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اجلمعة 10 يونيو 2011

اجلامعة الروسية اإلسالمية متنح السنان دكتوراه فخريةمحليات
موسكو ـ كونا: منحت اجلامعة الروسية االسالمية في »قازان« رئيس اجلمعية الكويتية للعلوم 
االسالمية الشيخ حمد السنان الدكتوراه الفخرية.

وقال الشيخ حمد السنان في اتصال مع )كونا( امس ان حصوله على الدكتوراه الفخرية من 
اجلامعة الروسية االسالمية في العاصمة التترستانية )قازان( يأتي تقديرا جلهوده كمواطن 
كويتي التي بذلها خالل سنوات طويلة في خدمة العلوم االسالمية وتطوير العالقات بني 
املؤسسات العلمية في روسيا والكويت.

مزارعون: املياه املعاجلة كلفت الدولة املاليني 
لكنها ال تصل إلى مزارعنا ألسباب غير معروفة لنا

اعتبر عدد من مزارعي منطقة الوفرة ان ما 
تقوم ب���ه بعض اجلهات املعنية في الدولة من 
قطع املياه املعاجلة وعدم توفير الديزل وتشديد 
اإلجراءات فيما يتعلق باستقدام العمالة، إمنا 
هو مبثابة حصار للمزارعني، وتضييق اخلناق 
عليهم في ظل ما يتحملون من أعباء وقروض 
والتزامات للمحفظة الزراعية في البنك الصناعي، 
محذرين م���ن أن هذه التداعيات قد تفضي الى 
تفاقم مشكلة القروض الزراعية ووالدة معضلة 
سياسية كبيرة سيكون محورها املطالبة بإسقاط 

تلك القروض.
واس���تنكر املزارعون خالل جولة صحافية 
عليهم ما تقوم به احلكومة من التشجيع على 
الزراعة واالقتراض الزراعي ثم تقف في وجه 
املزارعني وحتول دون وفائهم بالتزاماتهم، وكأنها 
تورطهم في قروض يعجزون في ظل هذه الظروف 
عن سداد أقس���اطها املتراكمة، مشيرين الى ان 
الزراعة باتت بسبب ذلك مهنة طاردة في الكويت، 
نظرا لعدم توافر أدنى املقومات التي تس���اعد 
املزارع على الوفاء بالتزاماته وحتقيق النجاح 
ف���ي زراعته احمللية، حي���ث ان الزراعة ال تقل 
في أهميتها عن القطاعني الصناعي والتجاري، 
ب���ل انها محور األمن الغذائي في كل دولة، كما 
اس���تغربوا عدم وجود أكث���ر من محطة وقود 
في الوفرة، وذل���ك في الكويت الغنية بالنفط، 

متسائلني: أين يذهب ديزل الكويت؟

تخفيض الدعم

وأعربوا عن اس���تيائهم من تخفيض الدعم 
للمزارع، وذل���ك بعد ان قدم���ت احلكومة لنا 
الس���وق اجلديد الذي ضبط عملية أخذ الدعم 
وساهم في حتسني املنتج احمللي وأجبر املزارع 
على إنتاج النخب األول والثاني فقط، وهذا ما 
يستدعي زيادة الدعم لكي يشجع املزارع على 
حتسني إنتاجه بعد ان كان يسوق في الشبرة 
القدمية البضاعة السيئة واجليدة، وقالوا: لقد 
جن���ح املزارع في اخلروج مبنتجات محس���نة 
وتسويقها في الفرضة بأفضل األسعار، لكن ما 
آذى املزارع هو القرارات اجلائرة التي اتخذها 
بعض املسؤولني بتخفيض الدعم وهم يجلسون 

على مكاتبهم املكيفة.
وقال املزارع محمد الشتلي: إن جميع اإلجراءات 
املتعلقة باملزارعني تدل  واملعامالت احلكومية 
عل���ى ان احلكومة تقف حج���ر عثرة في وجه 
الزراعة احمللية أمام إحراز اي تقدم يذكر، ما كبد 
املزارع خسائر فادحة، وجعله ينهار في ظل هذه 
الظروف القامتة، بدل ان تكون احلكومة لنا عونا 
على مهنتنا الشاقة، حيث ان 90% من الزراعة 
تعتمد على احملميات والبيوت البالس���تيكية 
املبردة، مح���ذرا من تنامي جلوء املزارعني الى 
املطالبة بإسقاط قروضهم الزراعية بعد اليأس 
الذي وصلوا اليه، وهو ما ينذر بكارثة داخلية 

خطيرة.

وطالب الشتلي بفك احلظر عن بعض جنسيات 
العمالة في املزارع، وعدم االقتصار على اجلنسية 
الهندية نظرا ملا أثبتته من متاعب في هذا اجلانب، 
نظرا ألنها ال ترغب ف���ي العمل باملزارع، ولها 
اشتراطات تعجيزية، بل اننا نقوم باستصدار 
تأش���يرات عمل لهم ثم ال يأتي منهم اال القليل، 
والذين نؤمن لهم الس���كن واملأكل واملشرب ثم 
يهرب معظمهم من املزارع، وبعد ذلك تطالبنا 
الدولة بدفع املخالفات علينا باعتبارنا كفالءهم، 
إضافة الى تكبدنا دف���ع تذكرتي الطائرة لكل 

واحد منهم.
وفيما يخ���ص تخفيض فئ���ات الدعم قال 
الش���تلي: ان هذه أول مرة في تاريخ املزارعني 
تنزل فئات الدعم بالتزام���ن مع فتح احملفظة 
الزراعية لالقتراض، وه���و امر غير مدروس، 
معتب���را ذلك توريطا للمزارع���ني والذين بات 
الكثير منهم يفك���ر في بيع محمياته نظرا ألن 
الزراعة صارت تشكل هاجسا وقلقا، فكيف يزرع 
بال ماء وال كهرباء وال ديزل؟ أليس هذا تكسير 

»مجاديف املزارعني«؟.

مؤامرة كبيرة

أما املزارع بس���ام الدماك فقد طالب بالنظر 
الى هموم املزارعني وإعادة اللجنة الزراعية الى 
مجلس األمة، والتي كانت متارس دورها لصالح 
تطوير الزراعة، نظرا للتحرك الفاعل الذي كان 
ميارسه أعضاء اللجنة داخل املجلس ويوصلون 
رسالة املزارع الى مجلس األمة، مشيرا الى ان 
هناك مؤامرة على املزارع، ودليل ذلك هو اننا 
عندما نقدم مشاكلنا الى النواب يعدوننا بالتحرك 
ويقولون لنا »أبشر بخير« إال اننا نفاجأ بعدم 
وجود اي حترك، وهو ما يشكك في وجود ضغوط 
على النواب ملنع حتركهم ملصلحة املزارع، في 
حني ان ال���دول األخرى تقف الى جانبه وتقدم 

الدعم له وتشجعه على تطوير إنتاجه.
وحمل الدماك وزارة األشغال مسؤولية قطع 
املياه املعاجلة عن املزارع، الس���يما ان مشروع 
املي���اه املعاجلة قائم وقد خس���رت الدولة فيه 
املاليني من الدنانير، وذلك بهدف حتقيق األمن 
الغذائي، مس���تغربا  السكوت عن هذا الوضع 
املزري في قط���ع املياه والتي هي احملور األهم 
في حياة امل���زارع، رغم توافرها، وما يدل على 
ذلك هو ان املاء يصل ف���ي بعض األحيان الى 
املزارع بقوة، كما ان أعمال الصيانة في محطة 
مش���رف قد انتهت، وقال: املاء عصب الزراعة، 
واملزارع يحتاجه للري وللتبريد وللرش ولغسيل 
املنتج���ات أيضا، وما يؤك���د ذلك هو ان درجة 

احلرارة قاسية جدا في الكويت.
ولفت الى ان احملفظة الزراعية تأخذ الفوائد 
على املزارع فيما لو تأخر عن تسديد أقساطه 
دون النظر الى الواقع املر الذي يعيش���ه حتى 

وإن عرفوا ان الدعم تأخر.
محمد راتب  ٭

إلى متى تستمر مشكلة املياه املعاجلة في الوفرة

الزعبي: نوع
من احلرب على 
اإلسالم وشعائره 

سيبوء بالفشل

النشمي: ال يجوز 
استبدال شعيرة 

األذان بغيرها

اخلراز: رفع األذان 
عالمة فارقة بني دار 

الكفر ودار اإلميان

الكندري: األذان قوة 
وحق يجب أن

يستمر

الدعاة مع م����ا يثور  تفاع����ل 
من جدل ف����ي مصر حول اتفاقية 
المساجد باشارات  اذان  استبدال 
ضوئي����ة، خاصة بع����د التجربة 
الفرنسية باالستعاضة عن االذان 
بمصباح يصدر ضوءا اخضر من 
مئذنة المسجد في اوقات الصلوات 

الخمس.
»األنباء« استفتت الدعاة وجاءت 

اقوالهم كالتالي:
في البداية، رئيس رابطة العلماء 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
د.عجيل النش����مي يرى ان االذان 
اعالم بدخول الوقت وهو شعيرة 
من شعائر االس����الم تتم بكلمات 
مخصوصة في اوقات مخصوصة 
اعالما بدخول وقت الصلوات ويقوم 
بها مسلم مكلف بادائه وله احكامه 
اخلاصة. وال يج����وز تبديل هذه 
الش����عيرة بغيره����ا ال من حيث 
املضمون وال من حيث الوقت وال 
من حيث الطريق����ة والهيئة واي 
تبديل له����ا يدخل في باب البدعة 
الن االذن وسيلة للعبادة ومقدمة 
لها، فاستبدالها باالضواء اخلضراء 
او غيرها الغاء لها بالكلية والغاء 
الشعيرة ال يجوز بل قال الفقهاء 
لو ان اهل بل����د اتفقوا على اقامة 
الصالة دون اذان او اقامة مصرين 

على ذلك جاز قتالهم.
واذا كان ه����ذا قد طبق في بلد 
غير مسلم ويحارب االسالم وهذا 
غير جائز وتقييد حلرية األديان، 
فمنعه في بلد مسلم حتما واجب 

شرعا على الدولة والعلماء.
واما التعليل بان االذان يؤذي 
بعض الناس او الطوائف فان كثيرا 
من الطوائف الدينية لها طقوس 
معلنة كج����رس الكنائس ونحوه 
وميكن للمسلمني ان يخفضوا من 
ص����وت االذان في تلك البالد غير 

االسالمية.
واكد د.ش����بيب الزعبي ان من 
اس����اليب الحرب على االس����الم 
والمس����لمين من الغرب واليهود  

الذي يفر من  والتكبير والتهليل 
سماعه الشيطان.

الخراز: كيف يعرف  وتساءل 
الناس ف����ي البيوت دخول الوقت 
واالض����اءة بعيدة ع����ن اعينهم؟ 
وكيف يمس����ك الصائ����م اذا دخل 
وقت االمس����اك؟ وكيف؟ وكيف؟ 
فهذا حرمان لكل الناس من سماع 
التكبير والتهليل، وقد امر النبي ژ 
بالال باالذان ألنه كان حسن الصوت 
نديا، فالقول باالستبدال ما اراه اال 

من عالمات قرب الساعة.
رئيس لجنة الزكاة بالقادسية 
الداعية عبدالرحمن الكندري يرفض 
بش���دة هذه الدعوى، ويؤكد انها 
تخالف الهدي النبوي الش���ريف، 
وق���د جاء في قول���ه ژ »من اذن 
اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة«، 
وقوله ژ »المؤذنون اطول الناس 
اعناقا يوم القيامة«، وقوله ايضا 
»االمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم 

أرشد األئمة واغفر للمؤذنين«.
وقال: االذان من شعائر االسالم، 
وهو قوة وحق ويجب ان يستمر 
حت����ى ال تنفصم عرى االس����الم، 
المسلمون عن اجماع  فاذا تنازل 
المس����لمين على اقامة االذان كان 
ذلك كسرا لقوة االسالم ولعروته 

عروة عروة.
ليلى الشافعي  ٭

والمآذن فسيأتي يوم سيؤذن الشجر 
والحجر فيقول يا مسلم يا عبداهلل 

هذا يهودي ورائي تعالى فأقتله.
من ناحيته، يؤكد الداعية خالد 
الخراز ان هذا القول يصادم الشريعة 
التي جاءت على لسان النبي ژ، 
فاالذان شعار االمة وعنوانها الذي 
يفرق بينها وبين دار الكفر، يقول 
العلماء: ال خالف في وجوب االذان 
جملة على اهل المصر ألن االذان 
هو العالمة الدالة الفارفة بين دار 
االس����الم ودار الكفر، واالذان هو 
التعبد هلل باالعالم بدخول وقت 
الصالة بذك����ر مخصوص، وكان 
س����بب ذلك انهم كانوا يتحينون 
للصالة، اي يقدرون وقتها، ليأتوا 
اليه����ا فتكلموا في ذلك يوما فقال 
بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس 
النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل 
قرن اليهود، فقال رسول اهلل ژ: 

يا بالل، قم فناد بالصالة.
واشار الخراز الى ان قائل هذا 
القول الذي يريد ان يستبدل االذان 
المشروع بالضوء المبتدع ما نراه 
اال قد استحوذ عليه الشيطان، قال 
ژ »ما من ثالثة في قرية ال يؤذن 
وال تقام فيهم الصالة اال استحوذ 

عليهم الشيطان«.
وقال: ال ش����ك ان ه����ذا القول 
يحرم االمة من فضل سماع االذان 

الحد من انتش����ار االسالم، ونحن 
بني االسالم نعلم ان االذان شعيرة 
من شعائر الدين التي نص كثير 
من اه����ل العلم عل����ى ان اي بلد 
اسالمي يترك اهله االذان يجب ان 
يقاتل����وا ويحاربوا، وذلك الهمية 
هذه الشعيرة. وقال: المعلوم ان 
االذان هو االعالم بدخول الوقت، 
وفيه يذكر اسم اهلل وتعلن الشهادة 
التي هي شعار االسالم فال يجوز ان 
يلغى ويستعاض عنه بأي وسيلة 
اخرى، االشارة الضوئية ايضا ال 
تغني عن االذان الشرعي، ألن االذان 
عمل والعمل يحتاج الى نية، اما 
الغرب  اليائس����ة من  المحاوالت 
كالتجربة الفرنسية باالستعاضة 
عن االذان بمصباح يصدر ضوءا 
اخضر م����ن مئذنة المس����جد في 
اوقات الصلوات الخمس ومحاولة 
تطبيقها في البالد االسالمية ما هي 
اال محاولة لتقويض االسالم والحد 
من حضوره، ومحاربة االذان ومن 
قبله����ا محاربة الحجاب والحدود 
الشرعية كلها محاوالت يائسة للحد 

من انتشار االسالم.
وزاد: ويذكرن���ي هذا المقترح 
والذي قدمه من قبل االسرائيليون 
بالتحكم في ص���وت االذان وعدم 
صدوعه، نقول لهم ان استطعتم 
اليوم ان تقطعوا االذان من المنارات 

عبدالرحمن الكندريد.عجيل النشمي

دعاة عن استبدال األذان باإلشارات الضوئية: بدعة مرفوضة

خالد اخلرازد.شبيب الزعبي

ابدى تيار املسار االهلي »متاهي« 
قلقه الش����ديد من عودة السياسة 
احلكومية ملالحقة اصحاب الرأي 
والناشطني السياسيني على خلفية 
طرح ارائهم في ندوات سياسية، 
معتبرا ان هذا االجراء االمني محاولة 
لتكميم االفواه وعودة للوراء في 

عهد الدميوقراطية الكويتية.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان انه انطالقا من مبدأ دعم 
احلريات، يعل����ن التيار تضامنه 
م����ع الرم����وز السياس����ية الذين 
استدعتهم اجلهات االمنية، رافضا 
النهج احلكوم����ي للتضييق على 
السياسيني واملساس باحلريات، 
قائال: من يتعرض للعمل العام لن 
يكون مبنأى عن االنتقاد، موضحا 
ان احلكومة عاجزة عن تقدمي اي 

مشروع اصالحي.
ولفت ال����ى ان التضييق على 
احلريات ال يليق بكويت الدستور 
ودولة املؤسسات ويشوه صورة 
البالد في املنطقة التي تشهد ثورة 
حريات على مستوى غير مسبوق 
ونحن في الكويت مازلنا نالحق 
السياس����يني، مشددا على ان زمن 

التهديد ولى الى غير رجعة.
واستنكر التيار هذه التصرفات 
االمنية التي وصفها ب� »التعسفية« 
ومتثل ردة في السلوك الدميوقراطي، 
معتبرا اياها ارهابا لرموز العمل 
السياس����ي في محاولة لتهديدهم 
والنيل من مكانتهم السياس����ية 
التيار جميع  واالجتماعية. ودعا 
االطراف السياس����ية وجمعيات 
حقوق االنسان الى اتخاذ التدابير 
الالزمة ملنع احلكومة من اللجوء الى 
التهديد والوعيد واملالحقات االمنية، 
التي  التشريعات  مطالبا بتعديل 
تتضمن احكاما سالبة للحريات 
في القضايا املتعلقة بحرية التعبير 

عن الرأي.

»متاهي« للحكومة: 
زمن التهديد واإلرهاب 

السياسي.. ولى

م.عبداملانع الصوان

خطة الهيئة املستقبلية وتفعيل 
مشاركة القطاع اخلاص ودعمه 
للقط���اع الزراعي، خاصة ان 
كثيرا من دول العالم تتجه الى 
ذلك بهدف حتقيق استراتيجية 
االمن الغذائي على مس���توى 
العال���م باعتب���اره أحد أهم 
القطاعات احليوية واملهمة في 
أي مكان، مشيرا الى ان الهيئة 
القليلة  األيام  ستلتقي خالل 
املقبلة ببعض الشركات احمللية 
املتخصصة في االس���تثمار 
بالقطاع احليوان���ي وانتاج 
االعالف، وذلك ملناقشة العديد 
من مشاريع الهيئة التي تود 
الهيئة تنفيذها والتي تطول كال 
من قطاعات الثروة السمكية 

والنباتية واحليوانية.
واشار البدر الى أنه قد مت 
وضع شروط ليتسنى تنفيذ 
ه���ذه املش���اريع وفق خطط 
الهيئة، على  مدروس���ة لدى 
رأسها أن تكون هذه الشركات 
قادرة على تفعيل هذه املشاريع 
واجناحها، الفت���ا الى انه مت 
وضع شروط جزائية في هذا 
اخلصوص، بحيث لن يسمح 
للشركات بالتهاون في تطبيق 
تلك الشروط، كما انه سوف 
يتم استبعاد الشركات التي ال 

تلتزم بالشروط وذلك حرصا 
من الهيئة على عدم استغالل 
هذه االراضي في انشطة بعيدة 
عن الغ���رض الذي خصصت 
من أجل���ه هذه األراضي وهو 
توفير األمن الغذائي وتطوير 
الزراعي  القط���اع  مس���توى 

وتسمني األغنام
محمد راتب  ٭

البدر: شروط جزائية بحق الشركات املستغلة 
ألراضي »الزراعة« في غير األمن الغذائي

أكد رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير الع���ام للهيئة العامة 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 
السمكية م.جاس���م البدر أن 
املش���اريع التي تنوي الهيئة 
تنفيذه���ا واملتعلق���ة باألمن 
الغذائي ستشكل نقلة نوعية 
في االس���تثمار بهذا القطاع، 
حي���ث إنها ترم���ي مبجملها 
للوصول إلى نسب من االكتفاء 
الذاتي ف���ي القطاع الزراعي، 
وذلك انطالقا من إميان الهيئة 
بضرورة العم���ل على تنفيذ 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير بتحوي���ل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري.
جاء ذلك خ���الل تصريح 
صحافي ادل���ى به البدر على 
هامش اجتماعه صباح امس 
مع ممثلي الشركات املتخصصة 
باألمن الغذائي، وذلك ملناقشة 
دراس���ات اجلدوى اخلاصة 
مبشاريع الهيئة في هذا املجال، 
وذلك بحضور نائب املدير العام 
لقطاع الثروة النباتية فيصل 
العالقات  الصديق���ي، ومدير 
الهيئة  ف���ي  العامة واإلعالم 

شاكر محمود عوض.
الب���در ان هذا  واوض���ح 
جاسم البدراالجتماع سيكون بداية لتنفيذ 
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