وزراء اإلع��الم العرب، 
ويسعى إلى رسم رؤية متطورة لإلعالم العربي، 
ويشارك في فعالياته على مدار 15 عام العديد 
من وزراء اإلع��الم ومسؤولي اإلع��الم العرب، 
ومالك املؤسسات اإلعالمية، إضافة إلى عدد كبير 
من اإلعالميني واألكادمييني واملهتمني بقضايا 

اإلعالم.

10 مارس املقبل امللتقى اإلعالمي العربي للشباب السابع يقام في اجلامعة األميركية بالقاهرة 

اخلميس: احتواء العنصر الشاب يساعد على خلق 
مناخ إعالمي عربي بشكل تفاعلي جديد

 أك��د وك��ي��ل وزارة التربية الكويتية 
الدكتور هيثم االثري أمس االربعاء حرص 
ال��وزارة على غرس قيم ال��والء واالنتماء 
وامل��واط��ن��ة ف��ي نفوس ال��ط��الب م��ن خالل 
االحتفال باالعياد واملناسبات الوطنية 

واشراكهم في الفعاليات املصاحبة.
وق��ال االث��ري في تصريح للصحفيني 
عقب االحتفال الذي اقامته االدارة العامة 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية مبناسبة 
ذكرى االعياد الوطنية ان الهدف من هذه 
االحتفالية ه��و تدعيم اواص���ر ال��وح��دة 
الوطنية وغرس روح االنتماء في نفوس 

الطلبة.
وشدد على اهمية هذه الفعاليات الهادفة 
ف��ي اس��ت��ذك��ار نعم امل��ول��ى ع��ز وج��ل على 
دولتنا السيما االمن واالمان بفضل القيادة 
احلكيمة لسمو امير ال��ب��الد حفظه الله 

ورعاه.

ب���دوره اع��رب وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون االمن العام اللواء ابراهيم الطراح 
في تصريح مماثل عن سعادته بحضور 
تلك الفعالية الوطنية التي تكرس معاني 
الوالء واالنتماء للوطن رافعا اسمى آيات 

التهنئة للقيادة السياسية مبناسبة االعياد 
الوطنية.

وقال الطراح ان مشاركة وزارة الداخلية 
في هذه الفعالية جاءت انطالقا من اميانها 
بضرورة املشاركة االيجابية في احتفاالت 

االع��ي��اد الوطنية بغية غ��رس قيم ال��والء 
واالنتماء وح��ب الوطن في نفوس ابناء 

الشعب الكويتي.
من جانبها قالت وكيلة وزارة التربية 
لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري في 
تصريح مماثل ان ال���وزارة تقيم العديد 
من الفعاليات سواء في مقر ديوانها العام 
او في املناطق التعليمية الست لالحتفال 

مبناسبة االعياد الوطنية.
من جهته أكد املدير العام ملنطقة مبارك 
الكبير التعليمية منصور الديحاني خالل 
االحتفال ان مناسبة العيد الوطني تتطلب 
منا املزيد من االهتمام ملا متثله من عزة 

وكرامة للوطن واملواطنني.
وأوضح الديحاني ان املشاركة الواسعة 
ف��ي احتفالية ال��ي��وم ج��اءت لتؤكد حجم 
الوالء واالنتماء الذي يبديه شعب الكويت 

جتاه بلده وقيادتها.

خالل احتفال منطقة »مبارك الكبير« التعليمية باألعياد الوطنية

األثري: »التربية« حريصة على غرس قيم الوالء واالنتماء في نفوس الطالب 

القراوي: »األوقاف« حترص على حتصني 
الشباب من األفكار الدخيلة

ط����ن����ي����ة  ل����و ا د  ع�����ي�����ا أل ب�����ا ال  ح�����ت�����ف�����ا ا ت  ف�����ظ�����ا حمل�����ا ا ب����ج����م����ي����ع  ف  ف�����ر ت�����ر ي�����ت  ل�����ك�����و ا م  ع�������ال أ  : خل�����ي�����ل ا ب������ا  أ

أحمد املنفوحي

ماضي اخلميس

إحدى فقرات االحتفالية

د. قتيبة الكندري متحدثا د. ماجدة القطان متحدثة 

عبداحملسن أبا اخليل

رزق  »ح�������م�������دان«  ال����زم����ي����ل 
مبولودته اجلديدة إميي

أحمد القراوي
حمدان ادريس

ُرزق الزميل 
حمدان ادريس، 
مبولودة أسماها  
»إميي«، لتنضم 
إل�����ى أخ��وي��ه��ا 

محمد وأحمد.
 وأس����������رة 
»الوسط« تبارك 
للزميل حمدان 
ق��دوم امل��ول��ودة 
اجل�������دي�������دة، 
س��ائ��ل��ني ال��ل��ه 
ع���ز وج�����ل، أن 
ي��ج��ع��ل��ه��ا م��ن 
مواليد السعادة، 
وأن يقر بها أعني 

والديها.

تتمات

17.5 مليون دفعنا 
ش��روط تنفيذ املشروع بينما مت حتديد ثالث شركات فقط لتنفيذه، 
مطالبا بفتح املجال لتأهيل جميع الشركات لتنفيذ املشروع. وأكد الدمخي 
أن ممارسة املطار املساند ستكون حتت النظر ويجب أن تكون هناك 

حيادية في طرح املشروع وتنفيذه.
وأشار إلى أنه بخصوص وجود شركة أمن عاملية لفحص املسافرين 
في مطار الكويت لم يحصل شيء في هذا اخلصوص رغم أننا دفعنا 17.5 

مليونا لم حتقق الغاية منها.
وبصفته رئيسا للجنة البيئة ، طالب الدمخي اجلهات احلكومية 
بضرورة العمل على تفادي املشاكل البيئية في مدينة صباح األحمد 
السكنية مؤكدا أن اللجنة ستقوم بجمع هذه اجلهات ووضع حلول جذرية 
لهذه املشاكل.  وقال الدمخي : إن جلنة البيئة زارت أمس االول مدينة 
صباح األحمد السكنية ورأينا فيها بحيرات من الصرف الصحي تسببت 
بوجود روائح وحشرات و ضررا كبيرا على املنطقة  مشيرا إلى أن املدينة 

مهملة واخلدمات األساسية غير متوافرة. 
من ناحية أخ��رى أوض��ح الدمخي أن��ه متت أيضا زي��ارة دور رعاية 
األح��داث واحلضانة العائلية التابعة ل��وزارة الشؤون بناء على تكليف 
جلنة حقوق اإلن��س��ان التي ستجتمع اليوم مرحبا بحضور النائبني 

د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي االجتماع.

تتمات

قال مدير إدارة اإلعالم والناطق الرسمي في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية أحمد القراوي أن مكتب 
ال��ش��ؤون الفنية التابع لقطاع املساجد في وزارة 
األوق��اف والشؤون اإلسالمية أقام الندوة احلوارية 
الثامنة حتت رعاية وكيل ال���وزارة املهندس فريد 
عمادي وبعنوان » دراسة في أصول مذهب املعتزلة 
عموماً وف��ي أصلهم األم���ر ب��امل��ع��روف والنهي عن 
املنكر وذلك ضمن مشروع مكافحة التطرف والغلو 
واإلره���اب ال��ذي تتبناه وزارة األوق���اف والشؤون 
االسالمية انطالقاً من رؤيتها االستراتيجية في مبنى 

تدريب األئمة واملؤذنني في الرقعي.
وأض��اف القراوي في تصريح صحفي أن اختيار 
عنوان الندوة جاء بهدف إيضاح جوانب االنحراف 
لدى من دعا الى اخلروج على احلاكم املسلم مستدال 
بأن ذلك من األمر باملعروف والنهي عن املنكر في إقامة 

الثورات وتغيير منكر احلاكم املسلم باستخدام القوة 
وهو ما يعد مخالفاً للشريعة اإلسالمية ومبادئها 
السمحة وك��ان الب��د من توضيح ان ما يطرح على 
الساحة اإلسالمية اليوم له جذوره التاريخية التي 
أصلت لهذه املفاهيم واملعتقدات الباطلة ولهذا كان 
ل��زام��اً على وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
مخاطبة االئمة واخلطباء من خريجي كلية الشريعة 
لهذا الشأن وبيان ادع��اءات هذا الفكر ومنع اجنراف 
فئة الشباب خلف افكارهم التي يترتب عليها الكثير 
من املفاسد. وكشف ان أهمية عنوان الندوة تأتي 
إلي��ض��اح خطر ه��ذا الفكر واملنهج وذل��ك م��ن خالل 
استضافة املشايخ الثقات لبيان هذا اخلطر وتوعية 
وارشاد احلضور من االئمة واخلطباء واملؤذنني من 
هذه األفكار الضالة وبيان ضرورة محاربة هذا النهج 

ودرء تبينه وتثقيف عقول الشباب ضد مروجيه.


