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الكويت  قال رئي���س بي���ت 
لألعمال الوطنية يوسف العميري 
ان البيت انتهى من كل الترتيبات 
املتعلقة بإحياء ذكرى املغفور له 
الشيخ سالم صباح السالم يوم 
غد األربعاء، مشيرا الى ان املرحوم 
يعتبر املؤس���س الفعلي للبيت 
حيث قدم له كل الدعم والتأييد 
اميانا منه بالدور الوطني الكبير 
الذي تقوم به مثل هذه املؤسسات 
من خالل تعريف األجيال املتعاقبة 
بتاريخ الكويت وما مرت به من 
أزمات ومراحل بشكل بانورامي 
وموث���ق عن طري���ق العروض 

التي  البانورامية والوثائق واملستندات والصور 
يقدمها البيت لرواده من جميع الشرائح املجتمعية 
والوفود الزائرة وخاصة تلك املتعلقة بفترة االحتالل 
العراقي الغاشم على الكويت والتي شكلت مفصال 
تاريخيا على املستوى العاملي وليس على املستوى 

احمللي فقط.
وأضاف العميري ان القّيمني على البيت عملوا 

ب���كل مثابرة وصبر ودراس���ة 
على تطوير العمل فيه وسعوا 
انتش���اره، معتبرا  حثيثا نحو 
ان هذه االنش���طة من معارض 
واتفاقيات توأم���ة ومهرجانات 
وغيره���ا تعتبر تكملة جلوالت 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
العال���م للتعريف  احملمد حول 
بتراث الكويت وتاريخها ليخرج 
البيت من اإلطار احمللي الذي كان 
يعمل فيه وجنحوا في ذلك من 
خالل اتفاقيات التوأمة العديدة 
التي أبرمها البيت مع الكثير من 
املتاحف الوطنية والعسكرية في 
بعض دول العالم مثل اململكة األردنية الهاشمية 
والس���نغال وبلغاريا واململكة املغربية وغيرها، 
اضافة الى املعرض املتجول الذي قام به البيت خالل 
الصيف حيث جاب وفد من البيت العديد من الدول 
مبتدئا بدولة اجلزائر الشقيقة للتعريف بأنشطة 
البيت وتعريف الشعوب بالكويت وتاريخها القدمي 

واملعاصر وتراثها الغني.

قررت هيئة امللتقى االعالمي العربي اطالق اسم الكاتب الراحل الكبير 
محمد مس����اعد الصالح على جائزة »العمود الصحافي«، وهي اجلائزة 
التي تدخل ضمن انشطة »ملتقى الكويت االعالمي االول للشباب« الذي 
يقام في الفترة من 19 الى 20 ديسمبر املقبل حتت رعاية صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد وحتتضنه جامع����ة الكويت. وقال االمني 
العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس ان قرار الهيئة جاء 
تكرميا واحساسا بالفضل جتاه كاتب كبير ترك رحيله فراغا كبيرا على 
الساحة االدبية والصحافية، وانشأ نبراسا صحافيا يهتدي به اجيال من 
الصحافيني مما جعل لزاما علينا وعرفانا باجلميل ان نخلد ذكراه عبر 
اطالق اسمه على جائزة العمود الصحافي مبسابقة جائزة االبداع االعالمي 
التي تدخل ضمن انشطة ملتقى الكويت االعالمي االول للشباب. واضاف 
ان تلك اجلائزة خطوة متواضعة نطلقها ونعلم ان الكاتب الراحل الكبير 
يس����تحق منا ما هو اكبر واعظم، فعطاؤه وخبرته وريادته في املجال 
الصحافي تس����تحق الككثير، وقد المسنا تسابق الهيئات واملؤسسات 

الصحافية لتكرمي الراحل كل حسب منظومة عمله واستعداداته.

العميري: ناصر المحمد امتداد حقيقي لمؤسس
بيت الكويت لألعمال الوطنية المرحوم سالم الصباح

»الملتقى اإلعالمي العربي« تطلق اسم
محمد مساعد الصالح على »جائزة العمود الصحافي«

يوسف العميري

جمع من احلضور في مجلس سماع كتب احلديث

)كرم ذياب(جانب من املشاركني في مشروع قراءة وسماع كتب احلديث 

)قاسم باشا(علي الغامن متوسطا عبداحلميد السلطان ومحمد بولند أثناء املؤمتر الصحافي

ماضي اخلميس

الفالح: »األوقاف« ماضية في تنظيم
مجالس قراءة وسماع كتب الحديث النبوي الشريف

بعد أن شهدت إقباالً كبيراً منذ تنظيم أول مجلس

الغانم: ضرورة مساواة عقود العمالة القديمة بالجديدة
واغالق وزارة الشؤون الباب أمام 
جلب عمالة جديدة من اخلارج. 
وبني ان هناك طلبا من الشركات 
بتعديل العق���ود القدمية مثلما 
حدث وقت االضرابات املاضية 
لتسوية الرواتب من 20 الى 40 
دينارا بعد زيادتها اال أن هناك 
رفضا تاما من قبل البلدية ومن 
قبل جلنة املناقصات واعتراضا 
ودخل األمر مدخال ضيقا يتطلب 
تضافر اجلهود من اجل اخلروج 
بسالم وفي اخلتام اشار الى ان 
تدني رواتب عمال النظافة كان 
سببا في وجود الكثير من املشاكل 
مثل السرقات والتسول وغيرها 
من أمور اساءت للكويت باإلضافة 
إلى أن هن���اك ضغوطا وضعت 
على ش���ركات النظافة من قبل 
سفارات بعض الدول التي امتنعت 
عن احضار عمالتها ان لم يلتزم 
بشروطها باالضافة الى شروط 
العمل اخلاصة بالسكن واألمن 
والسالمة األمر الذي أحدث نقصا 
في الكثير من العقود احلكومية 
لذل���ك ندع���و وزارة الش���ؤون 
والبلدية إلى وضع حلول لتلك 
املش���اكل قب���ل أن يتفاقم األمر 

ويخرج عن السيطرة.

آلية مح����ددة لزيادة رواتب عمال 
النظاف����ة خاص����ة ان هناك رقابة 
الكويت حول حقوق  دولية على 

اإلنسان.
وأوضح أنه خالل الفترة املقبلة 
سيطالب العمال بحقوقهم آمال أن 
الكويت ووزارات  تتجاوب بلدية 
الدول���ة مع ذلك، قب���ل أن حتدث 
أزمة عمالية جديدة، مش���يرا الى 
ان شركات النظافة اصبحت تتكبد 
خسائر كبيرة خالل املرحلة املاضية 
العمالة في الكويت  بسبب نقص 

واش����ار الى ان الزي����ادة التي 
رفعتها الدولة إل����ى 60 دينارا ال 
تكفي حاليا خاصة مع غالء االسعار 
وارتف����اع اجور الس����كن العمالي 
ومع شروط االمن والسالمة التي 
وضعتها وزارة الشؤون اال ان ال� 
60 دين����ارا تظل أفضل من ال� 40 

دينارا.
ال����ى أن االحتاد ناقش  ولفت 
قضية الزيادة مع وزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محم����د 
العفاسي الذي أكد أن ال� 60 دينارا 

غير كافية حيث ان املبلغ متدن في 
ظل الغالء الفاحش الذي نعيشه 
باالضافة ال����ى ان العامل يعمل 8 
ساعات يوميا ومن املفترض انه جاء 
للكويت من أجل ان يؤمن مستقبال 
أفضل له وألسرته اال ان ما يحدث 

عكس ذلك.
واشار الغامن الى أهمية النظر 
الى تلك القضية نظرة انس����انية 
خاص����ة ان اخلادمات في البيوت 
اصبح راتبه����ن 60 دينارا وأكثر، 
األمر الذي يتطلب من الدولة وضع 

أك����د وكي����ل وزارة األوق����اف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
ان الوزارة ماضية في تنظيم مجالس 
السماع اخلاصة بقراءة وسماع كتب 
احلديث النبوي الشريف من كتب 
الصحاح بأسانيدها لتحقيق الفائدة 

ألكبر عدد من املستمعني.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
للفالح عقب اختتام مجلس سماع 
صحيح االمام مسلم رحمه اهلل الذي 
نظمته إدارة الثقافة اإلسالمية في 
مس����جد الدولة الكبير الليلة قبل 
املاضية حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 

ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد. 
وأضاف ان هذه املناس����بة هي مبنزلة »عي����د كبير« لكل من حضر الى 
هذا املجلس املبارك والذي استقطب عددا كبيرا من العلماء واملسندين 

األفاضل واحلضور اجلماهيري احلاشد.
وأوضح ان هذه املجالس التي أعادتها إدارة الثقافة اإلس����المية بعد 
انقطاع شهدت إقباال كبيرا منذ تنظيم أول مجلس لذا سيتم العمل على 
زيادة االهتمام بها في الفترة املقبلة من خالل توس����عة املكان والقراءة 
بشكل متأن إضافة الى توفير الشرح الوافي ملعاني احلديث الشريف.

وتقدم بالشكر للعلماء واملشايخ األفاضل الذين شاركوا في املجالس 
وبذل����وا جهودا كبيرة طيلة هذه األيام في ق����راءة كتاب صحيح اإلمام 
مس����لم رحمه اهلل. من جانبه قال وكيل وزارة األوقاف للشؤون املالية 
والوكيل املساعد للشؤون الثقافية باإلنابة فريد عمادي ان هذا املجلس 
هو خير مناسبة لتلقي السند من نخبة أكابر علماء احلديث ممن شدوا 
الرحال من بلدانهم الى الكويت ليتصدوا لهذه املهمة في املجلس املبارك 
والذي استغرق ستة أيام متواصلة من االجتهاد واحلرص على االستماع 
واملتابعة. وأضاف عمادي ان مجالس السماع تأتي استجابة حلرص إدارة 
الثقافة اإلسالمية على خدمة العلوم الشرعية واحلديث النبوي الشريف 
وذلك استنادا الى خطتها االستراتيجية التي جعلت من غاياتها الكبرى 
ربط اجلمهور الكرمي بأصول الثقافة اإلسالمية ممثلة في القرآن الكرمي 
والسنة النبوية الشريفة. من جهته أكد رئيس الوفد العماني سالم بن 
سعيد ان األمة اإلسالمية في اشد احلاجة ملثل هذه املجالس املباركة والى 
ضرورة الرجوع لكتاب اهلل تعالى وقراءته وفهمه وتطبيقه وإلى السنة 

النبوية املطهرة باعتبارها ثاني منهج بعد القرآن الكرمي.
وتقدم بن سعيد بالشكر اجلزيل للقائمني على هذا العمل اإلسالمي 
الطيب »والذي جتس����د في ب����ذل جهود مباركة من اجل إحياء الس����نة 

النبوية الشريفة«.

ندى أبو نصر
طالب رئيس احتاد ش����ركات 
التنظيف علي أحمد الغامن خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد امس 
في مقر االحتاد في منطقة الشويخ 
بحض����ور مدي����ر إدارة اخلدمات 
والصيانة في الش����ركة الوطنية 
الس����لطان  للتنظيف عبداحلميد 
ومدير عام شركة كويت برتشارد 
محمد بولن����د وممثلني عن وزارة 
الدولة املختصة بالنظر الى عمال 
النظافة نظرة انسانية خاصة ان 
العمالة القدمية ه����ي التي تعمل 
العمالة  املتدنية بخالف  بالعقود 
احلديثة، األمر الذي يسير بشكل 
عكسي ودعا الغامن الى املساواة في 
االجور بني العقود لكي ال حتدث 
أزمة عمالية مثل التي حدثت عام 
2008 واس����اءت ال����ى الكويت في 

احملافل الدولية.
وحذر الغامن من وقوع اضرابات 
عمالية من قبل عمال النظافة خالل 
املرحلة املقبلة بسبب عدم مساواة 
العمال أصح����اب العقود القدمية 
الذين يحصلون عل����ى راتب 40 
دين����ارا بالعمال اجل����دد أصحاب 
الذين يحصلون  العقود اجلديدة 

على راتب 60 دينارا.

حّذر خالل مؤتمر صحافي بمقر اتحاد شركات التنظيف من إضرابات عمال النظافة
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