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النصافي لشمول معلمي األوقاف بالكادر

ناش���د رئيس نقابة العاملني ب���وزارة االوقاف 
بندر النصافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، وأعضاء مجلس االمة انصاف اخوانهم 
معلمي وزارة االوقاف لتثبيت شمولهم كادر الهيئة 
التعليمية املزمع اقراره لهم ومساواتهم بزمالئهم 
معلمي وزارة التربية، السيما أنهم يتشاركون في 
الكوادر املقرة لهم سابقا كما في عامي 1996 و2006، 
واملعتمد من قبل دي���وان اخلدمة املدنية وأضاف 

النصاف���ي أنه لو أراد معلم االوق���اف االنتداب أو 
االنتق���ال لوزارة التربية فانه يعامل معاملة معلم 
التربية في س���نوات اخلبرة واملستوى الوظيفي 
وكذلك الكوادر دون النظر الى أنه كان في االوقاف 
أو غيرها كونه يحمل نفس املسمى الوظيفي، حتى 
ان  ذلك االمر معتمد في الشؤون االدارية والقانونية 

في وزارة التربية.
 ٭  أسامة أبوالسعود

خالل كلمة افتتح بها ملتقى الشريعة الـ 15 الذي تنظمه جمعية اإلصالح االجتماعي

املذكور: جلنة الشريعة لها جهود كبيرة بالتعاون مع »التربية« 
لتطوير املناهج الدراسية واعتبار القرآن مادة أساسية

أكد رئيس اللجنة االستشارية 
العلي����ا للعمل على اس����تكمال 
تطبيق احكام الشريعة االسالمية 
د.خالد املذكور ان اللجنة كانت 
له����ا جهود كبيرة ف����ي اجلانب 
االعالمي بالتع����اون مع بعض 
احملط����ات الفضائي����ة واملواقع 
االلكترونية واملساعي التي بذلت 
م����ع وزارة التربية للعمل على 
تطوير املناهج الدراسية، واعتبار 
القرآن الكرمي مادة اساسية في 

املراحل التعليمية.
جاء ذلك خالل كلمة د.خالد 
املذكور الت����ي ألقاها في ملتقى 
الش����ريعة اخلامس عشر الذي 
نظمته جمعية االصالح االجتماعي 
حتت عنوان »شريعتنا استقرار 
وامان« مس����اء ام����س االول في 
مق����ر اجلمعية ويس����تمر على 
مدى يومني انه منذ قيام اللجنة 
العليا للعمل على  االستشارية 
استكمال تطبيق احكام الشريعة 
االسالمية قد قامت بتهيئة االجواء 
بعدة وسائل، منها االجتماع مع 
جمعيات النف����ع العام واملدنية 
واملجتم����ع بجميع طوائفه، مما 
اتفق بعده اجلميع على ضرورة 
تهيئة االجواء الستكمال تطبيق 
احكام الشريعة االسالمية، ولهذا 
جاء ملتقى الش����ريعة السنوي 
والذي يأتي ه����ذا العام بعنوان 

»شريعتنا استقرار وامان«.
بدوره، ق����ال رئيس جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي 
ان اجلمعية ومنذ إنش����ائها عام 
1964 تبوأت خاللها سمعة طيبة 
ومكانة عالي����ة داخليا وعامليا 
توجتها هذا الع����ام، حني نالت 
شهادة اجلمعية الرائدة في العمل 
االجتماعي على مستوى وزراء 
الشؤون االجتماعية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، مؤكدا ان ذلك 
لم يت����أت إال من خالل ما قدمته 
اللجنة من اعمال جليلة انسانية 

وخيرية ودعوية واجتماعية.
وأضاف: »ان أعمال اجلمعية 
ظهرت من خ����الل أماناتها ال� 6 
ممثل����ة بأمانة الن����شء، وأمانة 
الصحب����ة الصاحلة، إضافة الى 
أمانة العم����ل االجتماعي وأمانة 

بناء املجتمع، إذا صلحت صلح 
املجتمع بأسره، وإن فسدت فسد 

كله.
وزاد ان أم����ن الكويت أمانة 
وطنية ملقاة على عاتق جميع 
املواطنني واملقيم����ني على هذه 
األرض، والبد من تضافر اجلهود 
وحتش����د الطاق����ات الرس����مية 
والشعبية لوأد جميع الفنت التي 
حتيط بنا في الداخل او من اخلارج 
ومعاجلة أسبابها جذريا من كل 
الدينية واالجتماعية  اجلوانب 

واالقتصادية والسياسية.
وش����هدت اجللس����ة األولى 
للملتق����ى محاض����رة للدكتور 
ابراهيم اخلليفي حملت عنوان 
»أثر اإلع����الم على االس����تقرار 
األس����ري« قال فيه����ا ان اإلعالم 
الفردي واملجتمعي أعاد تشكيل 
الشخصية اإلنسانية، وأكثر من 
استفاد من ذلك هو الشخصية 
العربية، ووجه االس����تفادة هو 
تنقيته من عقد توارثتها األجيال 

من جنب ومخاوف وتهيؤات.
وأض����اف: ان التيه الفضائي 
أتاح ألبنائنا ان ينطلقوا بال خوف 
وال وج����ل ليفعلوا ما عجز عنه 
اآلباء، وأصبحت لدي قناعة بأن 
الفردية الراشدة خير من جماعة 

غثائية.
وتاب����ع: »كم اش����تكينا من 
إعالم الشاشات الفضية الكبيرة 
الثابتة واحملمولة،  والصغيرة، 
املوجهة والتفاعلية، خصوصا انها 
عزلت أبناءنا عنا وقطعت احلبل 

السري الذي يغذيهم بثقافتنا.
ودع����ا اخلليفي ال����ى إيقاف 
العويل والبدء بتنش����ئة أبنائنا 
على القوة، فاإليحاء بأننا ضعفاء 
يدمر اجليل، وهذا الزمن هو زمن 
اإلق����دام ال اإلحج����ام، واملهاجم 
املتحكم خير من حارس املرمى 
ان  املهدد بالهج����وم، خصوصا 
احلوار ه����و فضيلتنا الضامنة 

لتأسيس الثقافة التي نريد.
وفي نهاية احلفل كرم رئيس 
جمعية اإلصالح االجتماعي حمود 
الرومي د.خالد املذكور وقدم درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.
أسامة أبوالسعود  ٭

الش����ريعة  اخلاضع����ة ألحكام 
اإلسالمية.

وأشار الرومي الى ان الشريعة 
تعد من أس����باب األمن، وال أمن 
بغير تطبيق الش����ريعة وطاعة 
اهلل، ومؤكدا ان احلكومة املسلمة 
هي الت����ي تقوم عل����ى فرائض 
الى شريعته  اإلسالم وتتحاكم 
وال تتردد في االستجابة حلكم 
اهلل وحكم رسوله ژ، ومشددا 
على ان واق����ع احلياة يجب ان 
يخضع للشريعة اإلسالمية ألنها 
امليزان واحلكم والعدل والشريعة 
الربانية مرتبط بأصل الرضا باهلل 
ربا وباإلسالم دينا ومبحمد عليه 

الصالة والسالم نبيا ورسوال.
إذ  وأكد ان جمعية اإلصالح 
تنظم ملتقاه����ا هذا العام حتت 
هذا العنوان يأتي انس����جاما مع 
الدور االجتماعي اإلصالحي الذي 
تولي����ه اجلمعية أهمية خاصة، 
حيث يتضمن امللتقى محورين 
رئيسيني، استقرار األسرة نهضة 
املجتمع، وأمن الكويت ضرورة 
شرعية وأمانة وطنية، ينطلق 
املنهج اإلسالمي في بناء األسرة 
من خ����الل نظرة اإلس����الم لها، 
ألنها األس����اس في بناء املجتمع 
واستقراره وهي اللبنة األولى في 

النسائي، وأخيرا األمانة  العمل 
العامة للج����ان الزكاة، مبينا ان 
اجلمعية جمعت األمة على مبادئ 
اإلسالم الوس����طية في دعوتها، 
ونشر األخالق الفاضلة وحفظ 
الشباب باملفيد، ومكافحة الرذيلة 
واآلف����ات االجتماعية، وذلك من 
خالل تقدمي الدراسات والبحوث، 
الناجع����ة  وإيج����اد احلل����ول 
للمعضالت واملناهج الصاحلة، 
ما جعلها نبراس����ا ف����ي العمل 
االجتماعي اإلنساني واخليري.

وأكد ان اختيار امللتقى لعنوان 
»ش����ريعتنا اس����تقرار وأمان« 
اللجنة  يأت����ي تثمينا جله����ود 
العليا للعمل على  االستشارية 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية ملا أجنزته في مجاالت 
النظام التربوي الشامل، وقانون 
اجلزاء، والقانون املدني، وقانون 
املدني����ة والتجارية،  املرافعات 
وقان����ون اإلثبات، ومش����روع 
املباشر  البث  مواجهة استقبال 
عبر األطباق، ومشروع مؤسسة 
الكوي����ت للتنمي����ة اإلعالمي����ة 
البدائ����ل املقترحة  ومش����روع 
ملواجهة العجز في املوازنة العامة 
للدولة، ومشروع قانون املصارف 
والشركات املالية واالستثمارية 

)قاسم باشا( حمود الرومي مكرما د.خالد املذكور  

الرومي: ال أمن بغير 
تطبيق الشريعة 

وطاعة اهلل.. 
واحلكومة املسلمة 
هي التي تقوم على 

فرائض اإلسالم 
وتتحاكم إلى 

شريعته وال تتردد 
في االستجابة حلكم 

اهلل ورسوله


