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ذ
 ثقافيا

ذ
 وكيل األوقاف المساعد لقطاع المساجد أكد اكتمال جميع االستعدادات الستقبال الصائمين والمتهجدين طوال شهر رمضان وإعداد أكثر من ١٣١١ نشاطا

 الشعيب لـ «األنباء»: لن نسمح بخروج األئمة عن ميثاق المسجد واستغالل المنابر 
ألمور شخصية أو التعرض لشخصيات أو دول.. والوزارة حازمة في هذا األمر

 املراكز الرمضانية 
 العنوان  اسم املسجد (املركز الرمضاني)  احملافظة  م 
 اليرموك ق٣  املشاري  إدارة مساجد محافظة العاصمة  ١ 

 إدارة مساجد محافظة حولي  ٢ 
 حولي ق٥  سبيكة الصباح 

 الشهداء ق١  جابر العلي 
 عبداهللا املبارك ق٥  زبن يوسف الزبن  إدارة مساجد محافظة الفروانية  ٣ 
 الصباحية ق٤  بيبي الرشيدي البدر  إدارة مساجد محافظة األحمدي  ٤ 
 مبارك الكبير ق٤  عبداهللا العتيبي  إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير  ٥ 

 إدارة مساجد محافظة اجلهراء  ٦ 
 سعد العبداهللا ق١  أبوبكر الصديق 

 اجلهراء القدمية ق٢  عبداحملسن البسام  

 صوت المؤذن النشاز مساجد غير الناطقين بالعربية 

 ال تنافس بين قطاع المساجد والمسجد الكبير 

 ســـألت الشـــعيب عن الناطقني بغير العربية وقرار تخصيص 
مساجد لهم وترجمة خطبة اجلمعة بلغاتهم، وكم عدد تلك املساجد، 
فأجابني قائال: «لدينا تقريبا ما بني ٤٥-٥٠ مسجدا للناطقني بغير 
اللغـــة العربية، وهم يتبعون اجلاليـــات في خطبة اجلمعة وليس 
قطاع املســـاجد، فكل جالية حتدد املوقع الذي يريدونه بالتنسيق 
مع قســـم اجلاليات في املسجد الكبير، وهو من يحدد حاجة هؤالء 
للمساجد، وغالبية هذه املساجد تكون في مناطق سكنهم واالماكن 

التي يتركزون فيها. 

 خالل اللقاء سألت ابا خالد عن أصوات املؤذنني النشاز وخاصة من 
غير الناطقني بالعربية وكذلك عن جماليات صوت املؤذنني وما اذا كان 
هناك تدريب خاص لذلك فأجابني قائال «صوت األذان الذي ينتقد هو 
ليس بصوت املؤذن ولكنه صوت العامل اآلسيوي نظرا لغياب املؤذن 
في احدى الصلوات او تأخره عن الصالة لسبب او آلخر، وحاليا لم 
يعد لدينا في املســـاجد تعيني جلنسيات غير عربية، فاملوجود منذ 
زمن يبقى على حاله، ونحن في جميع االختبارات اجلديدة نشـــدد 

على قضية جماليات صوت املؤذن وحسن ادائه لألذان». 

 ســــألت الشعيب البعض ينظر الى وجود تنافس بني قطاع املساجد 
واملســــجد الكبير خاصة في شهر رمضان، فأجابني ليس هناك تنافسا 
بل تكامال فيما بينهم لتخفيف الضغط على املســــجد الكبير قمنا بفتح 

املراكز الرمضانية. 

 راحة المصلين هدفنا 
 خالل اللقاء شدد وكيل االوقاف وليد الشعيب اكثر من مرة على ان 
راحة املصلني من ضيوف الرحمن هي الغاية االسمى التي ينشدها هو 
وكل العاملني في قطاع املســــاجد، مؤكدا ان اي قصور قد يحدث هو امر 

خارج عن السيطرة، ولكن الوزارة تتداركه فورا. 

ومؤذن وأكثر.
  ونقول اليوم اننا بعد عام على استقدامنا 
أئمة من اليمن ومصر مع ما وجهه البعض من 
انتقادات إلينا  بشأن ذلك بعد ان فتحنا املجال 
من داخل الكويتـ  لألسفـ  لم جند من يشبع 
حاجاتنا من األئمة واخلطباء ويسد ما لدينا 
من احتياج للمساجد اجلديدة، ولألسف كل 
من يتقدم لنا هم من العمالة الهامشية وكثير 
منهم يحملون شهادات شرعية وال يحملون 
العلم، وأجرينا اختبارا نهاية شـــهر يوليو 
املاضي وتقـــدم لالختبار ٢٥٠ من الكويتيني 
والوافدين مـــن داخل الكويت من دخل منهم 
االختبار الرئيسي - بعد التصفية األولى - 
فقط ١٢٠ ومن جنحوا فـــي النهاية ٢٠ فقط، 
ولذلك فلألسف ال يوجد من يشبع حاجتنا من 

السوق احمللي من األئمة واخلطباء.

  خريجو «الشريعة»

  ولكن أين خريجو كلية الشريعة في الكويت 
وعددهم باملئات سنويا؟

  لألســـف ال يقبلون على وظيفـــة األمام 
واملـــؤذن، وهناك احجام كبير عن تولي تلك 
الوظيفة، طبعا ألســـباب عديدة ومنها انها 
وظيفة فيها التزام بالصالة في املسجد على 
مدار اليـــوم، وكذلك االمتيازات في الوزارات 
االخرى افضل خاصة في الوقت احلاضر بعد ان 
اصبح الباحث الشرعي باحثا قانونيا وأيضا 
مواعيد الدوام حتى الثانية ظهرا فقط ولهذا 
تركـــوا هذه الوظيفة على اعتبـــار انها غير 

مجدية بالنسبة لهم.
  هل تطالبون بحوافز اخرى لتشجيعهم على 
ــاجد او جذبهم لوظيفة  ــاع املس االنضمام لقط

اإلمام واملؤذن؟
  نحن اآلن بصدد عمل كادر خاص، ولكن هل 

يستجاب لنا؟ نحن في انتظار ذلك.
ــني الوافدين؟ وهل    وماذا عن األئمة واملؤذن
ــكينهم على الكادر الذي يحسب كإجناز  مت تس

شخصي جلهودك في هذا اإلطار؟
  بفضل اهللا هناك العديد من االمتيازات التي 
سعينا لتحقيقها لإلخوة من األئمة واملؤذنني 
الوافدين حيث مت اقرار العقود من ديوان اخلدمة 
املدنية وجار اآلن حتويل جميع األئمة واخلطباء 
من بند املكافآت الى بند العقود اجلديدة وكل 
من يســـتحق التحويل على عقد مت حتويله 
عليـــه وفي هذا اإلطار نوجه الشـــكر الكبير 
لديوان اخلدمة املدنية لتلبيته جميع احتياجات 
قطاع املساجد، وعلى استجابته السريعة كما 
نقدر جهود الوزارة وقطاع املساجد، واتوجه 
بالشكر اخلالص لألخ عبدالعزيز الزبن رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية والوكالء املســـاعدين 
على جهودهم واســـتجابتهم لقطاع املساجد 
ومتطلبات هـــذا القطاع احليوي الذي يخدم 

جميع املوجودين على هذه األرض.
  وهللا احلمد وافق الديوان مشكورا على 
فرق عمل شـــهر رمضان الكرمي الننا نصل 
الليـــل بالنهار من ســـاعات الصباح األولى 
حتى صباح اليوم التالي وهو جهد يستحق 
عليه العاملون في قطاع املساجد شكر الدنيا 

واآلخرة.
  وبهذه املناسبة اوجه الشكر لكل العاملني 
في قطاع املساجد من املدراء واملراقبني ورؤساء 
األقسام واملهندسني واملوظفني على جهودهم 
الواضحة في خدمة بيوت الرحمن، وجزاهم 
اهللا خيرا ونحن لن نقصر معهم ان شـــاء 

اهللا.
ــف رواتب  االئمة  ــكلة ضع   ولكن تبقى مش
ــك الرواتب بعد  ــل تل ــاء، هل مت تعدي واخلطب
ــود خاصة ان رواتب  ــم الى نظام العق حتويله

املؤذنني كانت ١٧٥ دينارا تقريبا؟
  كانت كذلك في الســـابق لكنها اآلن ٣٢٥ 
دينارا للمؤذن و٤٠٠ دينار لإلمام و٤٢٥ دينارا 

لإلمام واخلطيب.

العمل قبل شهر رمضان - وبإذن اهللا - فان 
غالبيتها ستنتهي قبل الشهر الكرمي.

  دخول المساجد في الخدمة العام الحالي

ــيدخل هذا العام ألول    كم مسجدا جديدا س
مرة الى اخلدمة؟ وما عدد املساجد التي مت إجراء 

عمليات الصيانة لها؟
  لدينا ٥١ مسجدا أجريت لها صيانة شاملة 
وتوســـيعات من مصليات نســـاء وتسقيف 
أحواش، وغالبيتها العظمى ســـتنتهي قبل 
شهر رمضان، اال ما لديه امر عمل كبير جدا 
وأمر خارج على إرادتنا وهذا يخص مسجدين 

فقط.
  وعدد املساجد اجلديدة التي ستدخل اخلدمة 
الول مرة هي ٦ مســـاجد ستدخل اخلدمة في 
شهر رمضان الكرمي وهي مساجد متبرعني، 
ويبقـــى موضوع الفرش وكما قلت فهذا يتم 
حسب أولوية املساجد سواء التي مت تسلمها 
جديـــدة أو انتهت من الصيانـــة أما التبديل 

للمساجد املوجودة فهو في مرحلة تالية.

  امتيازات األئمة والخطباء

  ماذا عن األئمة واخلطباء؟ وهل هناك امتيازات 
خاصة بهم خالل هذا الشهر؟ وهل هناك نقص 
ــاجد خاصة  ــا في االئمة واملؤذنني في املس حالي

بعد تطبيق مشروع اإلمام البديل؟
  اؤكـــد أننا - وهللا احلمـــد – ال نعاني من 
أي نقـــص في االئمة واملؤذنـــني وهذا للعام 
الثاني على التوالي حيث ال يوجد أي نقص 
من االئمة واخلطباء واملؤذنني، وبالنســـبة 
ملكافآت االئمة واخلطباء فانه مت رصد مكافآت 
خاصة على جميع الدروس الدينية في شهر 
رمضان وذلك على جهودهم املشكورة حتى 
احملاضرات النسائية جميعها مت رصد املكافآت 

اخلاصة لها.
  وبالنســـبة ملوضوع اإلمـــام البديل فقد 
متت جتربته العام املاضي أي على مدى عام 
كامل، لكن هؤالء بعد افتتاح املساجد اجلديدة 
سيتقلص عددهم حيث سيذهبون للمساجد 
اجلديدة، لكن حتـــى اآلن ال يوجد اي نقص 
في االئمة واملؤذنني، فكل املســـاجد فيها إمام 

النقدي،  التبرع  لها باالســـتقطاعات وليس 
وهناك جدول بأســـماء اللجان اخليرية التي 
ســـمحت لها وزارة الشـــؤون بالتنسيق مع 

وزارة األوقاف بجمع االستقطاعات.
  اما بالنسبة لإلخوة املواطنون فليست لدينا 
أي مشكلة في قبول أي تبرع عيني - وليس 
االمـــوال النقدية - فمن يريد التبرع مباء أو 
عصائـــر أو طعام وخالفه فأهال وســـهال به 
وجميع أبواب املساجد مفتوحة أمامهم، فقط 

بالتنسيق مع اإلمام.
  وفي هذا اإلطار أناشد اجلمعيات التعاونية 
واحتاد اجلمعيات التبرع مبا تسمح به قوانينها 
ولوائحها لبيوت الرحمن وأال تبخل بخدمة 
أهالي املنطقة من املســـاهمني في جمعياتهم 
وتوجيه التبرعات الى املســـاجد خاصة في 
العشـــر االواخر، وعليها فقط التنسيق مع 

اإلدارات املعنية ونحن ال مننعها من ذلك.
  وبهذه املناسبة نوجه كل الشكر والتقدير 
لألمانة العامة لألوقـــاف ممثلة في مصرف 
املســـاجد على جهودهـــا وتبرعاتها لقطاع 
املساجد، فهذا العام قدمت لنا ما يقارب ٥٠٠ 
ألف دينار لفرش املساجد ولدينا اآلن ٣ عقود 
جارية لفرش املساجد بأكثر من ١٠٠ ألف متر 
مربع، واألولوية أمامنا اآلن في فرش املساجد 
التي انتهت من الصيانة وعلى البالط وسوف 
نتســـلمها من املواطنني، أما استبدال الفرش 
فسيكون في املرحلة الثانية، لكن ما مت توقيعه 
من عقود يزيد علـــى ١٠٠ ألف متر مربع من 
األمانـــة العامة لألوقـــاف باإلضافة لتبرعها 
السخي - عن طريق مصرف املساجد - لهدم 
وإعادة بناء املســـاجد القدمية التي ليس لها 
متبرع بالتعاون مع قطاع املســـاجد وكذلك 
استكمال املساجد املتعثرة وهي املساجد التي 
توقف العمل فيها بســـبب تأثر املتبرعني - 
جزاهـــم اهللا خيرا - باألزمة املالية وتوقفت 
مساجدهم حيث تبنيناها كمصرف مساجد 
وتزيد تكلفة تلك اإلنشـــاءات على ٣ ماليني 
دينار بني هدم وإعادة بناء واســـتكمال مبان 
وكلها جهود مشكورة ملصرف املساجد التابع 

لألمانة العامة لألوقاف.
  ونحن نبذل جهودا كبيـــرة إلنهاء أوامر 

قطاع املساجد في ختمة القرآن إلحياء سنة 
ختمة القرآن في ليالي رمضان بني التراويح 
وصالة القيام باإلضافة الى القراء الداخليني، 
وقد فتحنا هذا املجال للعام الثاني على التوالي 
للقراء مـــن الكويتيني وهم تقريبا في حدود 

الـ ٣٠ قارئا.
  هذا باالضافة الى وجود برنامج خاص مع 
رابطة علماء الشريعة في دول اخلليج العربي 
والتي يترأسها فضيلة د.عجيل النشمي حيث 
ستقدم برنامجا ثقافيا في كل احملافظات عبارة 
عن خواطر نسائية ورجالية، وكل محافظة 
من احملافظات الست أعدت برنامجها الثقافي 

بالكامل إلحياء ليالي الشهر الكرمي.
  ومن األمور التي دعمناها هذا العام بشكل 
كبير جدا املعتكفـــات الرمضانية فلدينا ٣٦ 
معتكفا رمضانيا لالعتكاف في العشر األواخر 
داخل املساجد ونحن مسؤولون عنها بشكل 
كامل إفطارا وسحورا، وهي من ميزانية وزارة 
األوقاف خلدمة املعتكفني في العشر األواخر 

من الشهر الفضيل.
  وفي هذا املقام نناشـــد اإلخوة ممن لديه 
إمكانية ان يتبرع ســـواء بالسقاية او األكل 
أو أي تبرع عيني آخـــر فنحن نرحب بذلك 
وأبواب املساجد مفتوحة، وهللا احلمد تبرع 
احد احملسنني بـ ٢٠ ألف كرتون ماء ملساجد 
املعتكفات باالضافة الى ٣٠ الف وجبة متكاملة 
لالفطار والســـحور ســـيقوم قطاع املساجد 

بشرائها من ميزانيته اخلاصة.

  فتح باب التبرعات

ــل  ــات داخ ــاب التبرع ــتفتحون ب ــل س   ه
ــاجد دون إذن من الشؤون؟ وهل سيكون  املس
ــاجد ام في جهة مركزية وهي قطاع  داخل املس

املساجد؟
  التبرع الذي يحتاج اذنا من الشؤون هو 
امر مختلف، وهناك تنسيق حاليا بيننا وبني 
وزارة الشـــؤون حيث يوجد لدينا ممثل في 
الـــوزارة للجمعيات اخليريـــة وهو كريدي 
الدوسري مدير ادارة محافظة األحمدي وهناك 
تعميم مت إصداره بهذا اخلصوص مجهز به 
جدول كامل للجهات اخليرية التي سيسمح 

ــتعداداتكم لشهر رمضان الكرمي   بداية ما اس
ــاجد يقوم بدور كبير جدا  خاصة ان قطاع املس
في استضافة ضيوف الرحمن على مدار اليوم 
ــل وبخاصة قيام  ــهر الفضي ــوال الش كامال ط
ــتضافة العلماء من خارج  ــر األواخر واس العش

البالد؟
  بداية نشكر أتاحتكم الفرصة لنا للحديث 
عن قطاع املساجد واستعداداته لشهر رمضان 
املبارك، وأقول طبعا قطاع املساجد حاليا في 
حالة «استنفار» تام رغم اإلجازات الصيفية، 
فالناس كلها تقضي اإلجازات الصيفية إال قطاع 
املســـاجد الذي يعمل على قدم وساق الجناز 
جميع اخلدمات الســـتقبال ضيوف الرحمن 
خالل الشهر الكرمي، فعملنا مستمر منذ ساعات 
الصباح االولى وحتى ساعات الليل املتأخرة 
خلدمة املصلني ولراحتهم واســـتعدادا لهذا 
الشهر الفضيل وهو يعتبر النشاط الرئيسي 
لقطاع املساجد على مستوى العام من صيانة 
وجتديدات واستضافات وبرامج ثقافية وخالفه 
وهللا احلمد فنحن اآلن وضعنا اللمسات األخيرة 
الستعداداتنا للشـــهر الكرمي حيث مت إعداد 
أكثر من ١٣١١ نشاط ثقافيا بني درس وخاطرة 

ومجلس افتاء .
   وهذا العام يتميز - وكما وعدت األخوة 
في العام املاضي - بإنشاء ٨ مراكز رمضانية 
فـــي احملافظات املختلفة على غرار مســـجد 
الشيخ جابر العلي في جنوب السرة إلحياء 
ليالي الشـــهر الكرمي على مدار الليل والنهار 
وســـيكون هناك برامج ثقافية مركزة، ومن 
األمور اجلديدة التي حرصنا عليها هذا العام 
ما يسمى بـ«الشراكة الداخلية» لوزارة األوقاف 
حيث أشركنا قطاع الدراسات االسالمية والقرآن 
الكرمي لتنفيذ برامجه داخل مساجد الوزارة 
وبتبني وإشـــراف ودعم من قطاع املساجد، 
فهذا العام ستشاركنا - ان شاء اهللا - ادارة 
التنمية األسرية في هذه املراكز بإقامة الدروس 
الوعظية والبرامج الثقافية اخلاصة مبصليات 
النساء وستقدم بشـــارات رمضانية للكبار 
وسبائك رمضانية لألطفال، باالضافة الى ذلك 
أشركنا إدارة القرآن الكرمي - بعد إحلاح منا 
- حيث نريد ان يقوم الطلبة احلفظة بختم 
القرآن الكرمي في بعض املســـاجد، وبالفعل 
لبوا هذا الطلب وأعطونا اسماءهم واملساجد 
التـــي يفضلون إقامة العشـــر األواخر فيها، 
ونحن نتبنى هذا املوضوع بكل رحابة صدر 

وتعاون كامل.
  وفي هذا العام ايضا أشركنا السراج املنير 
لتقـــدمي برامج خاصة للطلبة والطالبات في 
عمر الزهور الذين تشرف عليهم إدارة السراج 
املنير حيث وفرنا لهم املساجد وخصصنا لهم 
خياما خاصة إلحياء هذه الليالي وايضا من 

باب خدمة املصلني.
  وكذلك طلبت إدارة الدراســـات اإلسالمية 
وضع برنامج خاص ورحبنا بذلك، وكل ذلك 
يخص الشـــراكة الداخلية مع إدارات وزارة 

األوقاف املختلفة.
  كما لدينا شراكة خارجية وهي ممثلة في 
بيت الزكاة حيث ســـيقيم بيت الزكاة والئم 
االفطار على مدار شهر رمضان الكرمي بـ « ٥٠ 
مسجدا» - مثل العام املاضي، وهي تبرعات 

من البيت - جزاهم اهللا خيرا.
  وبالنسبة لالستضافات اخلارجية فهناك 
استضافات عديدة حيث تأكد حضور د.احمد 
عمر هاشم الذي سيكون ضيف الوزارة وضيف 
قطاع املساجد خالل الليالي العشر الوسطى 
من الشهر الكرمي، وفضيلة د.احمد املعصراوي 
شـــيخ عموم املقارئ املصرية الذي سيكون 
ضيف الوزارة ممثلة في إدارة مساجد حولي 
خالل ١٠ ليال لتدريس القرآن الكرمي وجتويده 

وهناك استضافات أخرى عديدة.
  كل ذلك باإلضافة الى برنامجنا السنوي 
وهو قراء شهر رمضان حيث سيستضيف ٣٠ 
قارئا من مختلف دول العالم يشاركوننا في 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن وكيل وزارة األوقاف املساعد لقطاع املساجد وليد الشعيب انتهاء القطاع من جميع االستعدادات اخلاصة باستقبال 

شهر رمضان الكرمي كاشفا عن انه سيتم وألول مرة إنشاء ٨ مراكز رمضانية في احملافظات املختلفة على غرار مسجد الشيخ 
جابر العلي في جنوب السرة إلحياء ليالي الشـهر الكرمي على مدار الليل والنهار وسيكون هناك برامج ثقافية مركزة بعد 

جناح مسجد جابر العلي في استقطاب أكثر من ٢٠ ألف مصل خالل ليالي الشهر الفضيل العام املاضي.
  واستعرض الشعيب في لقاء مع «األنباء» جهود قطاع املساجد الذي يواصل الليل بالنهار رغم أجواء الصيف احلارة 

الجناز جميع اعمال الصيانة في املسـاجد املختلفة، مشيرا الى ان ٥١ مسجدا متت لها أعمال الصيانة، إضافة الى 
افتتاح ٦ مسـاجد جديدة ستدخل اخلدمة ألول مرة مع شـهر رمضان املقبل، مشيرا الى استضافة عدد كبير من 

القراء املتميزين والعلماء املختلفني إلحياء تلك الليالي الفضيلة.
  وأبدى الشعيب استياءه الشـديد من تقليص ميزانية صيانة املسـاجد من ٢٢ الى ١٣ مليونا واصفا ذلك 

بأنه «ضربة قاسـية لنا» وشدد على القول «أقولها بكل صراحة لن نستطيع استكمال عقود الصيانة في 
املساجد حتى نهاية السنة املالية احلالية رغم توقيع العقود وحتمية التنفيذ».

  وتطرق الشعيب خالل اللقاء الى امتيازات األئمة واخلطباء مشيرا الى ان راتب 
املؤذن أصبح ٣٢٥ دينارا واإلمام ٤٠٠ دينـار واالمام واخلطيب ٤٢٥ دينارا ومت 
توفير عقود خاصة من ديوان اخلدمة املدنية كل ذلك بخالف بدل ايجار ١٥٠ دينارا 
شـهريا تصرف في حال عدم توفر سكن لدينا اضافة الى ٢٥٠ دينارا لتعليم كل ابن 

من ابناء االئمة واخلطباء واملؤذنني تصرف مع بداية العام الدراسي بحد اقصى 
٦ ابناء وال يتسلمها املؤذن او االمام وامنا تصرف للمدرسة مباشرة.

  كما تطرق الشعيب الى اخلروج عن ميثاق املسجد حيث شدد على ان 
وزارة األوقاف لن تسـمح بخروج اإلمام على ميثاق املسـجد واستغالل 

منبر رسـول اهللا ژ املقدس ألمور شخصية أو أمور في نفس اخلطيب أو يتعرض لشخصيات أو دول وخالفه، مؤكدا ان الوزارة شديدة في 
هذا األمر.

  وأكد ان من حق اإلمام ان يعبر عن رأيه في بيته او ديوانيته، اما املنبر فله ضوابطه واحترامه وشرعيته واحترام املصلني واحترام 
الدول ورؤسـائها بغض النظر عمن هو هذا الرئيس أو هذه الدولة، فهناك عالقات ومواثيق وبرتوكوالت مع الكويت، 
فهذا اخلطيب يوقع الدولة في إحراج مع هذه الدولة وتسـاءل «شـنو عالقة خطيب اجلمعة بالسياسة االميركية او 

برنامج ستار اكادميي؟».
  ورد الشعيب على من وجه له انتقادات الختيار أئمة ومؤذنني من مصر واليمن وعدم االلتفات الى السوق احمللي 
بالقول: فتحنا املجال من داخل الكويت ولم جند من يشـبع حاجاتنا من األئمة واخلطباء ويسد ما لدينا من احتياج 
للمساجد اجلديدة، ولألسف كل من يتقدم لنا هم من العمالة الهامشية وكثير منهم يحملون شهادات شرعية 
وال يحملون العلم، مشيرا الى ان قطاع املساجد اجرى اختبارا نهاية شهر يوليو املاضي وتقدم لالختبار ٢٥٠ 

شخصا من الكويتيني والوافدين من داخل الكويت جنح في النهاية ٢٠ شخصا فقط.
   وعن قضية املصاحف التي متت إثارتها سابقا وخاصة انها حتوي أخطاء مطبعية، قال 
الشعيب ان عدد املصاحف التي مت توقيع االتفاقية بشأنها مع مطبعة مصحف دار 
افريقيا ٤٠٠ ألف مصحف، وما وصل الى الكويت حتى اآلن أكثر من ٢٠٠ ألف مصحف، 
وتتم حاليا مراجعتها وما مت توزيعه على املساجد بحدود ٢٢ ألف مصحف بعد ان مت 

تدقيقها صفحة صفحة وكلمة كلمة من ١٠٠ مراجع يعملون ليل نهار على فترتني.
  وكشف عن ان مطبعة دار أفريقيا تكفلت بإعادة شحن املصاحف التي احتوت 
اختالفا في التجميع أو رايش األحبار الى السودان ومتت إعادة طباعتها وإرسالها 
مرة ثانية على نفقتها اخلاصة كاملة، ونحن كوزارة لم نتحمل أي فلس الن العقد 

يقول اننا كوزارة نتسلم مصحفا سليما، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 البقية ص١١ 

قطــاع   أشـركنا 
اإلسـالمية  الدراسـات 
الكريـــــم  والقـرآن 
في  األسـرية  والتنميـة 
داخل  برامجهـم  تنفيذ 
وبتبني  الوزارة  مسـاجد 
وإشـــراف ودعـــم 
المسـاجد  قطـاع  مـن 
رمضـان شـهر  خـالل 

 مصرف المساجد 
تبـرع  األوقـاف  بأمانـة 
لنـا بـ ٥٠٠ ألـف دينار 
هذا  المسـاجد  لفـرش 
 ٣ اآلن  ولدينـا  العـام 
عقـود جاريـة لفرشـها 
بأكثر مـن ١٠٠ ألف متر 
مربع واألولوية للمساجد 
الصيانة  مـن  المنتهيـة 

المـؤذن   راتـب 
واإلمـام  دينـارًا   ٣٢٥
والخطيب  دينـار   ٤٠٠
٤٢٥ دينـارًا ووفرنا لهم 
عقودًا خاصـة من ديوان 
بخالف  المدنية  الخدمة 
دينارًا   ١٥٠ إيجـار  بدل 
 ٢٥٠ ونصـرف  شـهريًا 
ابن كل  لتعليـم  دينـارًا 

دار   مطبعــــة 
بإعادة  تكفلـت  أفريقيـا 
شحـن المصــــاحف 
وإعادة  السـودان  إلـى 
مرة  وإرسـالها  طباعتها 
ثانية على نفقتها الخاصة 
كـوزارة  ونحـن  كاملـة 
فلـس  أي  نتحمـل  لـم 

 تصوير (سعود سالم)  وليد الشعيب 




