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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله الى البالد مساء أمس وفي استقباله سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد والشيخ مبارك عبداهلل األحمد والشيخ فيصل سعود الصباح

السيد علي األمني

صورة وزعتها »الداخلية« للقائد امليداني اللواء محمود الدوسري 
مصابا في يده جراء اعتداءات البدون أمس األول

السيد األمني لـ »األنباء«: السيدة عائشة 
)رضي اهلل عنها( ليست رمزًا للسنة  

أو الشيعة إمنا للمسلمني  جميعاً

جلنة لفحص طلبات الترشح لالنتخابات
إدارة االنتخابات تستقبل من اليوم حتى 30 اجلاري تسجيل املرشحني.. ومندوبون من »تنفيذ األحكام« يتواجدون في مقر التسجيل لرصد احملكومني

مطـلـوب
ل�شركة غذائية حملية وعاملية

رواتب مغرية ومميزات عمل

على اأن يكون لديه اإقامة قابلة للتحويل

معلـم �شـاورمـا

E-mail:shawerma@kharafiglobal.com

لالت�صال : 11 44 71 55

رؤساء التحرير يعارضون 
التعديالت احلكومية 

املقترحة على قانوني 
املطبوعات واملرئي 

واملسموع

ر أزمة سياسية رئيس الوزراء يعبر »عدم التعاون« بفارق 3 أصوات ووفاة امليموني تفجِّ

املكرمة األميرية األكبر في تاريخ الكويت 1000 دينار وصرف مواد غذائية مجانًا
»محاصرة للعمل اإلعالمي«.

وقالوا إن التعديالت املقترحة 
»تنطوي على أحكام خطيرة وقيود 
ثقيلة وعقوبات مشددة وغرامات 

مغلظة ومبالغ فيها«.
وشهدت الكويت في هذا الشهر 
عودة الشتاء املمطر، حيث هطلت 
أمطار غزيرة أدت الحتجاز بعض 
املواطنني اثر إغالق بعض الطرق 
من ش���دة الس���يول، كما عاشت 
الكويت في 4 يناير ظاهرة كسوف 

الشمس.
رياضيا، توج القادسية بطال 
لبطولة كأس احتاد كرة القدم للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد فوزه على 
النصر 2 - 0 في نهائي البطولة 
الذي أقي���م في س���تاد الصداقة 

والسالم بنادي كاظمة.
اقتصادي���ا، كان األبرز تعيني 
نائب الرئيس التنفيذي في شركة 
 »VIVA« الكويتي���ة االتص���االت 
البدران رئيسا تنفيذيا  سليمان 
للشركة خلفا للرئيس التنفيذي 
العوضي بإس���تراتيجية  جنيب 
عمل جديدة ته���دف الى تطوير 
أداء الشبكات والعمل على تفعيل 
خدمات الش���ركة بش���كل أوسع 
لالس���تحواذ على حصة سوقية 

أكبر من السوق.
وفجعت الكويت في هذا الشهر، 
وحتديدا في 7 يناير برحيل العم 
خالد يوسف املرزوق الذي فقدت 
أبرز بناة  الكويت برحيله أح����د 
نهضتها العمرانية واالقتص�����ادية، 
سواء في مجال اإلعمار أو البن����اء أو 
اإلعالم والص����حافة والس�����ياحة 
واالستثمار، فضال عن ص�����روح 
الكويت  اخلير املوزعة في أنحاء 

والعاملني العربي واإلسالمي.
كما غيب املوت في هذا الشهر 
العم يوسف يعقوب يوسف املطوع 
عن عمر يناه���ز ال� 95 عاما بعد 
مس���يرة طويلة م���ن النجاحات 

االقتصادية واالجتماعية.
وفجعت الديرة كذلك في هذا 
الش���هر بوفاة الع���م عبدالعزيز 
عبدالرحمن عبداهلل الفارس � الذي 
وافاه األجل احملتوم عن عمر يناهز 

ال� 73 عاما.

5 يناير باتخاذ إجراءاتها بشأن 
مخالفات 100 شركة ومؤسسة في 
املنطقة احلرة وحتديدا مبنطقة 

املستقبل.
وقال الوزير الهارون ان هذه 
اإلج���راءات أتت بع���د إنذار هذه 
الشركات واملخالفني منذ فترات 
الذي  طويلة وملرات ع���دة األمر 
لقي بعض االنتقادات واألصوات 
املعترض���ة عل���ى س���رعة قرار 

اإلغالق.
وبعد احلديث عن تعديالت 

الى محكمة أول  الدعوى  وإعادة 
درجة لنظرها من جديد. كما قضت 
ببطالن التفويض الصادر من وزير 
الداخلية للنائب العام باالدعاء في 
القضية، حيث إن النص القانوني 

مينع ذلك التفويض.
وأعلنت وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود في هذا 
الش���هر تعيني عبداللطيف البدر 
مدي���را جلامعة الكويت بالدرجة 

املمتازة.
وباش���رت وزارة التجارة في 

رفضته���ا احلكومة ليقدم بعدها 
النواب وليد الطبطبائي وشعيب 
املويزري وسالم النمالن استجوابا 
له تألف من مح���ور واحد حول 
عدد من املخالفات والقضايا التي 
تلخص���ت في وفاة مواطن حتت 
التعذي���ب وتضليل الرأي العام، 
وسوء استخدام السلطة واحلنث 

بالقسم.
وفي 24 يناير، قضت محكمة 
التميي���ز بإخالء س���بيل محمد 
عبدالق���ادر اجلاس���م بال ضمان 

حكومية على قانوني املطبوعات 
واملرئي واملسموع اجتمع رؤساء 
حترير الصح����ف اليومية في 
مقر جريدة »األنباء« بدعوة من 
رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق وأصدروا بيانا 
أعرب����وا فيه ع����ن معارضتهم 
للتعديالت احلكومية املقترحة 
على قانوني املطبوعات واملرئي 
الى  واملسموع، والتي أحيلت 
إياه��ا  مجلس األمة واصف��ني 
ب� »القاس����ية ج����دا«، وبأنها 

وفتحت وف���اة املواطن محمد 
غزاي امليموني املطيري في ظروف 
غامضة مبخف���ر األحمدي في 11 
يناي���ر بابا م���ن التوتر واجلدل 
اتهام  اجلنائي والسياس���ي بعد 
وجهه ال���ى »الداخلية« عدد من 
النواب والناش���طني، فضال عن 
أهل املتوفى بالتس���بب في موته 
حتت وقع التعذيب، حيث شكل 
مجلس األمة جلنة حتقيق بوفاة 
املطي���ري، وتقدم وزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد باس���تقالة 

العام  الكويتي���ون  اس���تقبل 
اجلدي���د مبكرمة أميري���ة كانت 
األكب���ر في تاريخ الكويت، حيث 
أمر صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد بص���رف مكرمة 
أميرية بقيم���ة 1000 دينار لكل 
مواطن حتى مواليد 2011/2/1، وذلك 
مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل 
الكويت وال� 20 للتحرير ومرور 
5 سنوات على تولي سموه مسند 
اإلم���ارة. وتضمنت أيضا صرف 
مواد غذائية باملجان لكل حاملي 
البطاقات التموينية من 2011/2/1 

حتى 2012/3/31.
سياس���يا: اس���تمرت حال���ة 
املراوحة السياس���ية م���ع بداية 
عام 2011 الت���ي كانت بدايتها مع 
جتاوز سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد طلب عدم 
الذي رفض���ه 25 نائبا  التعاون 
وأيده 22 وامتن���اع نائب واحد، 
وكان الفتا خالل اجللسة موقف 
النائب حسن جوهر الذي صوت 
مع عدم التعاون، األمر الذي لقي 
إشادة كبيرة من نواب كتلة »إال 
الدس���تور«، حيث وصف البراك 
صوت جوهر ب� 10 أصوات، فيما 
نفذ النائب حسني القالف تهديده 
في اجللسة وقدم استقالته بسبب 
كثرة الطعنات في الوطن الغالي، 

على حد تعبيره.
عل���ى صعيد مجل���س األمة، 
ش���غلت موافقة املجل���س على 
اقتراح بترحيل جلساته املتبقية 
الى مارس حيزا واسعا من اجلدل 
ارت���كازا على فتوى  والتي أتت 
سياسية بجواز هذا اإلجراء لتزامن 
اجللس���ات مع احتفاالت األعياد 
الوطنية والتحرير، األمر الذي أثار 
حفيظة بعض النواب نظرا الحتواء 
جدول األعمال على تقرير جلنة 
التحقيق في حادث مقتل املواطن 

محمد غزاي امليموني املطيري.
كما وافق املجلس في جلسة 
26 يناير على زيادات العسكريني، 
باإلضافة الى قانون حقوق املرأة 
بالفقرة اخلاصة بقانون اإلقامة، 
حيث يجوز للكويتية كفالة زوجها 
غير الكويتي وأبنائها مع إعفائهم 

من رسوم اإلقامة.
أمنيا، وفي واقعة خطيرة شكلت 
انتهاكا لالتفاقي���ات واملعاهدات 
الدولية، أقدم رجال خفر السواحل 
العراقيون على تهريب 4 بحارة 
عراقيني بعد أن قتلوا وكيل عريف 
الشهيد عبدالرحمن العنزي الذي 
كان يقوم بواجبه حينما اعترضهم 
مع زمالئه وطلب منهم التوقف اثر 
دخولهم املياه اإلقليمية الكويتية 

في 10 يناير.

سمو الشيخ ناصر احملمد يحيي احلضور بعد أن حاز ثقة النواب خالل جلسة استجوابه في مجلس األمة املواطنون يعبرون عن امتنانهم لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على املكرمة األميرية األكبر في تاريخ الكويت

النواب أثناء اعتراضهم على جلنة التحقيق في وفاة امليموني الذي مت تعذيبه من قبل مباحث األحمدي ومطالبتهم باستجواب وزير الداخلية

اجتماع رؤساء حترير الصحف احمللية في »األنباء«

تشييع جنازة الشهيد عبدالرحمن العنزي

 محمد عبدالقادر اجلاسم بعد حكم محكمة التمييز بإخالء سبيله من التهم املوجهة ضده

يناير
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2011 في صور
األحداث المحلية

أتت نهاية هذا العام لتفتح مرحلة جديدة في تاريخ الكويت بعد عام متوتر سياسيا شهد العديد من األحداث املؤسفة التي كانت غريبة ومستهجنة كحادثة تبادل الضرب بني النواب واقتحام مجلس األمة بعد تظاهرات 

قياسية عديدة انتهت بتكليف الشيخ جابر املبارك برئاسة احلكومة اعقبه حل مجلس األمة لتبدأ رحلة االنتخابات ومعها صفحة جديدة نتأمل معها عودة عجلة احلياة السياسية واالقتصادية الى دورانها بعيدا عن املشاحنات 

واملساجالت التي تفجرت ازمات متالحقة خاصة مع قضية اإليداعات املليونية التي ارخت بثقلها على الوضع العام في البالد. وكما كان احلراك السياسي مشتعال هذا العام لم يختلف الوضع نقابيا عماليا حيث انطلق قطار 

االضرابات ليكسر رقما قياسيا للمطالبة بتصحيح الكوادر ما اصاب مرافق الدولة بحالة من الشلل. وعادت الكويت هذا العام إلى صدارة املشهد الديبلوماسي العربي وخاصة اخلليجي مع جناح وساطة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد في احتواء االزمة بني سلطنة عمان ودولة اإلمارات. »االنباء« التي اعتادت في كل عام ان تقدم حملة موجزة عن االحداث السياسية واالقتصادية والرياضية والفنية التي جرت على مدى العام تقدم لقرائها 

هذا امللف بطريقة مسلسلة االحداث شهريا على أمل أن يكون العام القادم عام خير وامان واستقرار وازدهار للكويت حتت قيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

ملف التحرير
إعداد

محمد ناصر
إخراج

مع »األنباء« اليوم ملحق أحداث 2011زين العابدين عبدو

»صوتنا للكويت«أهم قرارات القمة
اعتمد وزير اإلعالم الشيخ حمد جابر العلي شعار احلملة 

اإلعالمية للوزارة لالنتخابات ليكون »صوتنا للكويت«.

نظام آلي إلصدار تراخيص املقرات
قال م.أحمد املنفوحي ان البلدية أجنزت نظاما آليا خاصا إلصدار 

تراخيص املقرات االنتخابية يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم.

دعيج يخوضها في »الثانية«
أعلن النائب السابق دعيج الشمري عزمه خوض االنتخابات 

في الدائرة الثانية بشكل مستقل عن احلركة الدستورية.

احلبيني لن يترشح
أعلن النائب السابق مرزوق احلبيني انه لن يترشح لالنتخابات 

املقبلة مع استمراره في العمل الوطني.

إخالء سبيل البراك دون كفالة
أمرت النيابة العامة أمس بإخالء سبيل النائب السابق مسلم 

البراك دون كفالة بعد التحقيق معه في قضية نشر.

٭ تخصيص 5 مليارات دوالر لدعم مشاريع التنمية في املغرب واألردن.
٭ مطالبة إيران باحترام حسن اجلوار وعدم التدخل في شؤون دول 

اخلليج.
٭ دعوة سورية إلى الوقف الفوري آللة القتل ووضع حد إلراقة الدماء.

٭ اعتماد الهوية الشخصية كإثبات ملواطني املجلس في القطاعني العام 
واخلاص.

٭ العمل بالتعرفة اجلمركية املوحدة اعتبارا من يناير املقبل.
٭ دعم ملف قطر الستضافة دورة األلعاب األوملبية لعام 2020.

٭ دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على 
أرض كويتية.

٭ استمرار التعاون مع اليمن واندماج االقتصاد اليمني في االقتصاد 
اخلليجي.

٭ دعم استقرار لبنان والترحيب بإجناز املرحلتني األولى والثانية من 
انتخابات مجلس الشعب في مصر.

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
أمير زكي ـ فرج ناصر

في بادرة هي األولى من نوعها، 
شكل نائب رئيس الوزراء ووزير 
الش����يخ  الدفاع  الداخلية ووزير 
أحمد احلمود جلنة لفحص طلبات 
الترشح النتخابات مجلس األمة 
برئاسة احملامي العام األول سلطان 
بوجروة. وأكدت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« أن اللجنة تهدف إلى 
ضمان الشفافية وتالفي أي شائبة 
قد تعطل مراحل العملية االنتخابية. 
هذا وعلمت »األنباء« أن مندوبني من 
إدارة تنفيذ األحكام سيتواجدون 
في إدارة االنتخابات اليوم للقبض 
على أي شخص يكتشف أن عليه 
منعا من الس����فر صادرا عن حكم 

نهائي من القضاء.
كما أصدر احلمود قرارا بتشكيل 
اللجنة األمنية لإلعداد والتحضير 
والتنفيذ النتخابات مجلس األمة 
2012 يشترك في عضويتها كبار 
القادة االمنيني باإلضافة إلى توزيع 
امليداني وقيادات  قيادات االسناد 

أمنية للدوائر م����ع قيادات الدعم 
اإلداري وتكنولوجيا املعلومات.

ش����ؤون  إدارة  وس����تكون 
االنتخابات على موعد صباح اليوم 
مع من يعتزمون خوض االنتخابات 
النيابية من خالل فتح باب التسجيل 
خالل فترة الدوام الرس����مي التي 
تبدأ من السابعة والنصف صباحا 
وتنتهي في الواحدة والنصف ظهرا 
على أن يس����تمر التسجيل حتى 
نهاية دوام ي����وم اجلمعة املوافق 

30 اجلاري.

وحددت وزارة الداخلية أمس 
الش����روط الواجب توافرها فيمن 
ينوون خوض االنتخابات النيابية 
أهمه����ا: أن يك����ون كويتيا بصفة 
أصلية ويكون اس����مه مدرجا في 
أحد ج����داول االنتخابات وأال تقل 
سنه يوم االقتراع عن ثالثني سنة 
وأال يكون قد حكم عليه مس����بقا 
بعقوبة جنائية أو جرمية مخلة 
بالش����رف أو األمانة ما لم يرد له 

اعتباره.
التفاصيل ص 12 ـ 14 ٭

هيئة متخصصة تضم 3 أعضاء من كل دولة لدراسة املبادرة

قادة »التعاون« يتبنون مبادرة خادم احلرمني
بتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة االحتاد

بعثة املراقبني العرب إلى سورية في نهاية اجلاري

العراق: الهاشمي مستعد للمثول أمام قضاء كردستان!

عواصم � وكاالت: قال األمني العام جلامعة 
ال���دول العربية نبيل العرب���ي امس إن بعثة 
املراقبني العرب ميكن أن تصل إلى س���ورية 
قبل نهاية الش���هر اجلاري ف���ي مهمة لتقييم 
ما إذا كانت دمش���ق ملتزم���ة بتنفيذ املبادرة 
العربية إلنهاء قمع االحتجاجات بعد أسابيع 
من املماطلة السورية. كما وافق مجلس اجلامعة 
خالل اجتماعه غير العادي امس على مستوى 
املندوبني الدائمني على تسمية الفريق أول ركن 

محمد أحمد مصطفى الدابي )سوداني اجلنسية( 
رئيسا للبعثة. ميدانيا، أعلن املرصد السوري 
حلقوق اإلنس���ان ان 100 جندي منش���ق على 
األقل سقطوا بني قتيل وجريح في مواجهات 
مع اجليش السوري امس. وقال املرصد الذي 
مقره بريطانيا نقال عن عدد من املسلحني في 
امليدان، ان االشتباكات وقعت في محافظة إدلب 
احملاذية لتركيا والتي شهدت قتاال داميا امس 

األول.

بغداد � أ.ف.پ: أعلن نائب الرئيس العراقي 
طارق الهاش���مي، املتهم بقضايا »إرهاب«، 
انه مس���تعد للمثول أمام القضاء في إقليم 
كردستان الشمالي، في وقت دعا قادة العراق 
الى عقد مؤمتر موسع لبحث األزمة السياسية 

املتفاقمة.
وقال الهاش���مي في مؤمتر صحافي في 
مدينة اربيل أمس »اقترح حتويل القضية 

الى اقليم كردس���تان وعلى هذا األس���اس 
انا مس���تعد للمثول أمام القضاء«. وطالب 
الهاشمي، الش���خصية السنية القيادية في 
ائت���الف »العراقية« الذي يق���وده رئيس 
الوزراء األس���بق اياد عالوي، بان »يحضر 
التحقيق واالستجواب ممثلون عن اجلامعة 
العربية ومحامون ع���رب من اجل ضمانة 

التحقيق«.

عشرات جتمهروا أمس في شوارع تيماء و»حقوق اإلنسان« نددت بطريقة تعامل قوات األمن

»الداخلية« تدحض اتهامات البدون.. بالصور: اعتدوا على قوات األمن
التوالي  الثان���ي على  لليوم 
خرجت مجموع���ات من البدون 
في تظاه���رة جديدة جابوا فيها 
الشوارع في محاولة للوصول 
إلى تيماء نقطة التجمع، ولوحظ 
تواجد للقوات األمنية بش���كل 
مكثف وطائرة هيليكوبتر حتوم 
فوق منطقة تيم���اء، تت����صل 
امليداني  الق����ائد  مباش���رة مع 
بالساحة سعيا لضبط املتظاهرين 

واعتقالهم.
املواق���ف املتعلقة  وتنوعت 
بأحداث االثن���ني حيث أكد أمني 
سر جمعية الصحافيني فيصل 
القناعي أن االحتكاك برجال األمن 

واستفزازهم أمر غير مقبول.

الوق���ت نفس���ه، نددت  في 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
مب���ا وصفته جت���اوزات قوات 
التعامل مع »مظاهرة  األمن في 
سلمية للبدون« واقتحام بعض 
املنازل للقبض على املش���اركني 

في التجمع.
وفيم���ا مت نش���ر ڤيديوهات 
على بعض املواقع تبني طريقة 
التجمع،  تعامل قوات األمن مع 
أص���درت وزارة الداخلية بيانا 
مدعوما بصور توضح كيف أن 
املتجمهري���ن اعتدوا على قوات 

األمن. 
وقالت الوزارة أصيب القائد 
امليداني للعمليات األمنية إضافة 

إلى إصابة عدد من رجال األمن 
واتالف آليات أمنية جراء اعتداء 
املتجمهرين واملتظاهرين ومن 
يعاونهم من الناشطني الذين لم 

ميتثلوا لألوامر. 
وبث���ت الداخلية صورا تبني 
حجم االنتهاكات وخرق القانون 
واستخدام العنف واالعتداء على 
رج���ال وأجهزة األم���ن واتالف 
املركبات واملعدات والتي استطاعت 
عدسات وكاميرات إدارة اإلعالم 
األمني والصحف احمللية ووسائل 
اإلعالم املختلفة رصدها ومتابعتها 
كأدلة إدانة بحق هؤالء اخلارجني 

عن القانون ومن يعاونهم.
 ٭

وصل بحمد اهلل وس���المته 
مساء أمس صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد قادما من 
اململكة العربية السعودية، حيث 
ترأس س���موه وفد الكويت في 
قم���ة التعاون ال� 32 التي عقدت 
في الرياض. وأعل���ن قادة دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية عن تبنيهم ملبادرة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز بشأن جتاوز مرحلة 
التعاون ب���ني دول املجلس الى 
مرحل���ة االحتاد في كيان واحد. 
ومت تشكيل هيئة متخصصة تضم 
3 أعضاء من كل دولة لدراس���ة 
املبادرة وكل املقترحات التي مت 
تداولها خالل القمة على أن تقدم 
الدول األعضاء مرشحيها في موعد 

أقصاه فبراير املقبل.

من أجواء االنتخابات
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فتاوى االنتخابات

٭ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يكرم الشيخ عبدالرحمن 
السميط والعم يوسف احلجي، وذلك جلهودهما اخليرية.

٭ مت فتح جسر باب املغاربة في املسجد األقصى وذلك بعد ضغوط 
وتهديد من الفصائل.

٭ إسالم أكثر من 71 شخصا في الكويت في أول عشرة أيام من هذا 
الشهر.

٭ مجلس حقوق اإلنسان أفاد بأن عدد القتلى في سورية جتاوز الـ 5 
آالف شخص.

٭ أمير قطر يفتتح أكبر مسجد في قطر ويطلق عليه اسم األمام املجدد 
محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل.

٭ رئيس رابطة علماء فلسطني في الداخل يدعو للدفاع عن املساجد في 
فلسطني وذلك في ظل كثرة االنتهاكات من االحتالل.

٭ في الذكرى السنوية النطالق حركة حماس كتائب عزالدين القسام تعلن 
حصادها منذ االنطالقة: 1848 شهيدا وقتل 1365 صهيونيا وإصابة 6411 

آخرين.
٭ إنشاء أول مسجد في مدينة )سالونيك( اليونانية وهي ثانية كبرى املدن 

في اليونان وذلك بعد ازدياد عدد املسلمني فيها وقد بلغ عددهم أكثر من 
5 آالف مسلم.

ويختصون به ولذلك أضافهم إليهم، وقد جاء بصفة اخلبر 
للداللة على اتصاف املؤمنني بهذا الوصف وعدم انفكاكهم 
عنه كم�ا ال ينفك اإلميان عن الصالة والزكاة، وقد جاءت 
آية الشورى بني الصالة والزكاة في قوله )والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون(، وليس هذا من داللة االقتران التي يتحدث عنها 
األصوليون ويختلفون حوله�ا فيقويها احلنفية ويضعفها 
اجلمهور، ألننا لم نقل ان الشورى في مقام الصالة والزكاة 
ولكنها اقترنت بركنني عظيمني وفي س�ياق االستجابة 
الواجبة الدالة على وجوب افرادها، ولذلك من تأمل داللة 
االستجابة واقترانها بهذه الصفات الثالث علم ذلك، ومن 

تأمل توسط الشورى بني الصالة والزكاة أدرك اشتراكهما في الوجوب، ومن عرف مجيء اآلية بصيغة 
اخلبر فهم داللة ذلك على نفاذ هذا األمر وعدم انفصاله، وختام الدالالت سياق اآليات املكي الدال 
على الثبات على األمر في مكة، ومن هذا كله ندرك لزوم الشورى للمؤمنني لينتظم أمرهم وتستقيم 

دنياهم والسيما في ظل الضعف الذي يعاني منه املسلمون.

يظن كثير من الناس أن الشورى منعدمة عند املسلمني ويستدل على ذلك بشواهد سابقة نظرية 
وشواهد معاصرة عملية، ويظن كثير من الناس تقدم الدميوقراطية على الشورى وانحصار املنفعة 
في الدميوقراطية، ولم يتفطنوا ملا في الش�ورى اإلس�المية من حكم ومقاصد وتفاصيل سنسوق 

طرفا منها للداللة على باقيها:
أوال: حكم الشورى:

قال اهلل تعالى: )وأمرهم ش�ورى بينهم( وقال سبحانه: )وشاورهم في األمر(، وقال عز وجل )فإن 
أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما(.

وقد بينت اآلية األولى خبرا عن عباد اهلل املؤمنني أنهم يتشاورون في أمرهم الذي ينفعهم سواء 
كان عاما أو خاصا ماداموا قد اصطلحوا على التش�اور فيه ولذلك س�ماه اهلل أمرهم الذي يعنيهم 

كلمة العدد
د.شافي العجمي

أمني سر رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي

الفرق بني الشورى والدميوقراطية )1(

االنتخابية، والسؤال حول 
هذا املال هل هو حالل أم 

حرام؟
٭ يج����ب أن يكون هذا املرش����ح 
صاحلا في نفسه، مصليا، صادقا، 
ثقة، يصلح ملا ترشح له، ويبدو 
أن هذه املواصفات موجودة فيه ألن 
عملك أو خدمتك له ش����هادة، ألنك 
ستحث الناس على انتخابه ويرونك 
تسعى إلجناحه. وحينئذ ال بأس 
أن تأخذ مقابال مش����روطا أو غير 
مشروط. على أن يكون املبلغ في 
حدود املقبول عرفا ويكون مكافئا 

للعمل غير مبالغ فيه.
وينبغي التأكيد على رفض أي 
مبلغ يدفع لك لتسلمه إلى غيرك 
مقابال إلعطاء الصوت، فان إعطاء 
الصوت شهادة، ال يجوز أخذ املال 
عليها، كما أن الذمة غير قابلة للبيع 

والشراء، وهو خيانة أمانة.
ف����إذا خال العمل الذي تقوم به 
من هذه احملاذير فال شك في جوازه 

إن شاء اهلل.

الكرمية، فه����ي املوطن )وموطن 
اإلنسان أم له( ومن حقها عليكم: 
أن تنتقوا لها أفضل وأس����مى ما 
عندكم من رجال، ك����ي يواصلوا 
مسيرة اخلير واإلصالح، بتقوى 
وصالح، ويسعوا إلى التقدم والرقي 

في جميع األمور.
إن أثر الرجال عظيم في حياة 
األمم، فبهم بع����د اهلل تعز البالد 
الدين والنفس  وترتقي، ويحفظ 

والعرض واملال.
لذا كون����وا موفقني في اختيار 
بطانة صاحلة لقيادتكم، تعينها 
على اخلير والهدى والصالح، ألن 

صالح البطانة صالح للقيادة.
قال رسول اهلل ژ: »من ولي 
منكم عمال فأراد اهلل به خيرا، جعل 
له وزيرا صاحلا، إن نسي ذكره، 
وإن ذكر أعانه«. رواه النسائي عن 
عائشة رضي اهلل عنها.)صحيح 

اجلامع(.
وعن أبي سعيد اخلدري، وأبي 
هريرة رضي اهلل عنهما: أن رسول 
اهلل ژ قال: »ما بعث اهلل من نبي، 
وال استخلف من خليفة إال كانت 
له بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 
وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالشر 
وحتضه عليه. واملعصوم من عصم 

اهلل«. رواه البخاري واللفظ له.
وف����ق اهلل اجلميع مل����ا يحبه 
ويرضاه، وآخر دعوانا أن احلمد 

هلل رب العاملني.
واحلكمة وأن نكون عونا للحق 
وأن نصدق في تعامالتنا مع اهلل 
ومع الناس، والب����د من احلذر ملا 
يخططه األعداء ال شغال املنطقة 
بالصراعات والنزاعات حتى يظفروا 
مبا يريدون مذكرا بأن األمن أكبر 
نعمة وال تس����تقر احلياة إال به، 
البيت الذي  )فليعبدوا رب ه����ذا 
أطعمهم م����ن ج����وع وآمنهم من 

خوف(.

على املصالح. فالرأي أنه ال يجوز 
للمرأة الترشح. أما االنتخاب فانه 
جائز للمرأة ألنه من باب التزكية 
ملن تراه ممثال لها، أو من يوكل عنها 
في الدفاع عن احلقوق، واملطالبة 
بها والقيام نيابة عمن انتخبه مبا 
يفرضه الواجب، ويحق للمرأة أن 
توكل وتنيب م����ن تثق به للقيام 
بواج����ب الرقابة وس����ن القوانني 
واحملاس����بة وما إلى ذلك مما هو 
من عمل البرملانات فمن هذا الباب 
نقول يجوز للمرأة أن تنتخب على 
أن توضع الضوابط التي من شأنها 
أن متارس امل����رأة هذا احلق دون 
إخالل بأوامر وأخالقيات الش����رع 
احلنيف من حفظها عن االختالط 

واالمتهان، أو االستغالل.

أحد أقربائي رشح نفسه 
ملجلس األمة، وهو رجل 
متدين وعلى خلق ولقد 
حدد مبلغا من املال لي 

وملن سأستعني بهم حلملته 

من هو أرضى هلل منه، فقد خان اهلل 
ورسوله واملؤمنني«. رواه احلاكم من 
طريق حسني بن قيس عن عكرمة 

عنه، وقال: صحيح اإلسناد.
أخي الناخب، أختي الناخبة:

إن الصوت الذي س����تدلون به 
يوم االقتراع ش����هادة، فإن كانت 
للمستحقني برئت ذمتك واحلمد هلل، 
وإن كانت لغيرهم فهي شهادة زور، 
أسأل اهلل أن يحفظ اجلميع منها.

عن أبي بكرة ÿ قال: كنا عند 
رس����ول اهلل ژ فقال: »أال أنبئكم 
بأكبر الكبائر، ثالثا: اإلشراك باهلل، 
وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، 
أال وشهادة الزور، أال وقول الزور«. 
وكان متكئا فجلس. فمازال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري 

ومسلم والترمذي.
وعن أنس ÿ قال: ذكر رسول 
اهلل ژ الكبائر فقال: »الشرك باهلل، 
وعق����وق الوالدين، وقتل النفس، 
وقال: أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول 
الزور، أو قال: شهادة الزور«. رواه 

البخاري ومسلم.
إن خوف املسلم من ربه، وحبه 
لوطنه، يدعوه إلى احلرص على 
تولية األخيار األقوياء األمناء، أهل 

الدراية والكفاءة.
ولق����د تغنى الش����عراء بحب 

الوطن:
موطن اإلنسان أم فإذا

عقه اإلنسان يوما عق أمه
وقال آخر:

بالدي وإن جارت علي عزيزة
وأهلي وإن ضنوا علي كرام

وقال آخر:
وإذا عظم البالد بنوها

أنزلتهم منازل اإلجالل
توجت هامهم كما توجوها

بكرمي من الثناء وغال
أيها اإلخوة واألخوات:

الكويت عزي����زة على قلوبكم 

هذا احلديث إرشاد وتوجيه عام بأال 
تولى املرأة املناصب التي تكون لها 
فيها الوالية وهذا في الواليات العامة 
كقيادة الدولة أو املجالس املتضمنة 
للوالية، والبرملانات من هذا القبيل 
ألنها تتكلم باسم من متثلهم، وتدخل 
املعترك السياسي بكل ما حتمل هذه 
الكلمة من معنى وما يترتب عليها 
من التزامات وتكاليف وحقيقة ان 
تكوين املرأة وخلقتها ال يتناسبان 
مع هذا العمل السياسي وما يتطلبه 
من س����هر ومجادلة وظهور أمام 
الرجال واخت����الط بهم، ودعايات 
انتخابية وتعرض لإلحراج وأسفار 
خارج البالد وما إلى ذلك مما هو من 
طبيعة خوض هذه املجاالت وليس 
هذا انتقاص����ا لكرامتها ومنزلتها، 
بل هو حفظ لكرامتها من االمتهان 
وتفرغ لها ملا هو أجدى وأنفع لها 

ولبيتها وملجتمعها.
ولو قس����نا املصالح واملضار 
من إعطاء املرأة حق الترشح فإننا 
سنتوصل حتما إلى غلبة املضار 

على التبص����ر والتأمل في تولية 
الرجال املناصب، خاصة في آخر 
الزمان، حيث تقل االمانة في الناس. 
والناس فيه كابل املائة ال تكاد جتد 

فيها راحلة.
وعن حذيفة ÿ قال: »حدثنا 
رس����ول اهلل ژ أن األمانة نزلت 
في جذر قلوب الرج����ال، ثم نزل 
القرآن، فعلموا من القرآن، وعلموا 
من السّنة، ثم حدثنا عن رفع األمانة، 
فقال: ينام الرجل النومة، فتقبض 
األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل 
الوكت، ثم ينام نومة فتقبض األمانة 
من قلبه، فيظ����ل أثرها أثر املجل 
كجمر دحرجته على رجلك فنفط، 
فتراه منتبرا، وليس فيه شيء ثم 
أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال 
فيصبح الناس يتابعون ال يكاد أحد 
يؤدي األمانة، حتى يقال: إن في بني 
فالن رجال أمينا، حتى يقال للرجل: 
ما أظرفه ما أعقل����ه وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إميان«. 

رواه مسلم وغيره.
اجلذر: هو أصل الشيء. والوكت: 
هو األثر اليسير. املجل: هو تنفيط 

اليد من العمل وغيره.
 ÿ وعن عم����ران بن حصني
عن النبي ژ قال: »خيركم قرني، 
ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم، 
ثم يكون بعدهم قوم يش����هدون 
وال يستش����هدون، ويخونون وال 
يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، 
ويظهر فيهم السمن«. رواه البخاري 

ومسلم.
إن إعطاء الصوت ملن ال يستحق 
تضييع لألمانة التي أمرنا بحفظها، 
وخيانة هلل ولرسوله ژ واملسلمني، 
ونعيذ أنفس����نا جميعا باهلل من 

ذلك.
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
قال: ق����ال رس����ول اهلل ژ: »من 
استعمل رجال من عصابة، وفيهم 

ومتيزت بها عن الرجال.
لكن بالنسبة للمجالس النيابية 
نحن منيل إلى القول بعدم مناسبة 
العمل النيابي للمرأة، وعدم قدرتها 
على ش����غل هذا املنص����ب بكفاءة 
مساوية لكفاءة الرجل، فهذا عمل 
من باب الوالية وهو مما يختص 
به الرج����ال ملوافقت����ه لتكوينهم 
وطبيعتهم، ورغم املستوى الثقافي 
والعلمي لكثير من الصحابيات في 
عهد الرسول ژ والقرون التالية 
إال أنه لم يسجل التاريخ ان اسند 
للمرأة عمل من أعمال الواليات بأن 
تكون حاكمة أو مسؤولة عن والية 

من واليات الدولة اإلسالمية.
ولم يس����ند إليها عمل من هذا 
القبيل، وقد يكون ذلك استنادا ملا 
رواه البخاري في صحيحه وغيره 
من ال����رواة عن أبي بكر ÿ حني 
ق����ال: »لقد نفعني اهلل بكلمة أيام 
اجلمل، ملا بلغ النبي ژ أن فارس 
ملكوا ابنة كسرى، قال: »لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة« ويفهم من 

االمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف 
اضاعتها؟ قال: اذا وسد االمر الى 
غير اهله فانتظر الساعة« )رواه 

البخاري(.
 كما بني رسول اهلل ژ ان اميان 
العبد ال يكتمل وال يستقيم اال بأداء 
االمانة. ق����ال ژ: »ال اميان ملن ال 
امانة له، وال دين ملن ال عهد له«. 

اخرجه مسلم.
وكان رسول اهلل ژ ال يجامل 
احدا في تولية الواليات، الن املجاملة 
ف����ي تولية املناص����ب تكون على 
حساب الناس، وضياع حقوقهم، 

وتدهور امورهم واضطرابها.
 ع����ن ابي ذر ÿ قال: قلت: يا 
رس����ول اهلل اال تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبي. ثم قال: 
»يا ابا ذر انك ضعيف، وانها امانة، 
وانها يوم القيامة خزي وندامة، اال 
من اخذها بحقها وأدى الذي عليه 

فيها«. اخرجه مسلم.
فأب����و ذر ÿ صحابي جليل، 
قال النبي ژ في فضله ومناقبه: 
»ما اظل����ت اخلض����راء، وال اقلت 
الغبراء، من ذي لهجة، اصدق من 
ابي ذر رضي اهلل عنه« رواه احمد 
والترمذي )صحيح اجلامع( عن 

ابن عمرو.
فالرسول ژ لم يستعمله، الن 
التدين والطيبة شيء، وفن القيادة 
شيء آخر، وقد يجتمعان في املرء 

وقد ال يجتمعان.
كما بني النبي ژ ان من عالمات 
النفاق تضييع االمانة، فعلى املسلم 
ان يحذر من التشبه باملنافقني. قال 
ژ: »آية املناف����ق ثالث: اذا حدث 
كذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن 
خان«. اخرجه البخاري ومسلم عن 

.ÿ ابي هريرة
وزاد مسلم في رواية له: »وان 

صلى وصام وزعم انه مسلم«.
وقد حثنا الصادق املصدوق ژ 

ألن هذا موقف شهادة، فينبغي أن 
يشهد مبا يعلم، مثله مثل القاضي 
حينما يطلب من الشاهد أن يقول 
شهادته في اثنني أمامه، ال يجوز 
له أن يكتم الشهادة عن الثاني ما 
دام أهال لتزكيته أو عدم تزكيته. 
أما االمتناع أو التوقف دون مبرر 
مقبول فانه ال يجوز. خصوصا إذا 
كان حجب صوته سيترتب عليه أن 

يفوز من هو غير أهل للمنصب.

يكثر السؤال حول حكم 
الشرع اإلسالمي في ترشح 

املرأة للمجالس النيابية. 
هل يجوز للمرأة أن ترشح 

نفسها إذا كانت كفاءة 
وقادرة على أن تتولى هذه 

املهمة؟
٭ مما ال شك فيه أن للمرأة دورها 
الهام في املجتمع، وال شك أن كثيرا 
من النساء أثبنت كفاءة وحسن إدارة 
ملا يوكل إليهن من أعمال، بل إن املرأة 
أثبتت جدارتها في بعض األعمال 

اذا انت حملت اخلؤون امانة
فانك قد اسندتها شر مسند

 وقال تعالى: )يأيها الذين آمنوا 
ال تخونوا اهلل والرسول وتخونوا 
اماناتك����م وأنتم تعلمون واعلموا 
امنا اموالك����م وأوالدكم فتنة وأن 
اهلل عنده اجر عظي����م( »االنفال: 

.»28 ،27
ولقد اثنى اهلل تعالى على من 
حفظ االمانة، وكتب له الفالح في 
الدني����ا واآلخرة، فقال س����بحانه: 
)قد افل����ح املؤمنون الذين هم في 
صالتهم خاشعون( »املؤمنون: 1، 
2« الى قوله: )والذين هم الماناتهم 
وعهده����م راعون( »املؤمنون: 8«، 
وقال سبحانه: )فليؤد الذي اؤمتن 
امانت����ه وليتق اهلل ربه( »البقرة: 
283«. ف����أداء االمانة واجب، وهو 

من تقوى اهلل عز وجل.
ومما ثبت في س����نة املصطفى 
ژ ف����ي احلث عل����ى اداء االمانة 
والترغيب في ذلك، والترهيب من 

نقضها كثير جدا.
٭ عن ابي هري����رة ÿ قال: قال 
رسول اهلل ژ: »أد االمانة الى من 
ائتمنك، وال تخن من خانك« اخرجه 

ابوداود وغيره.
فأداء االمانة من واجبات الدين، 

واخليانة من احملرمات.
بني النبي ژ ان اسناد االمور 
الى غير االكفاء في ادارة ش����ؤون 
البالد والعباد، ضياع لالمانة التي 

امرنا اهلل تعالى بحفظها.
٭ عن ابي هريرة ÿ قال: بينما 
النبي ژ في مجلس يحدث القوم 
جاء اعرابي، فقال: متى الس����اعة؟ 
فمضى النبي ژ يحدث، فقال بعض 
القوم: س����مع ما قال فكره ما قال، 
وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى 
اذا قضى النب����ي ژ حديثه، قال: 
»أين السائل عن الساعة؟«، قال: ها 
انا يا رسول اهلل، قال اذا ضيعت 

أمينا، وسيترتب على ذلك ضياع 
احلقوق. فإنه حينئذ ينبغي، أن 
يتق����دم ويزكي نفس����ه، ويتحمل 
املس����ؤولية ال لتحقيق مقاصد له 
بقدر ما هي مقاصد حلفظ احلقوق، 
وأداء األمانات، ومن هذا قول يوسف 
عليه السالم لعزيز مصر: )اجعلني 
على خزائن األرض إني حفيظ عليم( 

)يوسف: 55(.

هل يجوز للناخب أن يدلي 
بصوته فيختار واحدا من 

املرشحني، وميتنع عن 
ترشيح غيره أو ما يسمى 
بحرق الصوت الثاني، فهل 

هذا العمل جائز؟
٭ إذا كان املطلوب من املرشح أن 
يختار اثنني من أفضل من يعتقد 
لتولي منصب النيابة، فواجبه ان 
يدلي بصوته وتزكيته الثنني مادام 
الصوت الثان����ي من حقه ويوجد 
من هو كف����ؤ إلعطائه صوته فال 
يجوز أن يحجب الصوت الثاني، 

الدس����تور املراقبة واحملاس����بة، 
والتشريع البد ان يكون في حدود 

الشريعة.
وقد اخبرنا اهلل في كتابه العزيز 
عن عزيز مصر عندما علم ان بالده 
ستتعرض الزمة اقتصادية عنيفة، 
ورأى ان يوسف گ املنقذ للبالد 
من الضياع، بادر الى توليته وزارة 
االقتصاد، قال اهلل تعالى: )وقال 
امللك ائتوني به استخلصه لنفسي 
فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكني 
امني قال اجعلني على خزائن االرض 
اني حفيظ عليم( »يوس����ف: 54، 

.»55
فيوس����ف عليه السالم عندما 
عرض عليه العزيز الوالية، اختار 
ما يناسبه وما يستطيع ان يقوم 
به على الوجه املطلوب، لذلك قال: 
)اني حفيظ عليم(، اي: عندي من 
العلم واالمانة ما ميكنني من القيام 
مبهمتي في ادارة ش����ؤون البالد 

اقتصاديا.
االساس الثاني: االمانة: وهي ان 
يكون النائب امينا عفيفا، معروفا 
بني الناس بأمانته، او يش����هد له 
الثقات بذلك. واليكم ما تيسر من 
نصوص كتاب ربكم وسنة نبيكم، 

والذكرى تنفع املؤمنني:
قال تعالى: )ان اهلل يأمركم ان 
تؤدوا االمانات الى اهلها واذا حكمتم 
بني الن����اس ان حتكموا بالعدل ان 
اهلل نعم����ا يعظكم به ان اهلل كان 

سميعا بصيرا(.
فاالدالء باالصوات من االمانة، 
التي حملته����ا، وربك الذي خلقك 
فس����واك فعدلك، يأمرك باعطائها 
من يس����تحقها، فارع االمانة بارك 

اهلل فيك.
أرعى االمانة ال اخون امانتي

ان اخلؤون على الطريق االنكب
فواجب علين����ا ان نختار من 

يصلح لهذه املهمة العظيمة: 

هل يجوز للشخص أن 
ميدح نفسه أمام الناس 
ويذكر أخالقا وأوصافا 

ليست فيه، وذلك لينتخبه 
الناس مثال؟

ال يجوز للش����خص أن ميدح 
نفسه، ولو كانت األوصاف واألخالق 
التي يذكرها فيه حقيقة، هذا هو 
احلكم العام وهو ما يش����ير إليه 
قوله تعالى: )فال تزكوا أنفس����كم 
ه����و أعلم مبن اتقى( )النجم: 32( 
وقوله عز وجل: )ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم بل اهلل يزكي من 
يشاء وال يظلمون فتيال( )النساء: 
49( والنبي ژ أكد على هذا املعنى 
فقال صلوات اهلل وسالمه عليه: 
»ال تزكوا أنفسكم، اهلل أعلم بأهل 
البر منكم« )مسلم 3/1668( ولكن 
يستثنى من عدم جواز مدح وتزكية 
املسلم نفسه إذا كان فيه من الصفات 
والق����درات ما ال يوجد عند غيره، 
وخاصة إذا علم أن من سيتحمل 
مس����ؤولية أمر ما ليس أهال، وال 

عما قريب ان شاء اهلل تعالى، 
سيتوجه الناخبون الى صناديق 
االقتراع للمشاركة في اختيار من 
ميثلهم في الس����لطة التشريعية 
ملجلس اثني عشر وألفني، وحول 
هذا االمر اذك����ر اخواني وأخواتي 

بالتالي:
أوال: علينا ان نشكر اهلل على ما 
نحن فيه من حرية، ومن مشاركة في 
اتخاذ قراراتنا السياسية، والتربوية، 
واالجتماعية، واالقتصادية، وغيرها، 
قال اهلل تعالى: )وأمرهم شورى 
بينهم( »الشورى: 38«، وقال تعالى: 
)وشاورهم في االمر( »آل عمران: 
159« وش����كر اهلل يك����ون بالقلب 
واللس����ان واالعمال، ق����ال تعالى: 
)لئن شكرمت الزيدنكم( »ابراهيم: 
7«، كما ينبغي شكر الدولة والثناء 
عليها التاحتها فرصة املش����اركة 
الشعبية في ادارة شؤون البالد، 
الدولة  فجزى اهلل املسؤولني في 
عنا خير اجلزاء، وأعانهم على اقامة 
حقوق اهلل في ارضه، واقامة حقوق 

عباده.
ثانيا: يجب علينا ان نهتدي بنور 
الوحيني في اختيار النواب، فديننا 
احلنيف ما من امر يقربنا الى اهلل 
سبحانه، ويسعدنا في الدارين، اال 
دلنا عليه، وما من امر يبعدنا عن 
ربنا ويضرن����ا، ويعرضنا للبوار 
والشقاء واخلس����ران، اال وحذرنا 
منه، قال تعالى: )قالت احداهما يا 
ابت استأجره ان خير من استأجرت 
القوي االمني( »القصص: 26«، ففي 
اآلية اسس االختيار لتولية املناصب 

في الدولة.
االساس االول: القوة: وتعني 
العلم والفه����م، والدراية في امور 
احلياة، وحس����ن التص����رف في 
املواق����ف املختلفة، مبا يعود على 
البالد والعباد بالنفع، ولكل منصب 
مواصفاته، فعمل النائب كما حدده 

قضايا معاصرة
د.ناظم بن سلطان املسباح

األمانة التي حملناها جتاه الوطن

الشيخ د.عجيل جاسم النشمي
رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي

في العدد اجلديد من صفحة 
»رابطة الشريعة«: د. عجيل النشمي 
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املليفي: قرار بإنشاء جامعة جديدة يصدر خالل يومني
أكد وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 

حرص وزارة التربية على اإلسراع بخطوات ثابتة نحو التعليم 
اإللكتروني الشامل، وإصدار قرار بإنشاء جامعة جديدة خالل اليومني 

املقبلني. وأضاف املليفي: ان مشروع »الفالش ميموري« جزء من 
خطة حتويل التعليم الى الطريقة اإللكترونية وتخفيف أعباء احلقيبة 

الدراسية، السيما أنه مشروع مجاني والطالب ليس ملزما مبوجبه 
بترك كتبه في املدرسة.
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