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وليد الشعيب لـ »األنباء«: ال مانع لدى »األوقاف« من تعيين أي مــؤذن 
أو إمام وخطيب لمساجد إخواننا الشيعة.. وال نتدخل في أمورهم العقائدية 

أسامة أبو السعود

على مدى اكثر من سـاعتني حل وكيل وزارة االوقاف املسـاعد لقطاع املساجد وليد 
عيسـى الشـعيب ضيفا في ديوانية »األنباء« للرد على جميع استفسـارات قرائها 
االعزاء واحلديث حول مختلف القضايا التي تهم املواطنني والوافدين حول قطاع 

املساجد.
الشعيب الذي متيز في جميع اجاباته بالشفافية والوضوح كعهدنا به اكد خالل 
اللقاء ان وزارة االوقاف والشؤون االسالمية توافق على تعيني اي مؤذن او امام 
وخطيب ملسـاجد الشيعة وليس لديها اي مشكلة في هذا االمر، مشددا على 
ان الوزارة ال تتدخل في االمور العقائدية لالخوة الشـيعة. واوضح الشعيب مدى 
اهتمام الوزارة بكادر االئمـة واملؤذنني الفتا الى ان هذا الكادر يقدم للمرة الثانية 
الى مجلس اخلدمـة املدنية بعد تعديل بعض البنود عليه مشـيرا الى ان الراتب 
االساسـي ال يتغير النه من هيكل رواتب الدولة لكنـه طالب في الكادر بزيادة 
البدالت بحيث يعادل كادر وزارة التربية أو يفوقه. وحول قواعد تعيني 
األئمة واملؤذنني قال »ان وزارة االوقاف ال تقبل ان يفتي امام 
وليس لديه علم شرعي ولذلك اردنا ان يقتصر هذا االمر 
على خريجي الشريعة، اما بالنسبة للمؤذن فأقل 
شيء الثانوية االزهــرية او الشرعيــة او دار 
القرآن ولذلك فان القرار الــصادر فـــي 
2007 حدد خريجي الشريعة والثانوية 
االزهرية وليس اللغة العربية لالمام او 
املؤذن«. وشدد الشعيب على ان 
تسجيل خطب اجلمعة وغيرها 
من الدروس ليس رقابة او 

سيفا مصلتا على رقاب االئمة واخلطباء، مشيرا الى انه قد سبق ان ادعى البعض على كثير من 
املشـايخ، »وحينما فرغنا الشريط لم جند هذا الكالم، اذن فهي حماية لالمام قبل ان تكون 
سلطة عليه«. وشدد الشعيب على ان وزارة األوقاف ال متنع اخلطباء من تناول خطب اجلمعة 
لقضايا اجلهاد في إطار عام وليس التحريض، مؤكدا ان اجلهاد له أصوله وقواعده وليس عمال 
حتريضيا مـن على املنابر وهو امر يخضع لولي األمر. وأعلن ان وزارة األوقاف خاطبت ديوان 
اخلدمة املدنية قبل أيام لتعيني 2500 عامل للمساجد براتب 90 دينارا شهريا مع السكن 
واسـتبدال نظام التعاقد مع الشـركات املعمول به حاليا إلنهاء مشكالت العمالة مع تلك 
الشـركات. وعما يطالب به كثير من املصلني من فتح مكبرات الصوت خالل الـ 10 األواخر 
من رمضان أكد الشـعيب »اننا ملتزمون بالفتوى الصـادرة عن وزارة األوقاف بعدم جواز فتح 
مكبرات الصوت اخلارجية اثناء الصلوات ووضع املسـجد الكبير واملراكز الرمضانية خاص 

حيث يفوق عدد املصلني الـ 50 ألفا«.
وعما أثاره البعض من تشدد جلنة اختيار األئمة واملؤذنني في االختبارات قال الشعيب 
»ليس كل خريج شريعة يصلح الن يكون إماما وخطيبا، فحتى األستاذ اجلامعي تخصص الشريعة 
هو أستاذ يدرس مادة ولكنه قد ال يصلح أن يكون إماما وخطيبا، فاإلمامة واخلطابة لهما سمت 
خاص بهما، فنحن ال نتجاوز عن التجويد وجمال الصوت والفقه أبدا، فأسـتاذ اجلامعة يصلح 
في موقعه مدرسـا للفقه لكنه قد ال يصلح أن يكون إماما. وأشار الى ان قطاع املساجد انتهى 
مـن عقود األئمة، والكل حتول الى نظام العقد وكذلك الكادر الفني للمهندسـني حيث مت 
حتويل عدد كبير ال بأس به الى نظام العقود وجار حتويل اآلخرين، وهذا سبق لصالح قطاع 
املسـاجد فان نحصل على 1000 عقد لالئمة واملؤذنني و250 للمهندسني واحملاسبني 

وغيرهم فهذا شيء طيب وهلل احلمد.
وأشار الى ان قطاع املساجد يقدم العديد من االمتيازات لالئمة واخلطباء منها السكـن 
او بدل السكن وتعليم 6 من األبناء واألنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها من األمور 

املهمة وآخرها نادي األئمة واخلطباء، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

مشكور يا نايف، بارك اهلل فيك.
مش��اري عبداهلل السعدون من ادارة مساجد اجلهراء: حبيت اسلم 
عل��ى ابو خالد وأؤكد ان قطاع املس��اجد من أعلى إل��ى أعلى في ظل 

اإلدارة املستنيرة، جعلك اهلل زخرا العمار بيوت اهلل يا بوخالد.
جزاك اهلل خيرا اخوي مشاري، ترى هذا كله بجهودكم وتعاونكم 

وهلل احلمد، فمن غير تعاونكم ما اقدر أسوي شيء.
السعدون: وإحنا اخوانك اللي نساعدك على اخلير ان شاء اهلل.

عبدالغف��ار عبداللطي��ف محمود: انا مؤذن من مس��اجد العاصمة، 
ولدينا مش��كلة يا بوخالد وهي تتعل��ق بالوافدين، فبعض األوقات قد 
متتد االجازات الرس��مية في الدولة ملدة اسبوع وقد يحدث أي طارئ 
لالم��ام او املؤذن من حاالت الوف��اة للوالدين او مرض مفاجئ للزوجة 
او األبناء في مصر او سورية او غيرها ونضطر للسفر الفوري، وانا 
على س��بيل املثال يوم 5 فبراير 2010 توفي والدي � يرحمه اهلل � في 

مصر فجر يوم اجلمعة، وأردت السفر، فكيف أسافر؟
جواز السفر معاك يا شيخ.

عبدالغفار: نعم جواز سفري معاي.
تتصل في اإلدارة يعطوك خروجية مباشرة.

عبدالغفار: ولكنني اقول حلضرتك املشكلة في ايام اإلجازة.
أي واح����د من مراقبي اإلدارة ميكن ان مينحك اخلروجية حتى 
في وقت العطلة، وانتم اهون من غيركم يا ش����يخ، فانا شخصيا 
س����محت بان تكون جوازات السفر مع أصحاب العالقة وال يوجد 

جواز داخل الوزارة إال من عليهم عهد مالية فقط ال غير.
عبدالغفار: وكيف سيعطوننا خروجية أثناء العطلة؟

يعطونك اخلروجية وسبق ان حصل معنا اكثر من حالة � كما 
تفضلت � وطلبت من مدير اإلدارة بتوقيع اخلروجية، فاملطار ليس 

به مشكلة طاملا كان معك ورقة 
خروجية من الوزارة.

وبالنسبة لي كوكيل وزارة 
سأعطي تعليمات � ان شاء اهلل 
� انه في حال حدوث اي طوارئ 
ان يسهلوا هذا االمر ومينحوا 

اخلروجية مباشرة.

تعيين األئمة والمؤذنين

م��مكن  اح��مد:  هش����ام 
استفس��ار حول تعي��ن االئمة 

واملؤذنن؟
أهال وسهال.

هش��ام احمد: اخ��ي خريج 
جامع��ة   � العل��وم  دار  كلي��ة 
القاه��رة � تخصص لغة عربية 
إس��المية وهو موجود  وعلوم 
في الكوي��ت ويعمل في القطاع 
اخلاص، وأمل��ه في اهلل ان مين 

عليه ويعمل مؤذنا.
الذي  الثانوي  ما املؤه����ل 

حصل عليه؟
هشام: ثانوية عامة.

ال، البد من ان يكون حاصال 
عل����ى ثانوية أزهرية او كلية 
اللغة  اما خري����ج  ش����رعية، 
العربية فه����و مخالف للقرار 
الوزاري، فنحن ومنذ صدور 

القرار اخلاص باألئمة واملؤذن����ن الصادر في عام 2007 فالبد ان 
يك����ون املؤذن حاصال على ثانوية أزهرية او دار القرآن الكويتية 

كحد أدنى.
هشام احمد: هل تشترط سنا معينا؟
يشترط أال يقل السن عن 25 سنة.

هشام احمد: واحلد األقصى؟
)باسما( الس����ن األقصى 75 سنة، فاملستثنون من غير ديوان 

اخلدمة املدنية حتى 75 سنة.
»األنباء«: ملاذا منعتم احلاصلن على شهادة جامعية في اللغة العربية 

من العمل بوظيفة امام وخطيب مع ان معظمهم يحفظون القران؟
في السابق كان بإمكان احلاصل على شهادة جامعية في اللغة 
العربية ان يلتحق بوظيفة املؤذن واإلمام ولكن هذا األمر لم يعد 

صاحلا بعد عام 2007.
ملاذا؟

لنا مغزى من ذلك حيث ان االمام يسأل ويستفتى من املصلن 
فإذا س����ئل االمام عن امر شرعي فالبد ان يكون لديه إملام شرعي 
بالفتاوى والعلوم الشرعية، فالقضية ليست فقط الصالة بالناس 

وقراءة القران، ولهذا ركزنا على خريجي الشريعة بالذات.
فنحن ال نريد ان يفتي امام وليس لديه علم شرعي ولذلك اردنا 
ان يقتصر هذا األمر على خريجي الشريعة اما بالنسبة للمؤذن فأقل 
شيء الثانوية االزهرية او الشرعية او دار القران وهو ما يقبل به 

ديوان اخلدمة املدنية حسب القرار الوزاري الصادر في 2007.
»األنب��اء«: كيف تتابعون األئمة واخلطباء أس��بوعيا، البد انه عمل 

ضخم جدا ان تتابعوا كل خطب اجلمعة واحملاضرات وغيرها؟
املتابعة من نوعن: إدارية وتعني بدوام األئمة واملؤذنن، حيث ان 
لدينا مفتشن »يفترون« على 
املساجد، باإلضافة الى كشف 
اليومي،  احلضور والغي����اب 
باإلضافة ال����ى املصلن، فأي 
م����ؤذن او امام يغيب عن اداء 
فرض واحد من الصلوات يأتي 

الناس ويبلغوننا.
فاإلمام مراقب س����واء من 
الوزارة او من جمهور املصلن او 
من رب العاملن، وهذا بالنسبة 

للحضور والغياب.
اما بالنس����بة لألش����رطة 
وخطب اجلمعة، فاملس����اجد 
التي تؤدى فيها خطب اجلمعة 
لدينا تسجيل وشريط خلطبة 
اجلمعة، ويصل هذا الشريط في 
نفس اليوم، بعد صالة اجلمعة 
الى كل املراقبات الثقافية في 

احملافظات.
ويتم االس����تماع من بعد 
صالة العص����ر الى ان ينتهوا 
من هذه األشرطة، ويتم االنتهاء 
من اخلطباء الكويتين في نفس 

اليوم.
وبالنس����بة للخطباء غير 
الكويتي����ن يت����م الب����دء في 
إلى أشرطتهم يوم  االستماع 

السبت.

ال نمنـع الخطباء مـن تناول قضايـا الجهاد في إطـار عام وليس 
التحريـض فللجهـاد أصـول وقواعـد وهـو أمـر يخضع لولـي األمر
خاطبنا الديوان قبل أيام لتعيين 2500 عامل للمسـاجد براتب 
90 دينارًا شـهريًا مع السكن واسـتبدال نظام التعاقد مع الشركات

س��الم الرندي: أرحب بكم وبضيفكم الكرمي واحتدث عن مس��جد 
الطبطبائي بالش��امية حيث تقدمنا بكتاب قبل ش��هر رمضان املاضي 
الحتياج املس��جد إل��ى ثالجات لقيام العش��ر االواخر م��ن رمضان، 
ووصلتن��ا ثالجة واحدة منكم واخرى من اجلمعية وبالنس��بة خليام 
النس��اء لصالة القيام وخيام افطار الصائم وغيرها والتي تبرعت بها 
اجلمعي��ة فقد جاءت جلان االزالة وطلبت ازالتها وبعد تدخالت عديدة 
م��ن االهالي ومجل��س اجلمعية وافقت جلنة االزالة عل��ى بقائها. ملاذا 

التكون هذه اخليام من وزارة االوقاف؟
ج����زاك اهلل خيرا على املالحظات، فرمضان املاضي يعتبر اول 
رمضان نستخدم خالله ثالجات املياه حلفظ املاء وتبريده، فقمنا 
بشراء 60 ثالجة على مس����توى محافظات الكويت كلها فإذا كان 
نصيب مسجدكم ثالجة فهذا احلمد هلل »زين« وانتم محظوظون، 
وان ش����اء اهلل هذا العام سنشتري اكثر من العام السابق من هذه 
الثالجات ورمبا س����يكون العدد 100 ثالجة، واس����تخدامها طبعا 

لشهر رمضان فقط.
وسنركز على املساجد التي بها ضغط كثافة مصلن، واملراكز 
الرمضانية التي ننشئها في احملافظات املختلفة واملعتكفات الرمضانية 

وهذه الثالجات ستخصص لها.
سالم الرندي: ولكنها ال تكفي يا ابا خالد؟

انا عندي ميزانية ولدينا 1300 مسجد، وال ميكن ان اشتري كل 
الثالجات في س����نة واحدة، ويجب ان اشتريها على مراحل بقدر 
توفر امليزانية. ونحن نترك املجال أيضا للمتبرعن فس����عرها ال 
يتجاوز 100 او 120 دينارا وهو مبلغ بسيط واي متبرع يريد شراء 

هذه البرادات فليس لدينا أي مانع من ذلك.
س��الم الرندي: نحن مس��تعدون للتبرع، ودواوين الش��امية وهلل 
احلمد تستطيع ش��راء الكثير من البرادات، وديوانيتي على استعداد 

للتبرع بثالجتن.
لي����س لدينا أي مانع من قبول التبرعات، وبالنس����بة للخيام 
الرمضانية فتعلم����ون ان رمضان املاضي صادف حريق اجلهراء 
وض����ج العالم من هذا احلريق الذي اخ����ذ زخما اعالميا كبيرا في 
وزارة الداخلية واالمن العام، وكان في البداية مرفوضا شيء اسمه 
خيام رمض����ان لكن وبعد جهد كبير واجتماعات متواصلة ابقينا 
فقط على مخيمات النساء والتوسعات التي ركبتها االوقاف والتي 
تسمى اخليام االوروبية، اما اخليام الباكستانية فهي ممنوعة منعا 

باتا النها سريعة االشتعال.
ونحن ال نرضى ان تركب تلك اخليام حتى � ال قدر اهلل � يحدث 
حريق وتذهب ارواح البشر وتصبح كارثة حقيقية خاصة أثناء 
الصالة وانتم تعلمون ان اجلو يكون حارا والناس تريد التكييف 
وإذا كانت هناك س����خانات شاي او أكل وبوفيهات واحترقت - ال 

قدر اهلل- ستكون هناك كارثة بكل املقاييس في ملح البصر.
ف����ي العام املاضي � و بعد إحل����اح � ألن الوقت كان ضيقا جدا 
بن حريق اجلهراء وبن الشهر الفضيل، سمحوا لنا فقط باخليام 
األوروبية، اما اخليام الباكستانية فهي ممنوعة منعا باتا من اإلدارة 
العامة لإلطفاء وس����تزيل أي خيمة من اخليام الباكستانية ألنها 

غير مرخصة من الناحية األمنية ألنها سريعة االشتعال.

توسيع مسجد الطبطبائي

س��الم الرندي: نريد يا بوخالد ايضا توسعة مسجد الطبطبائي في 
الشامية؟

هل هناك مجال للتوسعة؟
سالم الرندي: نعم هناك مجال للتوسعة.

ال مانع لدينا من التوس����عة وس����أبحث األمر م����ع االخوة في 
القطاع.

نايف الظفيري: اهلل يعطيك العافية يا بوخالد، حبينا فقط نشكرك 
عل��ى جهودك الكبيرة في خدمة بي��وت اهلل، فما حققته يا بوخالد هو 

نهضة حقيقية في قطاع املساجد.
ونحن نريد ان نشكرك عبر جريدة »األنباء« النظيفة والنشطة 
على جهودك ونتمنى لك دائما التوفيق لتحقيق املزيد من االجنازات 
التي � وبفضل اهلل � ش����ملت اإلنش����اءات واملباني وحتى الزراعة 

والتجميل، واهلل هذه حقيقة.
فقد تعود القط����اع منك يا بوخال����د واهلل كل عام على اجناز 
جديد حت����ى ان القطاعات األخرى في الوزارة والوزارات األخرى 
أصبحت حتسد قطاع املساجد على جهودك يا بوخالد. بارك اهلل 
في����ك وفي جهودك الطيبة ووفقك لعمل املزيد ان ش����اء اهلل لهذا 

القطاع املهم.

»األنباء«: هل تخش��ون من خ��روج اخلطباء الكويتين عن النص 
أحيانا؟

ياخذون راحتهم شوي، لكن وهلل احلمد فان االخوة اخلطباء 
يشكرون على مدى حرصهم والتزامهم مبيثاق املسجد وتعليمات 
ال���وزارة والدليل على ذلك انه ال تأتينا ش���كاوى حتى اآلن على 

اخلطب.
فقد مير شهر واثنان وحتى 6 أشهر وال توجد أي شكوى على 
أي خطيب، وهذا دليل على مدى االلتزام مبيثاق املسجد وتعليمات 

الوزارة من ناحية هذه اخلطب.
»األنباء«: البعض يرى ان أش��رطة التس��جيل للخطباء هي رقابة 

عليهم وسيفا مصلتا على رقابهم ليس إال.
ال، هذه ليست رقابة او سيفا مصلتا بل حماية لالمام واخلطيب، 
فس���بق ان تبلى البعض على كثير من املش���ايخ، وحينما نأتي 
الى الش���ريط ونفرغه ال جند هذا الكالم، اذن فهي حماية قبل ان 

تكون سلطة عليه.
بوهاش��م: الس��الم عليكم بوخالد، لدي العديد من االستفسارات 
أوله��ا: علمنا ان عدد األئمة الكويتين املعينن في قطاع املس��اجد ال 

يتجاوز 60 إماما، ما صحة ذلك؟
نعم املعينون على درجات ال يتج���اوزن 60 كويتيا بن امام 

ومؤذن.
وكم عدد الكويتين على بند املكافآت تقريبا؟

ما يقارب 650 إماما وخطيبا.

تعيين رسمي

ما ابرز مالمح كادر األئمة واملؤذنن واهم مميزاته بالنس��بة االئمة 
واخلطباء في قطاع املساجد؟

نحن مهتمون جدا ب���كادر االئمة واملؤذنن، وهذا الكادر يقدم 
للمرة الثانية ملجلس اخلدمة املدنية بعد تعديل بعض البنود عليه، 
وصدر كذلك كتاب م���ن معالي الوزير الى رئيس ديوان اخلدمة 

املدنية ويحتوى على العديد من املميزات لالئمه واخلطباء.
وطبعا الراتب االساسي ال يتغير النه من هيكل رواتب الدولة، 
ونحن طالبنا في الكادر بزيادة البدالت بحيث نعادل هذا الكادر 

مع وزارة التربية أو يفوقه.
مل��اذا ال يوج��د إقبال كبير م��ن املواطنن على التعين الرس��مي 

بوظيفة اإلمام واخلطيب؟
هي وظيفة � كما تعلمون � بها التزام على مدار اليوم في الليل 
والنه���ار، وطبيعة املجتمع الكويتي انه مجتمع اجتماعي فكثير 
من الناس يخرجون لزيارات عائلية وطلعة بحر وبر وس���فرات 
وغيرها وهذا يخل بواجبات اإلم���ام، لو كان معينا، ولذلك فهي 
وظيف���ة طاردة ال يقبل عليها الكويتيون ملا تش���كله من ارتباط 

والتزام يومي عليهم.
ولذلك جندهم قلة قليلة، باإلضافة الى انه ال يوجد لديهم كادر 

خاص مثل وزارات الدولة األخرى كالتربية وغيرها.
وماذا عن سياس��ة اإلم��ام البديل وأين وصلت ال��وزارة في هذا 
الصدد وه��ل ميكن ان جتعل تلك السياس��ة وظيف��ة اإلمامة جاذبة 

بالنسبة للمواطنن؟
الوزارة مس���تمرة في سياس���ة اإلمام البديل، ف���كل األئ���مة 
الك�����ويتين املعينن معهم إمام وإمامان بدالء ومع ذلك، فالكويتيون 
ال يقبلون على وظيفة اإلمام ويطلبون التعين في التربية او العدل 
او غيره���ا الن الكادر لديهم أفضل من عندنا في األوقاف، وكذلك 
فالعمل ينتهي مع نهاية الدوام الرس���مي، بينما اإلمام ال يحصل 
عل���ى نفس املميزات املادية ويس���تمر عمله على مدار الصلوات 
اخلمس مبا فيها الفجر باإلضافة الى هم املسجد واجلمهور املسلط 

على هذا اإلمام.
ولذلك فخريج الشريعة وغيره يرفض العمل باألوقاف ويرى 
ان األفضل هو العمل في اي وزارة بعيدا عن اإلمامة ينتهي دوامها 

الظهر وانتهت عالقته بالعمل عند ذلك.
س��عدون علي الشطي: لألمانة، الحظت االختالف الكبير لألفضل 
في مس��توى األئمة واملؤذنن الذين تعاقدت معهم الوزارة من اليمن، 
وكلنا ككويتين الحظنا الفرق في مستوى اخلطبة من بالغة احلديث 
مع حالوة الصوت وحسن األداء في خطب اجلمعة، ونأمل ان تكثروا 
م��ن التعاق��د مع األئمة من اليم��ن ونحن الحظنا الف��رق الكبير عن 

السابق، وانا أراك وجه خير على الوزارة يا بوخالد.
بارك اهلل فيك، وش����كرا اخي س����عدون وان ش����اء اهلل ناخذ 

وكيـل وزارة األوقاف المسـاعد لقطاع المسـاجد حـّل ضيفاً في ديوانيـة »األنباء« وتواصـل مع القراء على مدى سـاعتين

وليد الشعيب
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جدول رقم )1( والخاص بمكافأة المستوى الوظيفي لوظائف اإلمامة 
والخطابة لتصبح وفقا لما يلي:

فئات مكافأة املستوى الوظيفي الوظيفةم
شهريا

370 د.كموجه اول امامة وخطابة1

315د.كموجه امامة وخطابة2

270 د.كامام وخطيب اول3

230 د.ك امام وخطيب4

205 د.كامام5

190 د.كامام مبتدئ6

جدول )2( الخاص بالمكافأة التشجيعية لوظائف اإلمامة والخطابة 
لتصبح وفقا لما يلي:

فئات املكافأة التشجيعية شهرياالوظيفةم

155 د.كالدرجة )أ(1

145د.كالدرجة )ب(2

130  د.كالدرجة االولى3

120 د.ك الدرجة الثانية4

105 د.كالدرجة الثالثة5

95 د.كالدرجة الرابعة6

80 د.كالدرجة اخلامسة7

تعديل قيمة بدل اإلشراف لوظائف اإلمامة
 والخطابة ليصبح وفقا لما يلي:

قيمة بدل االشراف شهرياالوظيفةم
75 د.كموجه اول امامة وخطابة1
65 د.كموجه امامة وخطابة2

تعديل الكادر المالي لالئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين العاملين في وزارة األوقاف

ال نريد أن يفتي اإلمام وليس لديه علم شرعي ولذلك أردنا أن يقتصر هذا األمر على خريجي 
الشريعة أما بالنسبة للمؤذن فأقل شيء الثانوية األزهرية أو الشرعية أو دار القرآن 

ملتزمـون بالفتوى الصـادرة مـن وزارة األوقـاف بعدم جواز فتـح مكبـرات الصوت الخارجيـة أثناء 
الصلـوات ووضع المسـجد الكبيـر والمراكـز الرمضانية خاص حيـث يفوق عـدد المصلين الــ 50 ألفًا

51 ڤيـال جديـدة لسـكن األئمـة والمؤذنيـن بصدد توقيـع عقد 7 ڤلـل منها 
بالصباحية وهدية باإلضافة إلى 44 ڤيال عن طريق »الرعاية السـكنية« وكل منها طابقان

باقتراحاتك.
عبداهلل اخلالد: لدي ملحوظة حول مس��جد مقب��رة الصليبخات 
والذي يكون مفتوحا في أوقات عديدة في غير مواعيد الصالة ومنها 
ف��ي الصباح حتديدا، فلماذا ال يس��كر حتى قب��ل الصلوات، وثانيا: 

وعدمت األئمة املتطوعن بزيادة ولم تنفذوا وعدكم حتى اآلن؟
بالنسبة للزيادة فقد خاطبنا ديوان اخلدمة والبد ان يوافق، 

حيث طلبنا 100 دينار زيادة لالئمة لكن إلى اآلن ماكو شيء.
اخلال��د: ما س��بب توقفها بالرغم م��ن إقرارها ل��وزارات اخرى 

كاإلعالم وغيرها؟
أعباء مالية على الدولة، وهي ضمن األمور التي تعرض على 

مجلس اخلدمة املدنية، وهذا الكالم منذ عدة سنوات.
اخلالد: وليس لهم زيادة سنوية كالوافدين؟

نعم ليس لديهم زيادة سنوية، ألنهم متطوعون ولديهم وظيفة 
ثانية، ولو كان معينا فس���يكون حاله ح���ال الدولة، اما هؤالء 
املتطوعون فهم يعملون »بار ت���امي«، ونحن طالبنا لهم بزيادة 

100 دينار.
اخلالد: واهلل األئمة املتطوعون يشكرونك ويشيدون بجهودك.

بارك اهلل في���ك، وأوعدكم ان أعيد الكرة م���رة أخرى لزيادة 
مكافآت األئمة واخلطباء املتطوعن ان شاء اهلل.

وللعلم فان راتب اإلمام واملؤذن منذ وضعها الى اليوم فهي 175 
دينارا للمؤذن و250 دينارا لإلمام و275 دينارا لإلمام واخلطيب 
بالنسبة للمتطوعن، ولم تطرأ أي زيادة عليهم منذ وضعت تلك 

املكافآت ولكن منذ ذلك احلن وحتى اآلن ماكو شيء.
اما رواتب غير الكويتين فهي للمؤذن 325 دينارا ولإلمام 400 

دينار ولإلمام واخلطيب 425 دينارا.
»األنب��اء«: هل حتول جميع األئمة واخلطباء ال��ى بند العقود من 

ديوان اخلدمة املدنية؟
كلهم حتولوا على بند العقود املستحدثة والتي اقرها ديوان 
اخلدمة املدنية وباق فقط مجموعة جار حتويلهم ألنهم مخالفون 
وفق التعيينات القدمية حيث تعينوا دون وجود شهادات شرعية، 

والديوان يطبق حاليا القرار اجلديد.
»األنباء«: كم عددهم حاليا وهل ستنهون خدمات بعض منهم؟

ال، بالطبع لن ننهي خدمات احد وهم في حدود 81 إماما ومؤذنا 
وجار التفاوض مع الديوان لتحويلهم.

أئمة يمنيون

ابو العباس اليمني: أال تعتبر اهانة لليمن اختيار 50 إماما ومؤذنا 
من 2500 متقدم لتلك الوظيفة خاصة ان اليمن به آالف العلماء ومدن 

العلم؟
ه���ذه هي نتيجة االختبار، وفي كل دول العالم متعلمون لكن 
من ينجح في االختبار، فمن دخل االختبار 1390 وجنح منهم 51 
ال توجد أي اهانة � ال س���مح � وبشهادة األوقاف اليمنية أنفسهم 

رأوا الوضع على الطبيعة.
ففي الزيارة األولى لليمن من قابلناهم 350 شخصا جنح منهم 
160، ألننا لم نأت إليهم بإعالن او مس���ابقة ولكن باالس���م حيث 
أحصينا أسماء احلفظة الشرعين األكفأ وهلل احلمد � كانت نسبة 
االختيار كبيرة جدا، اما في الزيارة الثانية فكانت عبر إعالن في 
اجلرائد وهو ما جاء بالغث والسمن، ودخل كل من له علم ومن 

ليس لديه علم.
وهنا البد من وجود »منخل« لفلترة من له علم ممن ليس لديه 
علم شرعي، ونحن شخصيا صدمنا بنتيجة االختبارات، وكذلك 

وزارة االوقاف اليمنية.
اين وصل قرار ازالة مس��اجد الشنكو واعادة بناء مساجد حديثة 

في موقعها؟
اوال اتوجه بالش���كر لرئيس جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدول���ة واملظاهر غير املرخصة وانا اح���د اعضاء اللجنة العليا 
الرئيسين وهناك تنسيق وتعاون في موضوع ازالة املساجد غير 
املرخصة، وبالفعل قامت اللجنة بازالة مجموعة من املساجد غير 
املرخصة، ونحن � وكما صرحت سابقا � بان اللجنة سوف تقوم 
ببناء عدد 18 مس���جدا كمرحلة اولى � بعد االنتهاء من احلصول 

على التراخيص االزمة من اجلهات احلكومية املختلفة.
واللجنة العليا ممثلة بوزارة االوقاف وبلدية الكويت ستقوم 

ببناء املساجد والى اآلن مازلنا في انهاء االجراءات.
»األنباء«: البعض ينظر لوزارة االوقاف على انها تتعامل بازدواجية 
معايير فهي تستخدم كل وسائل التهديد والوعيد ضد مساجد وائمة 
السنة وتغض عينها بشكل كامل عن مساجد الشيعة، مب تردون على 

ذلك؟
واهلل، هذه حقيقة، فجميع مساجد الدولة تتبع وزارة االوقاف 
سواء السنة او الشيعة، ولكن الوزارة ال حتب التدخل في مساجد 

الشيعة حتى ال توصف بالطائفية او غيرها من تلك االمور.
واالم���ور متروكة مادامت ال توجد هناك مخالفات، ولكن متى 
وقعت اي مخالفات فإننا نتدخل، وحاليا االمور »ماشية« بدون 

اي مخالفات.
وال نحب ان نتدخل تدخال مباش���را وتس���لطيا على مساجد 

اخواننا الشيعة.
نحن ال نتحدث من باب طائفي ولكن من مبدأ املساواة؟

صحيح، ولكن لهم مرجعية خاصة في مس���اجدهم ولذلك ال 
نريد ان نتدخل ف���ي امورهم الداخلية وخاصة العقائدية، ولكن 
اي واحد يريدون تعيينه في وظيفة االمامة او اخلطابة او االذان 

فنحن ال منانع.
والوزارة توافق على تعين اي مؤذن او امام وخطيب للشيعة 

وليس لدينا اي مشكلة في هذا االمر.
»األنب��اء«: يثار دائما انه كيف يكون لوزارة االوقاف س��لطة على 

مساجد الشيعة وهي ال تدفع لها رواتب او صيانة او غيرها؟
نحن ندفع رواتب لالئمة الش���يعة املعينن لدينا، واذا رغب 
متولي املس���جد ان تدفع وزارة االوقاف روات���ب االمام واملؤذن 
فلي���س لدينا مانع في ذلك، وانا قب���ل عدة ايام عينت مؤذنا في 

مسجد بهبهاني في العدان.
خالد خلف الش��مري: يا شيخ وليد اوال نحن نشكر جهودك في 
قطاع املس��اجد وهذه حتسب لك، ونرى تطور املساجد � بفضل اهلل 
� وهذه لك وال نس��تطيع ان جنامل فيها، اما الثانية التي نريدها منك 
فهي بخصوص جلنة اختبار االئمة واملؤذنن فهي جلنة واحدة، فماذا 
ل��و تظلم عليها احد، هل يعقل ان تكون هي اخلصم واحلكم، فهؤالء 
بشر وميكن ان يحدث منهم شيء والبد ان تكون هناك جهة محايدة، 
وانت املس��ؤول عنه��م، االمر الثاني: اذا جاء اب��ن البلد كويتيا ومعه 
شهادات فهو خريج اجلامعة امتياز مع مرتبة الشرف وامت املاجستير 
ومن اول اختبار ضعيف جدا جدا وال يعيد االختبار، ومعه س��ند من 
الوزارة، واللجنة تكتب له هذه النتيجة خالل دقيقتن، اذا لم اجد احدا 

يسمع شكواي فاين اذهب؟
هل انت مستعد تدخل االختبار القادم؟

االمتي��ازات للترغيب ف��ي تلك املهنة الس��امية لالئم��ة الكويتين او 
الوافدين؟

بالنس����بة للوافدين هناك طلبات عدي����دة تأتي الينا والبد من 
مراعاة الشهادة الشرعية ودخول االختبارات وغيرها ولدينا ايضا 
اسبوعيا جلسات اختبار وكل 3 شهور نقوم بعمل اختبار واحد 
شامل فعندنا في 3/29 اختبار حتريري لالئمة واملؤذنن واملجال 
مفتوح الى حد 200 ش����خص يدخلون القاعات على عدد الكراسي 

املوجودة بالقاعات.
»األنباء«: هل تعقد االختبارات باملسجد الكبير؟

ال، في قطاع املساجد باالضافة الى من تعاقدنا معهم من اليمن 
بدأنا االن في اجراءات تعيينهم.

»األنباء«: كم عددهم؟
51 شخصا اماما ومؤذنا.

»األنب��اء«: ال توجد النية لديكم للذهاب الى مصر الختيار ائمة من 
هناك حاليا؟ 

لدينا النية للنزول الى احدى الدول العربية ولكن لم يتحدد اسمها 
حتى االن »من املمكن ان تكون القاهرة او املغرب« للتنويع. 

»األنب��اء«: يوجد نق��ص كبير في العمالة باملس��اجد، ملاذا تتركون 
املس��اجد بعامل او عاملن فقط خاصة ان معظمهم ليس��وا من العمالة 

املؤهلة خلدمة بيوت الرحمن؟
بالنسبة لعمالة التنظيف هي ليست تعيينا بل هي عبارة عن 
عقد مع شركات تنظيف، فلكل محافظة مقاول تنظيف مسؤول عن 
اس����تالم كل املساجد املوجودة باحملافظة وعدد العمالة املوجودة 
باملساجد هي من ضمن شروط املناقصة هذا املسجد واحد او اثنن 

حسب حجم املسجد وكل املساجد االن بها العمالة.
»األنباء«: علمنا ان هناك اقتراحا او طلبا من وزارة االوقاف بتعين 
عمال نظافة املس��اجد على غرار ما فعلت وزارة التربية وانهاء التعاقد 

مع الشركات ما صحة ذلك؟
هذا الكالم صحيح، حيث خاطبنا ديوان اخلدمة املدنية الستبدال 
الشركات بتعين عمالة مباشرة على الوزارة ملا الحظناه وملسناه 

من كثرة املشاكل مع شركات التنظيف واستغاللها للوزارة.
»األنباء«: كم عدد من تودون تعيينهم حاليا؟

حوالي 2500 شخص وهذا االمر عرضناه قبل 4 ايام فقط على 
ديوان اخلدمة املدنية وسوف يعرض قريبا على اللجنة الوزارية 

االقتصادية في مجلس الوزراء. 
وسنقوم بتعين 2500 شخص في كل مساجد الدولة لنتخلص 
من مش����اكل الش����ركات ومنها عدم دفع الرواتب ومواد التنظيف 

وغيرها.
»األنباء«:  كم سيكون الراتب الشهري للعاملن؟ 

90 دينارا تقريبا.
»األنباء«: اال يعتبر هذا الراتب قليال؟

بالنسبة لرواتب الشركات هذا افضل بكثير الن الشركات كانت 
تعطيه����م 40 دينارا فقط ولكن نحن نعطيهم 90 دينارا باالضافة 

الى توفير السكن.
احمد جبارة مقيم لبناني: انا من س��كان منطقة الساملية واستمعت 
الكث��ر من ام��ام في خطب اجلمع��ة ولكن لم اجد عنده��م اخلبرة او 
اجلدارة في القاء اخلطب وأجد نفس��ي أس��تمع الى خطب اجلمعة وال 
أتأثر بها وكأنها خطبة عادية فآتي الى املسجد ألصلي واغادر املسجد 
وال اجد االمام الذي يجذبني بخطبته او اسلوبه، وانا ال ادخل املسجد 
ليس فقط من اجل الصالة ولكن من اجل االستماع للخطب والدروس 
الدينية فهناك من اخلطباء من جتده وكأنه يحفظ شيئا ويقوم بالقائه 
فقط ال اكثر او يحمل ورقة ويلقي ما بداخلها دون احس��اس نابع من 
داخله إلقناع املس��تمع اليه... فأرجو منك��م ان تهتموا بهذا املوضوع 

بشأن اختيار ائمة املساجد.
هذا هو مس����توى التعليم في الدول العربية ونتاج اجلامعات 
وما أفرزته للمجتمع فماذا نفعل أكثر من تشددنا في االختبارات 
النتقاء األئمة واملؤذنن؟ ألن مس����توى التعليم في الس����ابق غير 
مستوى التعليم اآلن وخصوصا خريجي األزهر اآلن أين هم من 

خريجي األزهر قدميا؟
»األنباء«: بعض املس��اجد املوجودة مبناطق سكن الوافدين البعض 
يش��كو من االزدحام وقت صالة اجلمعة وعدم وجود أماكن للصالة، 
والصالة بساحات خارج املس��جد، هل تفرقون بن مساجد املواطنن 

والوافدين من حيث اخلدمات؟
نحن ال نفرق بن مساجد مبناطق سكن الوافدين او الكويتين 
فجميعها بيوت اهلل ونح����ن نبذل أقصى جهد في خدمة ضيوف 

الرحمن في أي مكان.
»األنباء«: علمنا انكم بدأمت من اآلن التجهيز لش��هر رمضان الكرمي 
وإع��داد املصليات الرمضانية، فما اجلديد الذي س��تقدمونه لضيوف 

الرحمن في شهر رمضان هذا العام؟
بدأنا � بحمد اهلل � التجهيز لشهر رمضان املقبل من شهر يناير 
حيث عقدنا اجتماعا مع االخوة املدراء ووزعنا املهام، فكان لدينا 

العام املاضي جتربة املراكز الرمضانية وكانت ناجحة جدا.
»األنباء«: كم مركز لديكم اآلن؟

في الع����ام املاضي كانت لدينا 8 مراك����ز رمضانية وهذا العام 
ستصبح 12 مركزا رمضانيا، في كل محافظة اثنن، وسيكون هذا 
وفقا الختيار اللجنة وليس حسب اختيار احملافظة نظرا لوجود 
مواصف����ات خاصة لتكون مركزية ومتواف����ر بها جميع اخلدمات 
للمصلن وتلبية احتياجاتهم من مصلى للنساء واملسجد الواسع 
وخدمات التكييف فالبد من وجود جلنة خاصة لدراسة هذه األمور 

وتوفيرها.
وأيضا نحن مستمرون في موضوع املعتكفات الرمضانية حيث 
يوج����د لدينا 36 معتكفا واآلن في ط����ور الزيادة وكذلك موضوع 
القراء اخلارجين وأيضا القراء الداخلين، واالس����تعانة بالطلبة 
املميزين وحفاظ القرآن الكرمي من ادارة القرآن الكرمي وسنستعن 
بهم في بعض املس����اجد إلحياء ليالي رمضان، وسنركز هذا العام 
على ضيوف رمضان وسنقوم بجلب 20 ضيفا من خارج الكويت 
إلحياء ليالي رمضان على مس����توى احملافظات الست، باالضافة 
الى التركيز على مستلزمات رمضان من مياه الشرب والثالجات 

ووجبات االفطار والسحور واملعتكفات وغيرها.
وهذا العام سنقوم بتوفير الدروس واملجالس الفقهية بالتعاون 
مع رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون اخلليجي عهدنا 

السابق معهم وهذا ما ركزنا عليه هذا العام بتوفيق اهلل.

مكافآت خاصة

»األنباء«: علمن��ا ان ديوان اخلدمة املدنية وافق على صرف جميع 
املكافآت اخلاصة للعاملن بقطاع املساجد عن شهر رمضان؟

نعم ونشكرهم على تعاونهم واس����تجابتهم ملتطلبات وزارة 
األوقاف والش����ؤون االسالمية على صرف مكافآت العاملن بشهر 
رمضان وموض����وع الدروس والتثقيف، فنح����ن من دون ديوان 
اخلدمة املدنية ما نقدر نش����تغل النه ال عمل دون اجر مادي واهلل 

الفني بوزارة االوقاف حاصل 
على دكتوراه في الش���ريعة 
ودخل االختبار مرتن وسقط، 
وقد اعترف بأن لديه عيبا في 
لسانه بالنطق وهو دكتور 

يدرس في اجلامعة.
املتقدم  وميكن ان ينجح 
في االمتحان التحريري لكن 
في االختبار الشفوي يتضح 
اللجنة  االمر، وكل اعض���اء 

مشايخ افاضل.
تكون  ال  مل��اذا  »األنب��اء«: 
هناك جلنتان لالختبار وليس 

جلنة واحدة؟
 اس���تحدثنا حاليا جلنة 
للمقاب���الت التمهيدية نظرا 
املتقدمة ثم  لكثرة االع���داد 

اللجنة الرئيسة.
»األنباء«: هل االختبار كله 

في فاحتة الكتاب فقط؟
الفاحتة هي التي تبن، فاذا 
كانت الفاحتة خطأ في احلفظ 
الق���راءة واالحكام فال ميكن 

ان نقبله. 
»األنباء«: نعود الى مشروع 
االمام البدي��ل، اين وصل هذا 

املشروع؟
نحن مستمرون في سياسة 
البديل ولكن ال ميكن  االمام 
حتقيق���ه بالكامل نظرا الننا 
بن كل فترة واخرى نتسلم 
مس���اجد جديدة ويتزايد الطلب على االئمة ويقل العدد املتوافر 
لدينا اضافة الى االستقاالت، النها وظيفة طاردة سواء من املواطن 

او الوافد.
االمام البديل تقريبا 10% من مساجد الكويت وهم وفر في حال 
افتتحنا مسجدا جديدا يسد به النقص او اذا مرض امام او مؤذن 

او القيام باجازة او غير ذلك.

مساجد الكويت

»األنب��اء«: كم عدد مس��اجد 
الكويت حاليا؟ 

حوالي 1300 مسجد وكل عام 
نقوم باس����تالم من 40 الى 50 
مسجدا فهي احلمد هلل في زيادة 

مستمرة
»األنباء«: مل��اذا ال تضاعفون 

اس��تطيع  ال  الش��مري: 
الدخ��ول امام نف��س اللجنة، 
فانا متظلم منهم، فكيف ادخل 

عندهم؟!
انا س���أكون موجودا في 
اللجنة وسأس���تمع اليك يا 
ش���يخ واللجنة ه���ي جلنة 
مركزي���ة مكونة م���ن 11 من 
املشايخ واالساتذة من كلية 
الش���ريعة وهناك تغير في 
بعض اعضاء اللجنة فأصبح 
املفوض عن القرآن الش���يخ 
عبدالعزي���ز فاضل بدال من 

الشيخ د.ياسر املزروعي.
انا  ي��ا ش��يخ  الش��مري: 
اش��تركت في مس��ابقة دولية 
وهي مس��ابقة االمير سلطان 
الدولية كان احملكم فيها الشيخ 
علي احلذيفي ومعه 6 مشايخ 
كله��م اس��اتذة في الق��راءات 
الس��عودية  اجلامع��ات  ف��ي 
ويعطونني 89% اال تكفي هذه 

ان اكون جيدا.
ما يخالف، وفقك اهلل، وان 
قلت ل���ك تعالى اللجنة وانا 
سأكون موجودا، واذا كنت انا 
في اللجنة فسيكون الفيصل 
عندي وليس عند أي أحد آخر، 
الثالثاء صباحا  وتعالى لي 

وسأكون في استقبالك.
»األنباء«: نستكمل معكم ما 

أثاره البعض عن صعوبة االختبار والتش��دد فيه بشكل غير طبيعي، 
فأكثر من خريج ش��ريعة سواء من مصر او غيرها وحتى من يعمل 
منهم مفتش��ا في وزارة األوقاف ال ينجح ف��ي اختبارات اللجنة، مب 

تردون على ذلك؟
ليس كل خريج ش���ريعة صاحلا الن يك���ون إماما وخطيبا، 
فحتى األستاذ اجلامعي تخصص الشريعة هو أستاذ يدرس مادة 

ولكنه ال يصلح ان يكون إماما 
وخطيبا، فاإلمامة واخلطابة لها 

سمت خاص بها.
فنحن ال نتجاوز عن التجويد 
وجمال الص���وت والفقه أبدا، 
فأس���تاذ اجلامعة يصلح في 
موقعه مدرس���ا للفقه لكنه ال 
يصلح ان يك���ون إماما، حتى 
عندنا في ال���وزارة في املكتب 

وكيـل وزارة األوقاف المسـاعد لقطاع المسـاجد حـّل ضيفاً في ديوانيـة »األنباء« وتواصـل مع القراء على مدى سـاعتين

)كرم دياب(وليد الشعيب لدى ردوده على اسئلة قراء »االنباء« ومتابعة من الزميل اسامة ابو السعود
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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(

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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

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

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
�أبــوعامـــر

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

وكيـل وزارة األوقاف المسـاعد لقطاع المسـاجد حـّل ضيفاً في ديوانيـة »األنباء« وتواصـل مع القراء على مدى سـاعتين

تسجيل الخطب ليست رقابة أو سيفًا مصلتًا على األئمة والخطباء بل حماية لهم
فسبق  أن ادعى البعض على كثير من المشايخ والتسجيالت أثبتت براءة األئمة من تلك التهم
عل����ى اجلهاد ولكن نتح����دث عنه في اطار ع����ام، فللجهاد اصول 
وقواعد وليس عم����ال حتريضيا من على املنابر وهو امر يخضع 

لولي األمر.
هل عاقبتم احد األئمة واخلطباء مؤخرا؟ وما العقوبة؟

يوجد 7 أئمة وخطباء معروضون على جلنة الوظائف الدينية 
والى اآلن لم يتم حتديد املوعد للنظر في مخالفاتهم.

ما املشكلة هل هي ضعف األسلوب أم خروج عن النص؟
ال يحضرني ذلك اآلن، ولكن رئيس اللجنة د.عادل الفالح طلب 
منا حتديد موعد عقد اجتماع للجنة الوظائف الدينية للنظر في 

بعض مخالفات األئمة واخلطباء وسنجتمع قريبا إن شاء اهلل.
وتتراوح العقوبات حس����ب الالئحة بن لفت النظر او التنبيه 

او اإليقاف املؤقت او الدائم، وكل حسب املخالفة.

مظهر االمام

هل حترص��ون على مظهر اإلمام امام املصلن وما اهم األنش��طة 
التي تقدمونها لهم؟

هذا من األشياء املهمة ومن ضمن ميزانية املساجد صرف مالبس 
للمؤذنن شتوية وصيفية، ومن املميزات التي تقدم لالئمة العاملن 
في قطاع املساجد هناك األنشطة املختلفة من نشاط ثقافي واجتماعي 
وترفيهي للعاملن بقطاع املساجد، فعلى سبيل املثال لدينا عمرة 
صف����وة املتميزين، وهذه العمرة تنظ����م كل عام لالخوة العاملن 

بالقطاع ويشارك فيها 150 مستفيدا كل عام وهي مجانية. 
كذلك نش����اركهم ف����ي جميع أعمالهم اليومي����ة من فرح وترح 
وخالفه والرحلة البرية التي تقام س����نويا وكذلك رحالت بحرية 
لالئمة وابنائهم حيث نستأجر يختن كبيرين ورحالت للمتنزهات 
املختلفة آخرها في نادي العاب وفاق عدد احلضور 7000 شخص 

من العاملن بالقطاع.
وماذا ع��ن نادي األئمة واملؤذنن وبعض املش��اريع واملس��اعدات 

األخرى؟
هذا مشروع قائم وينتظر التنفيذ فقط في قطاع املساجد ولدينا 
موضوع املساعدات املقطوعة وهي تصرف من قطاع املساجد، وهي 
ألصحاب الظروف اخلاصة في بعض حاالت الوفاة والنكبات � ال 

قدر اهلل � لإلمام واملؤذن، وهي مساعدة غير مرجتعة.
كم يبلغ احلد األقصى للمساعدة املقطوعة لإلمام واملؤذن؟

نحو 1000 دينار، وهي ترف����ع من قبل االدارات وتعرض على 
جلنة املساعدات وانا شخصيا رئيس اللجنة باإلضافة الى عضوية 
مجموع����ة من املديرين، باالضافة الى ان لدينا أنش����طة رياضية 
تقام على مستوى قطاع املس����اجد وعلى مستوى احملافظات كل 

في محافظته، وكذلك حفل التكرمي السنوي.
حتدثن��ا كثي��را عن األئمة واخلطب��اء، ولكن ما نصي��ب اإلدارين 

واملهندسن من تلك االمتيازات؟
وهلل احلمد انتهينا م����ن عقود األئمة، والكل حتول على نظام 
العقد، ولدينا الكادر الفني للمهندسن حيث مت حتويل عدد كبير 
�� ال بأس به � على نظام العقود وجار حتويل اآلخرين، وهذا سبق 
لصالح قطاع املساجد ان نحصل على 1000 عقد لالئمة واملؤذنن 
و250 للمهندس����ن واحملاس����بن وغيرهم وهذا شيء طيب، وهلل 

احلمد.

بصدد توقيع عقد 7 ڤلل في 
»الصباحية وهدية«، باالضافة 
الى 44 ڤيال سكنية عن طريق 
العامة لإلسكان وكال  الهيئة 

منها دورين.
ويسكن بڤلل االسكان نحو 
مواطنن فقط، وعندنا نحو 4 
عائالت الننا سنقوم بتقسيمها 
الى شقق ووضعنا حاليا ايضا 
مخططات ڤلل جديدة كثيرة 
عندنا ولكن املس����ألة مجرد 
وقت لتط����رح ويدفع قيمتها 

االسكان.
 والقس����ائم الكبيرة التي 
نبنيها تدفع قيمتها عن طريق 
مصرف املساجد واحلمد هلل 
العجلة س����ارية في طريقها 
ولكن����ه مجرد وق����ت فقط، 
وبالنسبة للمميزات األخرى 
فنحن نصرف بدل دراسة لعدد 
6 من ابن����اء األئمة واملؤذنن 
� كح����د أقصى � لكل ابن 250 
دين����ارا وهي تدفع للمدارس 
مباش����رة وليس لألفراد وإذا 
كانت الرسوم اقل ندفع األقل 
اما اذا كانت اكثر فيتحمل اإلمام 
الفرق حيث ان أقصى حد لدينا 
250 دينارا وال نتدخل بالتعليم 
اجلامعي، فنحن نتكفل فقط 

بالتعليم من االبتدائي الى الثانوي.
»األنب��اء«: ما رأيكم فيما يثار من ج��دال حول خطب اجلمعة التي 
أثارها أح��د املتصلن حيث ان اخلطيب أصب��ح مؤديا للخطبة وليس 

فيها ابداع وحتول اإلمام الى موظف يتلو ما ميلى عليه؟
ه����ذا الكالم غير صحيح، فتوجد جلنة تش����رف على موضوع 
خطب اجلمعة برئاس����ة د.عادل الف����الح وعضوية بعض االخوة 
املشايخ الدكاترة إلعداد خطبة اجلمعة، فخطبة اجلمعة الرسمية 
تعد من قبل ال����وزارة وتذاع في التليفزيون وموزعة على األئمة 
واخلطباء ولكنها ليس����ت ملزمة لهم ولكن ميكن ان يأخذوا منها 
العنوان او يقتبس����وا منها من بعض الفقرات، او ال يأخذها اإلمام 

أصال ويضع اخلطبة من عنده هو.
اال اذا كانت اخلطبة في مناسبة من املناسبات فتعمم ويشدد ال 
يخرج اإلمام عن هذا املوضوع، ولكن االسلوب ال نتدخل فيه فهذا 
من عند اخلطيب، فنحن ليس عندنا اي مشكلة في هذا املوضوع 
ولكن يوجد بعض احملظورات اال يتعرض ألش����خاص او دول او 

مؤسسات.
»األنباء«: وماذا عن تناول قضايا اجلهاد؟

ال مننع من تناول خط����ب ودروس قضايا اجلهاد، ال نحرض 

وليست وظيفة اساسية ونأمل 
بعد ان يقر الكادر اجلديد ان 

جتتذبهم.
»األنب��اء«: كم ع��دد األئمة 

املوقوفن حاليا؟
يوجد ع����دد م����ن األئمة 
املوقوف����ن ولك����ن ال اذك����ر 

عددهم.
»األنباء«: م��ا خطة الوزارة 
في مكافح��ة التطرف الفكري 

واإلرهاب؟
بالنسبة ملواجهة التطرف 
فيس����اهم فيه قطاع املساجد 
من خالل ال����دروس الدينية 
اليومية وخطب اجلمعة وهناك 
جهات اخ����رى تتعاون معنا 
وعملها األساس����ي موضوع 
التطرف ومكافحته من خالل 
جلنة الوسطية وادارة الثقافة 

االسالمية وخالفه.
دائم��ا  كنت��م  »األنب��اء«: 
تثقيفي��ة  ب��دورات  تقوم��ون 
لألئمة، ملاذا ل��م يتم عمل هذه 

الدورات منذ عامن تقريبا؟
بالعكس نحن مستمرون 
في هذه الدورات وسيتم عمل 
حفل تكرمي لألئمة واملعدين 
ال����دورات  ف����ي  املش����اركن 
التدريبية وذل����ك يوم 3/31، 

ووصل عدد األئمة املش����اركن 144 من مختلف احملافظات، وعدد 
املؤذنن 122 مؤذنا من 6 محافظات، وتشمل هذه الدورات »مقاصد 
الش����ريعة � فقه املعامالت � اللغة العربي����ة � وأدب احلوار«، ومت 

االنتهاء منها عن طريق جلنة استكمال الشريعة.
»األنباء«: هذه الدورات محلية أم دولية؟

ال، ه����ي اآلن دورات محلية لكننا نرس����ل بعض األئمة كدعاة 
خارجين في بعض املناسبات اللقاء احملاضرات لكن ليست دورات 

تدريبية.
»األنباء«: ما املش��اريع اجلديدة واملمي��زات التي قدمتموها لألئمة 

واملؤذنن؟
بالنسبة للمميزات فأول شيء موضوع السكن وهذا من ضمن 
املميزات املهمة التي نقدمها لألئمة واخلطباء وبصفة عامة نتسلم 
السكن عن طريق الهيئة العامة لإلسكان وهو عبارة عن وحدتن 
سكنيتن لكل من اإلمام واملؤذن وهو سكن عائلي ونقوم بتوزيعه 
على األئمة املستحقن املصطحبن لعائالتهم او التي ستأتي، وذلك 
في مقابل اجر رمزي يقدر بنحو 50 دينارا، اما من لم يحصل على 
سكن نظرا لقلة العدد املتوافر فنقوم بدفع بدل اإليجار لكل منهم نحو 
150 دينارا شهريا ليتدبر امره ملن لم يحصل على سكن، ونحن اآلن 

يعيننا على رمضان املقبل ان شاء اهلل.
»األنباء«: وهناك أيضا مصرف للمساجد؟

طبعا يوجد مصرف للمساجد ولكن غالبية أمورنا نأخذها من 
الدولة وندعه المو ر اخرى.

»األنب��اء«: كم مس��جدا بنيتم وكم مس��جدا انتهيتم م��ن ترميمه 
حاليا؟

الترميم متواصل على مدار الساعة، لكن موضوع بناء املساجد 
هو خط بدأنا الس����ير فيه واهلل يعيننا على اكماله، فكان لدينا 4 
مساجد قمنا بهدمها وسنقوم ببنائها من جديد هذا العام ان شاء 

اهلل.
كان من املفترض إعادة بناء 18 مسجد لكن الى اآلن توجد دراسة 
من اللجان املشكلة حاليا مبجلس الوزراء الزالة التعديات مع بلديه 
الكويت اليجاد بديل عن مس����اجد الش����نكو التي تطوعت اللجنة 
العادة بنائها من جديد لنحو 18 مسجدا لكن لم تنته هذه اللجنة 

حتى اآلن من وضع تصورها وعرضه على اللجنة العليا.
»األنب��اء«: هل تقومون ببناء مس��اجد خارج الكوي��ت؟ وكم عدد 

املساجد التي قمتم ببنائها؟ وما عدد األئمة واملؤذنن؟
هذا ليس من اختصاصنا، نحن نبني داخل الكويت فقط »عدد 

األئمة واملؤذنن نحو 2695 كويتيا وغير كويتي«.
»األنباء«: ماذا عن مكبرات الصوت في شهر رمضان الفضيل هذا 
الع��ام هل سيس��مح للمراكز الرمضانية وغيرها من املس��اجد العامة 

بفتحها في العشر األواخر كما هو احلال في املسجد الكبير؟
نح����ن ملتزمون بالفتوى الصادرة م����ن وزارة األوقاف بانه ال 
يج����وز فتح مكبرات الصوت اخلارجية اثناء الصلوات الداخلية، 
اما بالنسبة للمسجد الكبير فله وضعه اخلاص حيث يصل عدد 

مصليه الى 170 ألف مصل.
ويس����مح لبعض املراكز الرمضانية كمرك����ز جابر العلي فتح 
مكبرات الصوت حيث يصل عدد مصليه الى 40 ألفا حتى يستطيع 
املصلون سماع الصوت، اما املساجد العادية فال داعي من تشغيل 

املكبرات بها الننا ملتزمن بالفتوى كما ذكرت من قبل.
»األنب��اء«: أصبحت وظيفة اإلمام وظيفة ط��اردة لالئمة الكويتين 

فكيف تقومون باجتذابهم من جديد؟
ال خالف على انها بالفع����ل أصبحت وظيفة طاردة اآلن، وهذا 
بسبب انش����غال االخوة الكويتين وارتباطاتهم االجتماعية ألن 
املجتمع الكويتي له ارتباطات اجتماعية كبيرة، فالبعض ال يستطيع 
ربط نفس����ه بخمسة فروض داخل املسجد طوال اليوم فيعزفون 

عن هذا العمل.
لذلك وضعنا لإلمام املعن رسميا شخصا آخر مساعدا له وهذا 
ليأخذ راحة يومن باألسبوع ليقضي أعماله االجتماعية اخلاصة 
به فيجد بديال عنه ومع ذلك فالتزال وظيفتا اإلمام واملؤذن طاردة 

وال اقبال عليهما.
كذلك فإن موضوع الراتب والكادر من القضايا املهمة ففي الوظائف 
األخرى يأخذ اإلمام راتبا افضل من راتب اإلمام، باالضافة الى انه 
اذا كانت لديه وظيفة ويعمل متطوعا باألوقاف فإنه يحصل على 
راتبن فإذا أوقف عن العمل التطوعي فمن املمكن أن أجد بديال آخر، 
ولكن العملية سايرة كما هي عليه والوظيفة تعتبر لهم »بار تامي« 

التسجيالت اثبتت براءة االئمة من تهم كثيرة
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