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المهري: حج المرأة دون محرم جائز إذا أمنت على نفسها

قال وكيل املرجعيات الدينية في الكويت محمد باقر 
املهري ردا على سؤال حول حج املرأة من دون محرم: 
أجمع علماء املذهب اجلعفري على أنه يجوز للمرأة ان 
حتج من دون محرم اذا كانت مأمونة على نفسها ـ كما 
في هذا الزمان ـ ســــواء كانت متزوجة أو ال واستشهد 
بقول االمام جعفر بن محمد الصادق گ في املرأة تريد 
احلج ليس معها محرم هل يصلح لها احلج؟ فقال نعم 
اذا كانت مأمونة، وسائل الشيعة ابواب وجوب احلج 

باب 8 حديث 4.
وتابع: قال االمام الصادق گ في حديث آخر مخاطبا 
لصفوان اجلمال اذا جاءت املرأة املســــلمة فاحملها فإن 
املؤمن محــــرم املؤمنة ثم تال هذه اآليــــة )واملؤمنون 

واملؤمنات بعضهم اولياء بعض(، وسائل الشيعة ابواب 
وجوب احلــــج حديث رقم 1 الباب 58، ومقصود االمام 
گ من كون املؤمن محرم املؤمنة أي: انه كاحملرم في 
جواز مرافقته للمرأة وهناك روايات صحاح كثيرة تدل 
على جواز سفر املرأة للحج من  دون محرم، وزاد: قال 
العالمة النراقي في املستند ال تتوقف استطاعة املرأة 
علــــى احملرم بال خالف. وقال العالمة احللي قدس اهلل 
سره: هذا احلكم مجمع عليه بني االصحاب وفي جواهر 
الكالم: بال خالف أجده بيننا. وقال االمام السيستاني دام 
ظله ال يشترط في وجوب احلج على املرأة وجود احملرم 
اذا كانت مأمونة على نفسها وال يشترط إذن الزوج في 

محمد باقر املهرياحلج الواجب عليها وال يجوز له منعها.

ناقش مشروع ملتقى الصحافيات الخليجيات والدورة التدريبية في الكويت

اتحاد الصحافة الخليجية يعلن 20 ديسمبر 
موعد تكريم مؤسسي الصحافة البحرينية

القناعي: احتالل الكويت المركز األول لحرية الصحافة 
يضعها في مصاف الدول المتقدمة في العالم

وكشف العثمان عن نشاط 
آخر سينظمه االحتاد خالل الفترة 
القادمة وحتديدا في مارس القادم 
وهو مشروع »ملتقى الصحافيات 
اخلليجيات« الذي قال انه يهدف 
الى تطوير وتأهيل الصحافيات 
اخلليجيات في مجال الصحافة، 
مؤكدا ان امللتقى الذي يعد األول 
من نوعه سيشـــكل محطة من 
محطات العمل التي تهدف الى 
إشاعة حوار موضوعي ميكن 
مـــن خالله تقـــدمي الكثير من 
الطروحـــات واألفكار التي من 
شأنها االرتقاء بصناعة الكلمة، 
امللتقى سيشـــكل  ان  موضحا 
فرصة للصحافيات اخلليجيات 
لبنـــاء صالت تعـــاون مبنية 
على اجلهـــد التطوعي املعرفي 

بينهن.
وقـــال العثمـــان ان تاريخ 
امللتقى ومكان انعقاده سيعلن 
في وقت مناســـب وهو موجه 
للكوادر النســـائية العاملة في 
املؤسسات والهيئات الصحافية 
الدول  واإلعالمية املختلفة في 
املنضويـــة حتت لـــواء احتاد 
الصحافة اخلليجية وهي دول 
التعـــاون اخلليجي  مجلـــس 

واليمن.

املؤسســـني والرواد في احلقل 
الصحافي والتجربة اإلنسانية 
التي مروا بها والتي من خاللها 
ميكن ان نفهم سير تطور هذه 

التجربة ومنوها.
وأكـــد العثمـــان ان االحتاد 
ســـيقوم بتوزيع كتـــاب بهذه 
املناســـبة ضمنه سيرة حياة 
املؤسســـني والـــرواد املكرمني 
وجتربتهم وكل ما رافق مسيرتهم 

املهنية.
من جهة أخرى، أعلن العثمان 
ان األمانة العامة لالحتاد أقرت 
فـــي اجتماع أبوظبـــي االثنني 
املاضي تنظيم الدورة التدريبية 
الثالثـــة في الكويت في الفترة 
بني 21 و22 نوفمبر القادم، وذلك 
بعد جناح الدورتني التدريبيتني 
اللتني نظمهما االحتاد في املنامة 

والدوحة في ابريل املاضي.
وأوضـــح العثمان ان دورة 
الكويت ســـتنظم حتت عنوان 
»تغطية احلروب والصراعات« 
وانها ستكون حتت رعاية كرمية 
من قبل وكيـــل وزارة اإلعالم 
الكويتية الشيخ فيصل املالك، 
وانها موجهة للكوادر الصحافية 
فـــي املؤسســـات الصحافيـــة 

الكويتية.

تنفيذا لفكرة »تكرمي مؤسسي 
ورواد الصحافـــة اخلليجية«، 
الذي أقرتـــه األمانة العامة في 
اجتماعها الذي عقدته في الدوحة 
في مارس املاضي، والتي نصت 
على: »ان يقوم االحتاد بتكرمي 
املؤسسني والرواد في كل دولة 
خليجية علـــى حدة ابتداء من 
مملكة البحرين بهدف تأسيس 
مرجعية لتاريخ مؤسسي ورواد 
الصحافـــة اخلليجية، وكذلك 
إظهار دورهم العظيم وأهميته 
في تأسيس العمل الصحافي في 

منطقة اخلليج واليمن«.
وأضاف العثمان ان فعالية 
حفل تكرمي مؤسســـي ورواد 
التي  البحرينيـــة  الصحافـــة 
سينظمها االحتاد في العاصمة 
البحرينية املنامة في العشرين 
من ديســـمبر القادم ســـتكون 
متزامنة مع عيـــدي اجللوس 
البحرين  والوطنـــي ململكـــة 
وستتضمن ندوة على الهامش 
حتاكي نشأة الصحافة البحرينية 
وتطورها، وكذلك معرض لصور 
املؤسســـني والرواد وكتاباتهم 
وأعمالهـــم واجنازاتهم، ونبذة 
عن حياتهم املهنية من املمكن ان 
متنحنا الكثير عن بداية جتربة 

المنامة ـ اتحاد الصحافة الخليجية
أعلـــن احتـــاد الصحافـــة 
اخلليجية ان تكرمي مؤسســـي 
البحرينية  ورواد الصحافـــة 
سيتم في العشرين من ديسمبر 
القادم، تزامنا مع عيدي اجللوس 
البحرين،  والوطنـــي ململكـــة 
وان حفل التكرمي سيتم حتت 
رعايـــة وزارة الثقافة واإلعالم 
البحرينية، مشيرا الى انه ناقش 
مشـــروع ملتقى الصحافيات 
اخلليجيات والدورة التدريبية 
التي سينظمها في الكويت في 

نوفمبر املقبل.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع 
عقدته األمانة العامة لالحتاد في 
العاصمة اإلماراتية )أبوظبي( 
على هامش املنتدى الذي نظمته 
صحيفة »االحتاد« اإلماراتية في 
قصر اإلمـــارات في الفترة بني 
19 و20 اجلاري مبناسبة مرور 

أربعني عاما على صدورها.
وقال رئيس االحتاد تركي بن 
الذي ترأس  السديري  عبداهلل 
اجتماع األمانة العامة ان مشروع 
تكرمي مؤسسي ورواد الصحافة 
في الدول املنضوية حتت لواء 
االحتـــاد هو اعتـــراف صريح 
مبساهماتهم الكبيرة في تأسيس 
الصحافة في منطقتنا، وعرفانا 
بجهودهم التـــي بذلوها خالل 
املراحل املختلفة من مسيرتهم 
الذين  أولئك  املهنية، خاصـــة 
مضوا وانتقلوا الى الرفيق األعلى 
وعرفانا وتقديرا لألدوار القيادية 
واألعمال املتميـــزة التي قاموا 
بها فـــي احلفل الصحافي وهم 
يضعون اللبنات األولى للصحافة 

اخلليجية املعاصرة.
العام  من جهته، قال األمني 
الحتـــاد الصحافـــة اخلليجية 
العثمان ان تكرمي رواد  ناصر 
البحرينيـــة يأتي  الصحافـــة 

أعربــــت جمعية الصحافيني عــــن اعتزازها 
وفخرها باحتالل الكويت املركز األول على الدول 
العربية والشرق األوسط حلرية الصحافة لعام 
2009 طبقا لتقرير منظمة »مراسلون بال حدود« 

الذي أعلن أخيرا.
وقال أمني السر العام للجمعية فيصل القناعي 
ان هذا اإلجناز الذي يسجل للكويت ويضعها في 
مصــــاف الدول املتقدمة في العالم يعود الفضل 
فيه ألجواء احلرية وســــقفها املرتفع واملساحة 
الكبيرة املتاحة للتعبير عن الرأي عبر وسائل 
اإلعالم الكويتية وعدم وجود أي ســــجني رأي 
وهو ما جعل الكويت حتتل املركز الـ 60 عامليا 
على مستوى 175 دولة مت ترتيبها حسب احترام 
احلريات الصحافية فيها وتقدمت الكويت درجة 

كاملة عن العام الســــابق وتفوقت للمرة األولى على دولة العدو 
الصهيوني )اســــرائيل( التي كانت حتتل املركز األول على دول 

الشرق األوسط طوال السنوات املاضية.
وأكد أمني الســــر العام جلمعية الصحافيني 
ان الكويــــت تتصدر جميع الــــدول العربية في 
مجــــال احلريات الصحافية واإلعالمية منذ عام 
2003 والتزال حتافظ على موقعها والذي نتمنى 
االســــتمرار فيه وعدم التفريــــط في هذا املوقع 
احلضاري واملهم بــــني دول العالم والذي يؤكد 
أن الكويت بلد يحترم احلريات وحقوق الرأي 

والتعبير.
وقال القناعي ان جمعية الصحافيني الكويتية 
تــــرى ان احملافظة على هذا اإلجنــــاز الكويتي 
احلضاري يتطلب التزام القائمني على الصحافة 
ووسائل اإلعالم مببادئ احلرية املسؤولة لكي 
ال تتسبب املمارسة اخلاطئة للحرية في إيقاع 
الضرر بهذه احلرية وتضييق اخلناق عليها وتشريع املزيد من 

القوانني املتشددة في العقوبات.

تركي السديري الشيخ فيصل املالك ناصر العثمان

فيصل القناعي

الخميس يشارك في ورشة عمل
إعالمية حول حرية الرأي بالدوحة

العربي من خالله ان يحصل على 
احلقائق التي يريدها.

وأضـــاف انه اذا لـــم نأخذ 
املبادرة كإعـــالم عربي لتقدمي 
منتـــج اعالمي حر يحترم عقل 
بالتالي سنترك  املواطن، فإننا 
املواطـــن العربي فريســـة لكل 
شارد ووارد من املواد االعالمية 
املغلوطة، ونكون قد تركناه يقع 
حتت وطأة االعالم املوجه الذي 
يريد لنا أن نتأخر ونبتعد عن 

الكوكبة االعالمية املتقدمة.
وأعرب اخلميس عن امله أن 
تخرج ورشة العمل هذه برؤية 
تســـتطيع أن تضفي املزيد من 
االجـــواء االعالمية احلرة التي 
متكن املؤسسة االعالمية العربية 
من ان تؤدي دورها املأمول في 
تنمية العالـــم العربي، خاصة 
في وجـــود نخبـــة مميزة من 
رواد االعالم والصحافة العربية 

وممثلي املنظمات العاملية.

يشارك االمني العام للملتقى 
االعالمي العربي ماضي اخلميس 
في ورشـــة عمل حتت عنوان 
»حرية الرأي والتعبير في الدول 
الواقـــع والطموح«  العربية.. 
التـــي ينظمها قســـم احلريات 
العامة وحقوق االنسان بشبكة 
اجلزيرة بالتعـــاون مع مركز 
الدوحة حلرية االعالم ومنظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونســـكو( وذلك 

اليوم وغدا.
ومن املقرر ان يرأس اخلميس 
اجللسة االفتتاحية من جلسات 
جدول االعمال والتي ســـتكون 
حتت عنوان »حرية الصحافة 
والـــرأي والتعبيـــر فـــي دول 
الواقـــع والطموح«،  اخلليج.. 
وستتناول هذه اجللسة وضع 
حرية العمل الصحافي واالعالمي 
في دول اخلليج بني الواقع وما 
حتقق من حرية وبني الطموح 
الذي تنشده املؤسسات الصحافية 

واالعالمية في دول اخلليج.
وصرح اخلميس بأن مثل هذه 
الورش والندوات تأتي في اطار 
جهـــد اعالمي عربي خالص من 
اجل ارساء املزيد من مساحات 
اللبنة  احلرية التي تعتبر هي 
االساسية التي يقوم عليها العمل 
الصحافي واالعالمي معا، موضحا 
انـــه ان لم تكن هناك حرية في 
بيئة العمل االعالمي فلن تكون 
هناك مادة اعالمية حتظى باهتمام 
النـــاس، خاصة ونحن اآلن في 
املواطن  عالم مفتوح يستطيع 

ماضي اخلميس


