
ملشاهدة الصفحة 14PDFمحليات
االحد ١٨ فبراير ٢٠١٨

y.abdul@alanba.com.kw
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العمل احلر!
قالوا: التجارة ربح وخسارة!

إلى الشباب الكويتي والعربي في هذا الكون 
الفسيح اسمعوا مني هذه النصيحة بعد أن 
طويت األيام والسنون من عمري وأستطيع 

أن أُعطيكم جتربة ونصيحة أخذت عمري 
وشبابي ولست نادما عليها وأمنا أمتنى لكم 

األحسن واألفضل.
أيها اآلباء واألمهات ما أقوله هو »الصحيح« 

واألفضل ويتلخص مبا أسطره:
أوقفوا »أسطوانة« الوظيفة احلكومية أفضلك 

وأحسنلك!
خالص ال تهمس وال جتهر في أُذن ابنك 
شوف ال تغامر ترى الوظيفة احلكومية 

»مضمونة« وكخه للعمل احلر!!
قبل كان ولي األمر واالبن يطرب من هذه 

األسطوانة »الوظيفة احلكومية«!
اليوم احلال تبدل وتغير ألن »العمل احلر« هو 

املستقبل!
كيف ذلك؟

أنا أقول لكم إننا في الكويت بحاجة الى 
»عضو مجلس أمة مشرع« ال منجز معامالت 

أو.. أو.. انتهى يا بابا.. ويا ماما ذاك الزمان!
العالم يتطور ويتغير ال تنظروا لألوطان 

العربية وربيعها وخريفها املر.. وإمنا للدول 
املتحضرة التي اختصرت الزمن مبخرجاتها!

الكويت بحاجة إلى حكومة تنفيذية تعمل على 
إعداد »وثيقة عمل« تسهل فيها لعيالنا الشباب 

فرصة العمل احلر ومزاولة العمل احلر 
وبدعم مالي عن طريق دفع نسبة من قيمة 
االشتراك االختياري في التأمينات، وأيضا 
لبدء مشروع مثلما حصل في املشروعات 

الصغيرة على أن تكون هناك »مزاوجة« ما بني 
الشباب احملترفني والشباب اجلدد الداخلني 
هذه املشاريع لالستفادة من اخلبرة وتنمية 

رأس املال.
شبابنا الواعد الشاطر بحاجة إلى »فرصة« 

من خالل »حمالت« دعم مالي محلي ويفتح 
لهم مجال القروض للمشاريع ذات اجلدوى 
والدراسة االقتصادية، واهلل إن هذه اخلطوة 

تعطي الشباب ريادة في األعمال احلرة وكسر 
»الوظائف التقليدية« في احلكومة!

ومضة: هناك عشرات الوظائف اجلديدة في 
اخلدمات اإللكترونية!.. تالحقوا عيالنا من 

البطالة بدعم األعمال احلرة وخلوا دهنا في 
مكبتنا!

كبروا الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.. عيالنا 

مواهب تبي الفرص!!

آخر الكالم: إن دعم عيالنا باملال املتوافر اليوم 
هو الضمانة األكيدة الستشراف املستقبل، 

فهم واهلل أفضل من كل هذه الدول التي 
نعطيها باليمني كي حتاربنا وتتطاول علينا 

علناً »ألن العني الرمدة الكحل فيها خسارة«!

زبدة احلچي: الدولة احلضارية تفكر في إيجاد 
»عشرات الوظائف« للشباب قبل أن يستقبلهم 
سوق العمل وحتفيز اجلهات الداخلية لتمويل 

مثل هذه الفرص للشباب وهذا ما تقبل به 
كل القطاعات الوطنية مبا فيها قطاعات العمل 
اخليري ورغبة املتبرع الكويتي الكرمي لعيالنا!

ومضات

البابطني أقام حفل غداء 
على شرف الالمي والوفد العراقي

)احمد علي( عبدالعزيز البابطني متوسطا مؤيد الالمي والوفد العراقي 

أسامة أبوالسعود

أقــام رئيس مجلــس أمناء 
مؤسســة جائــزة عبدالعزيــز 
البابطني الشاعر ورجل االعمال 
عبدالعزيز البابطني حفل غداء 
على شرف الوفد العراقي الزائر 
للكويت حاليا برئاســة نقيب 
الصحافيني العراقيني ورئيس 
احتاد الصحافيني العرب مؤيد 
الالمــي والــذي يضــم رئيس 
حترير الوكالة الوطنية لألنباء 
»نينا« شفيق تركي ومدير قناة 
الرشــيد علي بابان وأمني سر 
نقابة الصحافيني العراقيني سعد 
خليل ومدير قناة العراقية عالء 

حطاب.
وفي تصريحات لـ »األنباء« 
على هامش حفل الغداء أعرب 
البابطني عن ســعادته بوجود 
الوفــد العراقــي فــي الكويت، 
مؤكــدا ان هــذه داللــة علــى 
فعاليــة الثقافة فــي اإلصالح 
بــني املجتمعــات العربية، وال 
أقــول الشــعوب العربية ألننا 
جميعا شــعب واحــد، وأمتنى 
دائما تواصل هذه العالقات حتى 
يتكامل فهم بعضنا لبعض. وعن 

مهرجان ربيع الشــعر العربي 
قال البابطني ان مهرجان ربيع 
الشــعر العربي الـ ١١ سينطلق 
خالل مارس املقبل متاشيا مع 
احتفاالت االمم املتحدة التي تقيم 
مهرجانا للشعر العاملي يوم ٢١ 

مارس من كل عام.
وأضاف البابطني اننا نرى 
ان الشعر العربي يتيم في هذه 
الفترة مع األسف الشديد، ولذلك 
نقيم هــذا املهرجان الســنوي 
للشــعر العربــي حتــى يكون 
الشــعر العربي مرادفا ملسيرة 

الشعب العربي في كل مكان.
ومــن جهته، وجــه رئيس 
العــرب  احتــاد الصحافيــني 
ونقيــب الصحافيني العراقيني 
مؤيد الالمي الشــكر للشــاعر 
البابطني على هذه  عبدالعزيز 
االستضافة الكرمية التي تنم عن 
مدى االخوة واحملبة التي تربط 

بني ابناء الشعبني الشقيقني.

عبدالعزيز البابطني مرحبا مبؤيد الالمي

سعاد الصباح وثريا العريض
عنوان مهرجان ربيع الشعر العربي

تستعد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني 
الثقافية إلقامة مهرجان ربيع الشعر العربي في 
موســمه احلادي عشر وذلك في مارس املقبل، 
برعاية كرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
وسوف يحمل هذا املوسم اسم الشاعرتني 
د.سعاد الصباح ود.ثريا العريض من السعودية، 
ويقام على مســرح مكتبــة البابطني املركزية 
للشــعر العربي. ويتضمن املهرجان أمسيات 
شعرية يحييها شعراء من مختلف أقطار الوطن 
العربي، وندوتني عن الشاعرتني احملتفى بهما، 

ومعرضا للكتاب.
وقال رئيس املؤسســة الشاعر عبدالعزيز 
البابطني إن املؤسســة تعتز بالرعاية الكرمية 
من قبل ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
جابر املبارك الذي واكب املهرجان منذ بداياته 

يقينا منه بأهمية الثقافة في بناء املجتمع. 
وأعرب البابطني عن أهمية اختيار املؤسسة 
للشاعرتني د.سعاد الصباح ود.ثريا العريض 

لتكونا عنوانــا لهذه الدورة، فهما شــاعرتان 
متميزتان ولهمــا دور ثقافي بارز. مضيفا ان 
املؤسسة دأبت منذ ١١ عاما على االحتفاء بالشعر 
مواكبة منها ليوم الشــعر العاملي الذي سبق 
أن أعلنته اليونســكو. وأوضــح البابطني أنه 
سيجري توزيع اجلوائز على الشعراء والنقاد 
الفائزين بجوائز املؤسســة اخلاصة بدورتها 
السادسة عشرة وهم: الشاعر عمر الراجي من 
املغرب عن قصيدته »بريد النور«، والشــاعر 
عبداللطيف بن يوسف املبارك من السعودية 
عن ديوانــه »رؤى« والشــاعرة مروة حالوة 
من ســورية عن قصيدتها »زلفى إلى النفس« 
والشــاعر أحمد عنتــر مصطفى من مصر عن 
ديوانــه »هكذا تكلم املتنبي« والناقد د. فوزي 
عيســى من مصر عن كتابه »النص الشــعري 
وجماليات التلقي« والناقد د.عبدالرحمن محمود 
من مصر عن كتابه »فتنــة التأويل: املتنبي.. 
من النص إلــى اخلطاب« واجلائزة التكرميية 

للشاعر الراحل فاروق شوشة.

اعتمده العفاسي كما انفردت »األنباء« وحدد األسس العامة لرسالة العاملين في المسجد

ميثاق املسجد مينع الطائفية والتطرف 
ويحذر من اخلوض في األمور السياسية

أسامة أبوالسعود

كما انفردت »األنباء« في 
عددها امس الســبت، أصدر 
وزيــر العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
د.فهد العفاسي قرارا وزاريا 
يقضي بالعمل بأحكام ميثاق 
املسجد املتعلقة مبجال تنظيم 
العمل في املســاجد لتمكينها 
مــن أداء وظائفها والنهوض 
التوعوية املتسمة  برسالتها 
بالوســطية واالعتــدال وفق 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقال العفاسي في تصريح 
صحافــي أن ميثاق املســجد 
والذي حرصت وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية على 
حتديثه جاء شامال في حلته 
اجلديدة ليدعم تطلعات أئمة 
املساجد وخطبائها ومؤذنيها 
أداء  بهــدف متكينهــم مــن 
رسائلهم العظيمة بأكبر قدر 
مــن اجلودة واملهنية العالية 
فــي ظــل متغيــرات زمانية 
ومكانية جعلت من مخاطبة 
الناس وإرشادهم مسؤولية 
عظيمة حتملتها وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية من أجل 
حماية املجتمع وصون أبنائه 

من كل شاردة وواردة.
وأوضح أن وزارة األوقاف 
قامــت بتطوير وثيقة ميثاق 
املسجد وفق متطلبات العصر 
وتداعيات املرحلة ومستجدات 
الواقــع وشــروط وضوابط 

ديوان اخلدمة املدنية.
وأضاف العفاسي أن هذا 
امليثاق في ثوبه اجلديد جاء 
محددا لألسس العامة لرسالة 
العاملني في املسجد بصورة 
أدواره  القــول فــي  فصلــت 
املفاهيم  ومهامــه وشــرحت 
واخلصائص وأبرزت القضايا 
واملوضوعات ورسمت مجاالت 
العمل ووسائل التنفيذ وأرست 
قواعد العمل الدعوي الوظيفي.

وأشــار العفاســي إلى أن 
وزارة األوقاف مثلما طورت 

اللوائح املنظمة مليثاق املسجد 
وضعت اإلجراءات اجلزائية 
وآلية تدرجها وتطبيقها عند 
ارتكاب أي مخالفة لكي تكون 
رادعــا ألي تهاون أو تقصير 
قــد يطرأ على العمل من إمام 

أو خطيب أو مؤذن.
وأكد العفاسي أن املساجد 
من أهم القنوات التي تعتمد 
األوقــاف  وزارة  عليهــا 
والشــؤون اإلســالمية فــي 
نشر رسالة اإلسالم وتعزيز 
دوره احلضاري في االرتقاء 
باألمم والنهضة بالشــعوب 
ولهذا جعلت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املسجد 
من أولــى أولوياتها وتعزيز 
واخلطبــاء  األئمــة  كفــاءة 

بهــم  لالرتقــاء  واملؤذنــني 
وبيــان احلــدود والضوابط 
املهنية لهذه الوظائف وتعزيز 
مكانة العاملني فيها بني فئات 

املجتمع.
ويتضمن ميثاق املســجد 
كلمة للوزير العفاسي ووكيل 
الوزارة م.فريد أســد عمادي 
وقطاع االفتاء حول اهمية هذا 
امليثاق وكذلك مقدمة عن فضل 
العمل في املســاجد ورسالة 

املسجد. 

ال للفتوى في الخصومة
وأكــد امليثاق انــه ميتنع 
االمام عن االفتاء في املسائل 
اخلصومــي  الطابــع  ذات 
كالطالق واملنازعات واملواريث 
ويحيل الســائل الــى جهات 
االختصــاص، ويبــذل جهده 
فــي تعليم مــا يوحد الصف 
ويجمع الكلمة على كتاب اهلل 
وسنة رسوله ژ وفقه سلف 
االمة من الصحابة والتابعني 
واألئمة املتبوعني ويبتعد عن 
العنصرية والطائفية والقبلية 
والعائلية وكل ما يفرق االمة.

وحذر امليثاق من نشر أي 
فكر او عقيدة مخالفة لعقيدة 
أهل السنة واجلماعة في أي 
باب مــن أبواب االعتقاد. كما 

دعا اإلمام الى أن ُينزل الناس 
منازلهــم ويبتعــد عــن ذكر 
الطوائف فــي دعوته، والرد 
على املخالــف يكون بالدليل 
األقوم، وبالتي هي أحســن، 
وال تقابل البدعة ببدعة، وال 
الغلــو بالتفريط، وال  يقابل 

التفريط بالغلو.
علــى  امليثــاق  وشــدد 
ضرورة االبتعاد عن اإلرهاب 
الفكري وأن يحذر اإلمام من 
اإلرهاب والتطرف، ويراعي 
قاعــدة املصالــح واملفاســد 
واالبتعاد عن األمور املتعلقة 
العينيــة ذوات  بالقضايــا 
الشأن اخلصومي مثل الدماء 
والطالق والقضاء ويحيلها 

الى جهة االختصاص.

السمع والطاعة لولي األمر
وحدد هــذا الباب العديد 
من األمور املهمة األخرى في 
االلتــزام الشــكلي والفكري 
والعقدي الصحيح ويرد على 
الشــبهات بالتي هي احسن 
وال يتــرك الشــبهة جتــول 
فــي خواطر النــاس ويبذل 
جهده فــي تضييق اخلالف 
وحصره ما استطاع ويحذر 
من توسيعه، وبيان وجوب 
الســمع والطاعــة لولي أمر 
البالد وفق منهج أهل السنة 
واجلماعة، مع النصح له وفق 
الضوابط الشرعية ومعاونته 

على البر والتقوى.

توقير األئمة وآل البيت 
ودعا امليثاق الى ابتعاد 
اإلمام عن الطعن في األئمة 
وال يسمح لنفسه او ألحد أن 
ينتقص صحابة الرسول ژ 
وأمهــات املؤمنني وآل بيته 
الطاهرين، بل يجب احترامهم 
وتوقيرهــم، فهم قادة األمة 
أهــل  ودعاتهــا، وصفــوة 
االسالم وخيارهم، محذرا من 
احلماس الزائد الذي يجعل 
اإلمام يتسرع بألفاظ وكلمات 

ال تليق باملنبر.

م. فريد عمادي

االبتعاد عن 
اإلرهاب الفكري 
ومراعاة قاعدة 

املصالح 
واملفاسد

»الرسالة ثنائية اللغة« نظمت »أصالة أجدادنا بأيادي أحفادنا«

عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للتعليــم اخلــاص والنوعي 
بوزارة التربية د.عبداحملسن 
احلويلة، أنه ال يوجد أي توجه 
لزيادة الرسوم الدراسية في 
التعليم اخلاص، مؤكدا أنه لم 

يصدر أي قرار بهذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به احلويلة للصحافيني خالل 
رعايتــه وحضوره املهرجان 
للحــرف  الرابــع  الوطنــي 
الكويتية القدمية، الذي أقامته 
روضة الرسالة ثنائية اللغة 
حتت شعار »أصالة أجدادنا 

بأيادي أحفادنا«.
وشدد احلويلة على حرص 
قطاع التعليم اخلاص خالل 
األسابيع املقبلة على تطبيق 
التراسل اإللكتروني وبشكل 
كامل، مشــيرا إلــى ان تعيني 
املعلمني ســيكون إلكترونيا، 
كمــا أننا نعمل علــى قانون 
للتعليم اخلاص يشمل جميع 
النظم واللوائــح التي تنظم 

العمــل داخل قطــاع التعليم 
اخلاص.

وذكر أن املهرجان له عمق 
كبير في قلوبنا ويغرس القيم 
واألخالق التي توارثناها من 
أجدادنا، مشــيرا إلى أنه يدل 
على أصالة الشعب الكويتي 
من خــالل النظر إلى املاضي 
اجلميل ونقلــه إلى احلاضر 

أن  وأضــاف  واملســتقبل. 
املهرجــان يضــم العديد من 
املتنوعة  التراثية  األنشــطة 
التي كانت تصب في املاضي 
في لقمــة العيــش ألجدادنا، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
إلدارة روضة الرســالة على 
تنظيمها هذا املهرجان الوطني 

املميز.

من جهتهــا، قالــت مدير 
مدرسة الرسالة ثنائية اللغة 
ســمية املطــوع ان املهرجان 
يهــدف الى تعريــف أطفالنا 
وتدريبهم علــى أهم احلرف 
التــي عمل بها أجدادهم وهي 
ما يقــارب 3٠ حرفة، مؤكدة 
ضرورة تسليط الضوء على 
أهميــة احلــرف والصناعات 
التقليدية في التراث الكويتي 
القدمي وتتويج اجلهود التي 
قام بها ممارسو هذه احلرف 
من أجــل صونهــا وإحيائها 

وتعليمها لألجيال القادمة.
من جهتها، قالــت مديرة 
إميــان  الرســالة  روضــة 
عبدالعزيز، إنه مت إعداد الطلبة 
إعدادا جيدا لهذه الفعالية من 
خالل تنظيم زيارات ميدانية 
للمتحف الوطني وكذلك بعض 
األماكن التراثية في الكويت، 
مشــيرة إلــى أنــه مت تدريب 
األطفال على كل مهنة وكيفية 
اســتخدام أدواتهــا وترديــد 
بعض العبارات اخلاصة بتلك 

احلرفة. حرفة اخلياطة قدميا 

)احمد علي( د.عبداحملسن احلويلة ومسؤوالت روضة الرسالة  د.عبداحملسن احلويلة يتسلم درعا تكرميية 

احلويلة: 
تطبيق »التراسل 

اإللكتروني« 
قريبًا

د.فهد العفاسي

إلزام اإلمام بخطبة الوزارة إذا كانت مذاعةحظر العمل اإلضافي
تضمن امليثاق عددا من احملظورات 

على األئمة واخلطباء واملؤذنني
1 - أن يشتري أو يستأجر بالذات أو 
بالواسطة عقارات او منقوالت من 
اجلهــة احلكومية التي يؤدي فيها 
اعماال وظيفته، كما يحظر عليه ان 

يبيع او يؤجر لها شيئا من ذلك.
2 - أن تكون له مصلحة بالذات او 
بالواسطة في اعمال او مقاوالت او 
مناقصات او عقود تتصل بأعمال 

اي جهة حكومية.

3 - أن يؤدي اعماال للغير مبرتب 
أو مكافأة او دونهما، ولو في غير 
بإذن  إال  الرسمية،  العمل  أوقات 
كتابي من السلطة املختصة ويعتبر 
عدم احلصول علــى هذا اإلذن 
مبثابة مخالفة تأديبية تستوجب 

املساءلة.
4 - أن يدلــي بأي معلومات عن 
األعمال التي ينبغي ان تظل سرية 
بطبيعتها، أو وفقا لتعليمات خاصة 

تصدر بذلك.

تضمن ميثــاق املســجد جملة من 
الواجبــات املتعلقــة بخطبة اجلمعة 

أهمها ما يلي:
٭ يجــب االلتــزام بالوقت احملدد 
للشروع في اخلطبة، والوقت املسموح 
به إللقائهــا، في ضوء ما تنص عليه 

اللوائح والتنظيمات اخلاصة بذلك.
٭ يجب االلتزام بالتوجيهات العارضة 
للوزارة فيما يتعلق باخلطبة؛ سواء 
من حيث تعيــني اخلطبة، أو حتديد 
موضوعها، أو احلث على دعاء معني 

فيها، أو غير ذلك.
٭ يجب االبتعاد عــن التعرض في 
اخلطبة لالشخاص أو املؤسسات أو 

الدول، تصريحا أو تلميحا.
٭ ال مينع اخلطيب من الكالم على ما 
تعيشه األمة من أحداث، ومير بها من 
نوازل، بشــرط أن يكون تناول ذلك 
اإلثارة  بوسطية واعتدال، بعيدا عن 

والتهييج.
٭ إذا كلف بخطبة مذاعة فعليه االلتزام 

بخطبة الوزارة.

مهرجانها الوطني الرابع للحرف الكويتية القديمة

هناك إجراءات وجزاءات حددها ميثاق املسجد إذا 
لم يلتزم العاملون بالقوانني واللوائح، ومنها: اإلحالة 
الى التحقيق بقرار من السلطة املختصة عند مخالفة 
أحكام القوانني واللوائح، ويحال العاملون باملساجد 
الى جلان متخصصة يصدر بتشكيلها قرار إداري 
اذا ارتكب احدهم عمال من األعمال التاليةـ  وذلك بعد 
استنفاد اإلجراءات اإلدارية املعهودة، مثل: التنبيه 

الشفوي، وكتاب توجيه، وكتاب تنبيه، وغيرها:
أ ـ عدم التقيد باألوقات احملددة لتشغيل مكبرات 

الصوت اخلارجية.
ب ـ عدم االلتزام بأوقات األذان واإلقامة حســب 

مواقيت الصالة في دولة الكويت.
ت ـ عدم تســجيل خطبة اجلمعة بشكل متكرر 

ومتعمد.
ثـ  جتاوز الوقت احملدد خلطبة اجلمعة في ضوء 

ما تصدره الوزارة من تعليمات.
جـ  التعرض في اخلطبة للمســائل السياسية، او 
العصبية، او احلزبية، او لألشــخاص، او الدول، 

او املؤسسات.
الوقف عن العمل ملصلحة التحقيق، او للمصلحة 
العامة، بقرار من الســلطة املختصة، اذا توافرت 

مبررات تستوجب اإليقاف عن العمل.

تشغيل املكبرات في غير الوقت احملدد يعرض للمساءلة


