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املستشار راشد احلماد

يقع في منطقة صباح الناصر وسيكون باكورة لمشاريع مماثلة في 5 مناطق

الشعيب وضع حجر األساس لـ »سكن األئمة والمؤذنين«
أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف املساعد 
لشؤون املس���اجد وليد الشعيب 
ان ال���وزارة تنظ���ر إل���ى األئمة 
واملؤذنني نظرة احترام وتقدير 
وتوليهم القدر الذي يستحقونه 
من الرعاية واالهتمام باعتبارهم 
صمام األمان لألوط���ان، وحماة 
الفضيلة، ودع���اة احلق والعدل 
كونهم يشغلون أشرف الوظائف 
وأعظمها مس���ؤولية، مشيرا الى 
ان ذلك ما جع���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���امية تتخذ من 
التدابير ما يوفر لهم القدر األكبر 
من االستقرار االجتماعي والنفسي 
حتى يتفرغوا ألداء املهام املنوطة 
بهم على الوجه الذي يحقق الغايات 
واأله���داف املنش���ودة بدورهم 
الوعظ���ي والتربوي والتعليمي، 
والذي تتحق���ق بنجاحه الهداية 

والرشاد للمجتمع.
 وقال الش���عيب خال وضع 
حجر األساس ملشروع »سكن األئمة 
واملؤذنني« بحضور رئيس مجلس 
إدارة مصرف املساجد د.جمعان 
العازمي صباح امس مبنطقة صباح 
الناصر ان املشروع يعد باكورة 
مشاريع مماثلة في 5 مناطق سيتم 
وضع حجر األس���اس لها تباعا 
حس���ب جدول زمني يتوافق مع 
مقتضيات العمل ومتطلباته، كما 
انه وما يليه من مشاريع مماثلة 
يأتي في إطار إستراتيجية وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���امية 

ومن هنا برز اهتمام األمانة العامة 
لألوقاف مبصرف املساجد وهو 
مصرف حيوي مهمته املساهمة في 
إقامة املساجد واعمارها وصيانتها 
ورعاية العاملني فيها وكل ما له 

صلة باملساجد.
وأضاف د.العازمي: »ما نحن 
اليوم م���ن وضع حجر  بصدده 
األس���اس ألحد مش���اريع إنشاء 
وإجن���از وصيانة س���كن األئمة 
واملؤذن���ني لهو أحد الروافد التي 
يقوم بتمويلها املصرف بالتعاون 
مع قطاع املس���اجد إميانا بالدور 
العظي���م الذي يضطلع به األئمة 
واملؤذن���ون في خدم���ة املجتمع 
أفراده  وتصحي���ح س���لوكيات 
الدخيلة  ومواجهة االنحراف���ات 
علي���ه والتي ال تتفق مع عقيدته 

وتقاليده«.
وتابع: ان هذا املشروع والذي 
يشتمل على عدد 7 ڤلل مت توقيع 
عقد إنشائها بتاريخ 2010/11/29 
ومت البدء فيها اعتبارا 2011/2/26م 
وتنفذ خال 180 يوما »6 شهور« 
عل���ى أن تنتهي ف���ي 2011/8/14م 
ويبلغ إجمالي قيمة العقد 476400 

دينار.
 وثّم���ن د.العازم���ي التعاون 
املس���تمر والبناء ب���ني املصرف 
وقطاع املساجد، مرجعا ذلك إلى 
إخاص النية وصدق العزم لدى 
اجلميع كونهم يعملون في خدمة 
بيوت اهلل وأنه لشرف عظيم ال 

يدانيه شرف.

الرامية الى تأمني الرعاية السكنية 
لألئمة واملؤذنني.

وأضاف: »ان هذا املشروع هو 
عبارة عن إنشاء وإجناز وصيانة 
عدد 7 ڤلل خاصة بس���كن األئمة 
واملؤذنني بالقط���ع )1، 4، 5، 6( 
مبنطق���ة صب���اح الناصر، على 
مساحة تقدر ب� 400م2 لكل قسيمة، 
وتتكون كل قسيمة من 3 طوابق 
»ارضي أول ثاني«كل طابق مكون 
من ش���قة واحدة حتتوي على: 
ديوانية مع حمام، صالة عائلية، 
غرف���ة نوم رئيس���ية مع حمام، 
غرفتي نوم، غرفة نوم للخادمة، 
إلى اخلدم���ات »حمامات  إضافة 

مطبخ غرفة غس���يل«، ويحتوي 
بيت الدرج عل���ى مصعد خلدمة 

األدوار الثالثة.
 وتوّجه الش���عيب بالش���كر 
لألمانة العامة لألوقاف التي متّول 
مصرف املساجد، مثمنا ما يقوم به 
املصرف من دور بارز في خدمة 
بيوت اهلل تعالى وعلى ما يقدمه 
من دعم مستمر لعمارة املساجد 
وصيانتها واملس���اهمة في دعم 
ورعاية العاملني باملساجد وأسرهم 
في إطار من التعاون املستمر مع 
قطاع املساجد الذي ال يدخر جهدا 
في تقدمي كل ما من ش���أنه رفعة 
املساجد ومتكينها من أداء رسالتها 

السامية وكذلك االرتقاء باملستوى 
االجتماعي والثقافي للعاملني بها 

وتطوير أدائهم.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة مصرف املساجد د.جمعان 
ان املساجد هي أشرف  العازمي: 
بقاع األرض وأطهرها، فهي بيوت 
اهلل تعالى ف���ي األرض وعنوان 
وحدة األمة ورمز عزتها، ولها دور 
كبير في بناء املجتمع اإلسامي 
كما لها مساهمة متميزة في تنمية 
املجتمع إميانيا وثقافيا وتربويا 
وتعليم���ا، اضافة الى رس���التها 
السامية في توجيه املجتمع الوجهة 
الصحيحة ف���ي القضايا العامة، 

)سعود سالم(وليد الشعيب ود.جمعان العازمي وعدد من احلضور بعد وضع حجر األساس للمشروع

الحماد يرعى »مستجدات الفكر اإلسالمي«

الشمري: يجب أن تكون الحرية وفق الشرع 
ومنهج السلفية ال يتغير في السراء أو الضراء

تنطلق اليوم ندوة »مستجدات الفكر االسامي 
التاسعة« التي س���تقيمها الوزارة برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير 
العدل ووزير االوقاف املستش���ار راش���د احلماد 
حتت شعار »اإلعام القيمي.. بني الفكر والتجربة« 
بفندق الش���يراتون والتي تقام في الفترة من 7 

الى 9 اجلاري.
وتتضمن الندوة جملة من العناوين العلمية 
والتجارب العملية في مجال االعام املرئي واملسموع 
واملقروء واالعام االلكتروني. ويشارك في الندوة 
كوكبة من رموز االعام العربي واالسامي لوضع 
النق���اط على احلروف ف���ي كل القضايا املتعلقة 
باإلعام ودوره املنشود ضمن املنظومة القيمية 

املستمدة من ديننا االسامي احلنيف.
وسيكون بجانب الندوات التي ستعقد على مدار 
ثاثة أيام عدد من ورش العمل للمشاركني الجل 
الوصول الى صيغ عملية يستفيد منها املجتمع 

حاليا ومستقبليا.

الندوة تنطلق اليوم وتستمر 3 أيام تحت شعار »اإلعالم القيمي بين الفكر والتجربة«

تحدث عن الحرية المزعومة في المخيم الربيعي لـ »إحياء التراث«

د.فرحان الشمري متحدثا خالل املخيم الربيعي لـ »إحياء التراث باجلهراء«

ليلى الشافعي
دعا د.فرحان الشمري املسلمني 
اليوم الى ضبط مفهوم احلرية 
الذي بدأ يشغل حيزا كبيرا من 
واقع االمة االس���امية واهتمام 
شبابها في اللحظة الراهنة لكي 
ال تصبح منفلتة وبا ضوابط 
فتقودها االهواء واالمزجة نحو 
الهاوية. جاء ذلك في احملاضرة 
التي نظمتها جمعية إحياء التراث 
االسامي فرع محافظة اجلهراء 
التاس���ع  الربيعي  في مخيمها 
حملت عنوان »احلرية املزعومة« 
وذلك ف���ي منطقة اس���تراحة 
احلجاج وس���ط حضور جيد. 
وبدأ الشمري محاضرته بايضاح 
مفهوم احلرية احلقيقية وهي 
التي جاء بها االسام ونادى اليها 
الشرع، وذلك بأن يكون االنسان 
عب���دا هلل وحده في كل ش���يء 
ومتحررا من كل باطل يتنافى 
مع هذه العبودية، ولذلك يرفع 
اهلل عباده الذين حرروا أنفسهم 
من قي���ود العبودية لغير اهلل 
منازل طيبة في الدنيا واآلخرة، 
واستشهد الشمري مبقولة ظل 
يتردد صداها في االسام منذ ألف 
وأربعمائة سنة تنادي بحرية 
االنس���ان )جئنا لنخرج العباد 
من عبادة العباد الى عبادة رب 
العباد(. وانتقد الشمري في هذه 
التوس���ع باستخدام  اللحظات 
مصطلح احلري���ة ومفاهيمها 
حتى مت توظيفها بش���كل فج، 
مما أفضى الى محاذير شرعية 

ارتكبت باسم احلرية ومنها أن 
أصبح هذا املفهوم مقدما على كل 
شيء حتى على تطبيق الشريعة 
الى  الذي أدى  االسامية، االمر 
ان يتعلق منش���د احلرية قلبه 
بغير اهلل، فأصبح أس���ير هذه 
احلرية ومقدس���ا لها حتى انه 
في النهاية خس���ر هذه احلرية 
ولم ينصره اآلخرون، ويضيف 
الش���مري:  انه من أشد مساوئ 
البشر  التي دفع ثمنها  احلرية 
هو وقوع الكثير منهم في آفات 
ومحرمات ال يبالي بها، فبدعوة 
احلرية يغتاب الكثير من الناس 
بعضهم البعض وينغمسون في 
أعراض، بعضهم البعض بالكذب 
والبهتان سواء في امللتقيات أو 
في وس���ائل اإلعام، وهذا جزء 
بس���يط جراء االندفاع احملموم 

خل���ف هذه احلري���ة، معلا ان 
نصف مش���اكل املجتمع اليوم 
يعود الى إهمال حديث قاله النبي 
ژ: »من حسن إسام املرء تركه 
ما ال يعنيه«، وبني الشمري ان 
احلرية احلقيقية هي التي دعا 
لها االسام وعبر عنها بقاعدة 
مش���هورة لدى املسلمني وهي 
أن االصل في االش���ياء اإلباحة 
دون إهمال الضوابط الشرعية 
والديني���ة املقنن���ة ملصلح���ة 
املسلمني، ولذلك يظن البعض ان 
الذين يتمسكون بدين اهلل وعلى 
منهجه القومي ه���م أقل الناس 
حرية وس���عادة، وهذه نظرة 
خاطئ���ة، بل قيدوا هذه احلرية 
دون انفات بضوابط ش���رعية 
هي مراد االسام بأال يطلق عنان 

كل شيء دون حدود.

العجمي يسأل عن السند القانوني
لقطع بدل األنواط عن متقاعدي »اإلطفاء«

العازمي لتعديل بعض المواد الدستورية

طال���ب رئي���س مجل���س 
ادارة نقابة العاملني باالدارة 
العامة لاطفاء احمد العجمي 
املؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعية بتوضيح السند 
القانوني الذي على اساس���ه 
يت���م قطع ب���دل االنواط عن 
رجال االطف���اء بصفة عامة 
ومنتس���بي اللجنة الرباعية 
)رج���ال اجليش والش���رطة 
واحلرس الوطني باالضافة 
الى رجال االطفاء( بصفة عامة، 
حيث ان هذه االنواط مت منحها 
للعسكريني مبرسوم اميري 

من صاحب الس���م�و األمي��ر فعلى اي اساس يت���م قطعه���ا 
عند التقاع��د.

وقال العجمي: هل هذه االنواط مرتبطة بفترة اخلدمة فقط 
ام مت منح هذه االنواط مبكرمة اميرية ومبرس���وم اميري من 
صاحب الس���مو األمير تقديرا لهم ولعطائهم وشجاعتهم في 
عملهم ولدورهم الكبير في عملهم واستبس���الهم في مواجهة 

االخطار.
وفي النهاية متنى العجمي ان تعيد املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية النظر في قطع ب���دل االنواط بعد التقاعد تقديرا 
للرج���ال املخلصني الذين خدموا وطنه���م بكل اخاص طوال 
حياتهم العملية وكانوا دائما مستعدين للتضحية بأرواحهم 

في سبيل وطنهم الغالي الكويت.

الناش���ط السياس���ي  أيد 
احملامي حمدان العازمي تعديل 
بعض املواد الدستورية تطبيقا 
ملا نصت عليه املقتضيات في 
املادة 175 من الدس���تور التي 
التعدي���ل ملزيد من  أج���ازت 
احلرية واملساواة في املكتسبات 

الدستورية.
العازمي في  الناشط  وقال 
تصري���ح صحاف���ي ان املواد 
الدستورية التي اقترحها بعض 
االخوة األفاضل نواب األمة في 
اقتراحهم األخير والتي حتمل 
األرقام 56 و80 و98 و101 و102 

و116 التي تتعلق في مجملها بكيفية عضوية الوزراء في البرملان 
وإجراءات مس���اءلة رئيس الوزراء وفك االرتباط بني عدد الوزراء 
والن���واب في مجلس األمة وحص���ول احلكومة على ثقة املجلس 
قبل ممارسة نشاطها وامكانية انعقاد جلسات مجلس األمة دون 
شرط حضور أي من الوزراء، ال شك انها تعزز فرص االجناز في 
املؤسسة البرملانية وتنمي فرصة التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية. وقال: ال بأس ان يشمل التعديل مواد أخرى في الدستور 
حتت مظلة املادة 175 التي تركت الباب مفتوحا لتحديد املزيد من 
املكتسبات الدستورية بعد مضي خمس سنوات على تطبيق العمل 
بها، وطاملا انه قد مضى على كتابة الدس���تور 48 عاما فمنذ سنة 

1962 حتى اآلن لم يجر أي تعديل عليه.

احمد العجمي

حمدان العازمي

عادلة حسني واملستشار محمود سالم ومحمد احلربي 

أسامة أبوالسعود
تنفيذا لبرنامجه الذي يهدف 
إل���ى تثقي���ف وإع���داد الكوادر 
النقابية، وم���ن منطلق اهتمام 
احلركة النقابية باملرأة العاملة، 
نظم معهد الثقافة العمالية التابع 
لاحتاد العام لعمال الكويت دورة 
حول: »تفعيل دور املرأة في العمل 
النقابي« ش���ارك فيها عدد كبير 
من النساء العامات في وزارات 
الدولة واملنضمات إلى النقابات 
العمالية في القطاعات احلكومي 

والنفطي واخلاص.
 وقد بدأت أنشطة الدورة يوم 
املواف���ق 2011/3/6 بحفل  األحد 
االفتتاح ال���ذي حضره عدد من 
التي حترص  النقابية  القيادات 
على دعم املرأة العاملة، إضافة 

إلى املشاركات واحملاضرات.
 وقد ألقى مدير معهد الثقافة 
العمالية محمد احلربي كلمة بهذه 
املناسبة بني فيها أن معهد الثقافة 
العمالي���ة التابع لاحتاد العام 
لعمال الكويت يس���لط الضوء 
على كل ما يهم العاملني رجاال 
ونس���اء في مختل���ف قطاعات 
العمل، وذلك من خال ما ينظمه 
من دورات وندوات وورش عمل 
تخدم الطبقة العاملة الكويتية 
على حد سواء من اجلنسني دون 

أي تفريق.
 وأوضح احلرب���ي ان املرأة 
العاملة لها حقوق وعليها واجبات 
يجب أن تسعى إلى حتقيقها من 
خال التنظيم النقابي، وتفعيل 
دورها وتوسيع نشاطها، وهذا لن 
يأتي إال من خال توسيع قاعدة 
إش���راك املرأة في العمل النقابي 

ان  لاستفادة من طاقتها حيث 
املرأة العاملة تشكل نسبة كبيرة 
ال يس���تهان بها من قوة العمل 
في الكويت، وقد انخرطت املرأة 
بأعداد كبيرة نسبيا في صفوف 
التنظيم���ات النقابي���ة وأصبح 
لها تاريخها املش���هود منذ زمن 

طويل.
وستس���تمر ال���دورة مل���دة 
أس���بوع وس���يعرض خاله���ا 
بع���ض املوضوع���ات التي تهم 
املرأة العاملة وتساهم في تفعيل 
مشاركتها في العمل النقابي من 
خال الترشح وإدارة االنتخابات 
وإعداد البرامج االنتخابية وكذلك 
العمل على تثقيفها وتدريبها على 
س���بل االنضمام والتواصل مع 
نقابتها وطرق ع���رض وتبني 
املطالب واملشكات التي تواجهها 

في العمل.

خالل دورة نظمها معهد الثقافة العمالية

الحربي: الحركة النقابية حريصة
على تثقيف المرأة العاملة 


