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العيد: ابن باز وابن عثيمين رحمهما اهلل كانا يجلسان مع هذه الفئة يعلمانهم أحكام الشرع ويمزحان معهم

الهارون: ترقيات باالختيار لموظفين في »التجارة والصناعة«

المرجي: التوحيد عقيدة أمراء وعلماء الكويت
 ضاري المطيري

اكد اإلمام واخلطيب في وزارة 
االوقاف والشؤون واالسالمية 
الداعية ف���رج املرجي ان عقيدة 
الكويت االولني  علماء وأم���راء 
كانت عقي���دة التوحيد اخلالية 
من مظاهر الش���رك واخلرافات، 
مدلال على ذلك مبراس���لة امير 
الكويت السابق عبداهلل بن صباح 
لشيخ اإلسالم املجدد محمد بن 
عبدالوهاب، التي سأله فيها عن 
معتقده وارتضاه بعد ذلك، ومن 
ذلك ايض���ا مناصرة آل الصباح 
ألس���رة آل سعود في استرجاع 
ملكهم والت���ي تنم عن رضاهم 
مبعتقد دولة التوحيد، اضافة الى 
امتالء كتب علماء الكويت بذكر 
عقيدة السلف وتدريسهم لكتب 
شيخ االسالم ابن تيمية وتلميذه 

ابن قيم اجلوزية.
وأوضح املرج����ي خالل ندوة 
»علماء الكويت ودعوة التوحيد« في 
مسجد صباح السالم في العارضية 
مس����اء امس األول ان أجل ما أمر 
اهلل تعالى به هو التوحيد، والذي 
هو حق اهلل على عباده، كما قال 
رسول اهلل ژ »حق اهلل على العباد 
ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا، 
وحق العباد على اهلل ان ال يعذب 
من ال يشرك به شيئا«، مشيرا الى 
ان التوحيد ش����رط لقبول جميع 
العبادات، فال يقبل اهلل عز وجل 

عمال اال من موحد.

وتابع قائال: ان اهلل عز وجل 
بني سبب خلقه لإلنس واجلان 
حيث ق���ال )وم���ا خلقت اجلن 
واإلنس إال ليعبدون(، قال بعض 
الس���لف في معنى يعبدون اي 
يوحدون، الفتا الى ان اآليات الدالة 
على التوحيد والناهية عن الشرك 
عديدة منها قوله تعالى: )واعبدوا 
اهلل وال تشركوا به شيئا(، وقوله 
أيضا: )ولق���د بعثنا في كل أمة 
رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا 

الطاغوت(.
وأوضح املرج����ي ان التوحيد 
فريضة من فرائض الدين كما قال 
سبحانه )وقضى ربك أال تعبدوا 
اال اياه وبالوالدين احس����انا(، بل 
هو أعظم الفرائض، مبينا ان اكثر 
ما يقرب العبد الى ربه هو اتيانه 

الفرائض، كما في احلديث القدسي 
»وما تقّرب الي عبدي بشيء أحب 

الي مما افترضته عليه«.
وأش����ار املرج����ي ال����ى جملة 
من علماء الكوي����ت الذين عرفوا 
بعنايتهم بالتوحيد وتقريرهم ذلك 
في رسائلهم ومؤلفاتهم، كالشيخ 
عبداهلل الفارس وأبنائه من بعده 
عبدالرحمن وعبدالوهاب، ويوسف 
القناعي الذين يذكرون انتسابهم 
لعقيدة التوحيد ومنهج السلف في 
اكثر من موضع، مؤكدا على انهم 
يدينون بعقيدة التوحيد الصافية 
وينبذون كل مظاهر الشرك والبدع، 
فل����م يكن في عهدهم ضريح يزار 
وال قبر يتمس����ح به وتسأل لديه 
احلاجات من دون اهلل من شمال 

الكويت الى جنوبها.

 ليلى الشافعي
اكد الوكيل المساعد للشؤون 
الثقافي���ة ب���وزارة االوق���اف 
والشؤون االسالمية د.مطلق 
القراوي ان فئة الصم والبكم 
هم اخواننا في الدين والوطن 
واالرض وله���م ما لنا ويجب 
رعايته���م في جميع ش���ؤون 

حياتهم.
وقال، ف���ي الحفل الختامي 
لدورة الصم »دورة الصيام« 
اقامته���ا وزارة االوقاف  التي 
والشؤون االسالمية بالتعاون 
مع ن���ادي الصم والتي اقيمت 
تحت رعاية الداعية السعودي 
د.عمر العيد وبحضور كل من 
الثقافة االسالمية  ادارة  مدير 
د.بدر السنين والوكيل المساعد 
لقطاع المساجد وليد الشعيب 
ورئيس النادي الرياضي للصم 
احمد الكن���دري ومترجم لغة 
الصم السعودي عبدالرحمن 
الفهيد والمشرف االداري لمركز 
االرتقاء عدنان المديرس، قال 
ان استراتيجية وزارة االوقاف 
ان يصل الخير في هذا الدين 
العظيم الى كل افراد المجتمع 
بأسلوب سهل وميسر يساعد 
كل انس���ان يعيش على ارض 

الوط���ن ان يعيش في س���الم 
وامان، مشيرا الى ان الوزارة 
لم تغفل شريحة الصم والبكم 
والمكفوفين فجعلت لهم اولوية 
كبيرة ووفرت لهم الوس���ائل 
المساعدة على المنهج النبوي 
من خالل مراكز تحفيظ القرآن 
بالتعاون مع جهات مختصة 

للصم والبكم، كما اقامت دورات 
للدراسات االسالمية والشرعية 
التي تسهل على الصم والبكم 

تلقي هذه العلوم.
الق���راوي االجهزة  وطالب 
المختصة ممثلة في نادي الصم 
والبكم وجمعية المكفوفين بان 
تمدنا بالمش���ورة والنصائح 

والطلبات للعمل على توفيرها 
لهذه الفئة، واعلن القراوي ان 
الوزارة بص���دد اصدار العدد 
االول لشرح فقه الصيام لفئة 
الصم والبكم، وش���كر كل من 

عاون هؤالء.
من جهته، قال راعي الحفل 
ومقدم الدورة د.عمر العيد: ما 

اجمل ان يجلس االنس���ان مع 
اخوانه من فئة الصم والبكم 
الفئة الغالية على  واس���ميها 
نفسي، فقد باشرتها ربع قرن 
وزرتها في كل موقع في عدد من 
الدول واجلس معهم واحاورهم، 
فهم ج���زء من المجتمع وهذه 
الفئة تحتاج الى رعاية خاصة 
كما ان الدول تهتم بهم في كل 
جان���ب بعقوله���م وافكارهم 
واخالقهم وسلوكهم، وباالمس 
كنا ننظر اليهم على انهم ناقصو 
العق���ل، واليوم اصبح االصم 
له من الثقافة والمعرفة ومن 
التبصر في امر دينه ما يوجب 
على الجميع مساندة هذه الفئة 

في امر دينهم.
 واش���ار د.العي���د الى ان 
الرياض قد  ف���ي  نادي الصم 
القى في���ه العالم ابن باز عدة 
محاضرات وكذلك ابن عثيمين 
عندما زار الرياض كان يجلس 
معهم ويسامرهم الى منتصف 
الليل يسألهم اس���ئلة فقهية 
ويمازحه���م وهذا ه���و منهج 
العلم���اء، فالعالم يتعامل مع 
المجتمع في  جميع ش���رائح 
المنتديات والشوارع والمساجد 

وفي افراحهم واتراحهم.

اصدر وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قرارا وزاريا رقم 263 لسنة 2009، 
مادة اولى: يرقى باالختيار املوظفون املبينة اسماؤهم في الكشف املرفق كل 

الى الدرجة االعلى، مضافة الى اول مربوطها عالوة دورية واحدة.
مادة ثانية: مينح املوظف املرقى الى الدرجة األولى من مجموعة الوظائف 
العامة بدل متثيل بواقع 15% من اول مربوط الدرجة مع مراعاة عدم جواز اجلمع 

بني البدل وبني طبيعة العمل ويستحق ايهما اكبر.
مادة ثالثة: على املسؤولني كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا 

من مارس املاضي وفيما يلي االسماء:

الى الدرجة »ب«

الديوان العام

 ٭اميان عبداهلل مبارك سعدون
 ٭منيرة عبدالرحمن فهد احلمدان

 ٭ وفاء حسن العباسي
 ٭ نادي���ة عبدالعزي���ز كنع���ان 

الناصر

الشؤون التجارية

 ٭يوسف صالح عيسى حمادة
 ٭ امي���ان ابراهي���م عبدالرس���ول 

االشوك

التموين وحماية المستهلك

 ٭ ظوية علي سليمان املجادي
 ٭ فايز جواد القطان

االستثمار األجنبي

 ٭ نادية صالح االشوك

الى الدرجة األولى

الديوان العام

 ٭هيفاء يعقوب بوقماز
 ٭هناء عبداهلل مشاري احلمدان

 ٭ عبير فهد حمود احلميدة

الشؤون التجارية

 ٭عبداهلل صالح محمد العويصي
 ٭ اسماء احمد فتح اهلل الكندري

التموين وحماية المستهلك

اهلل مهدي رماح القحطاني عبد ٭
بدر فارس محمد اخلرينج   ٭

الى الدرجة الثانية

الديوان العام

عبدالقادر فاخر محمد خالد  ٭
 ٭ اجلوه���رة مش���عل عبدالعزيز 

الصباح

الشؤون التجارية

ي خلف عوض البسام هناد ٭
 ٭ نادية عيد ناشي النصافي

 ٭ فاطمة عبداهلل محمد البغلي
عيد ٭ سلمان مطر الشمري

التموين وحماية المستهلك

 ٭عوض محماس عايض املطيري
 ٭ناصر محمد معيض العازمي

 ٭عالي حمود سالم املطيري

عايد زيد حمود الهرشاني ٭

االستثمار األجنبي

 ٭برجس فالح محمد الهاجري

إلى الدرجة الثالثة

الديوان العام

 ٭العنود جاسم محمد بن سالمة
 ٭منى محمد عبداجلبار فرج

 ٭حنان غلوم حسن محمد
 ٭هند برغش حمود الشمري

 ٭امل حمد احمد احلداد
 ٭جابر علي محمد مشتاق

الشؤون التجارية

 ٭هناء فيصل عبدالكرمي التميمي
 ٭نورة عبدالعزيز حمد الظفيري

عبدالس���الم  خال���د   ٭مش���اعل 
العبدالسالم

 ٭الزهراء محمد رضا اليوسفي
 ٭مها فرقد عبداهلل الصانع

 ٭سارة محمد جمعة تقي

التموين وحماية المستهلك

 ٭يوسف منر هدروس السعيدي
 ٭صالح سعود صالح احلربي

 ٭نواف مطر بشر العازمي
املناعي صقر عبدالعزيز سالم  ٭

االستثمار األجنبي

عل���ي  عبدالرض���ا  دي  هن���ا ٭
الظبيري

إلى الدرجة الرابعة

التموين وحماية المستهلك

ف مال اهلل وليد خل ٭
 ٭فائزة احمد عبداهلل الشطي

 ٭صيتة عبداهلل احمد الهاجري
عبداحملس���ن  عدن���ان   ٭احم���د 

العيسى
 ٭احمد محمد احمد احلمد

 ٭عبدالعزيز لزام جهاد العنزي
 ٭محمد عيد فهد العازمي

 ٭ابراهيم عبداهلل محمد الكندري
 ٭عبدالرحم���ن نوم���س عيس���ى 

النومس
 ٭فهد مرزوق طلق العازمي

 ٭محمد احمد علي عباس
 ٭حمد ابراهيم الفنيني

 ٭فراج مبرد خليفة املطيري
 ٭رشيد حمد خالد الهاجري

 ٭نواف ناصر حميدي الهاجري
 ٭فهد عبداهلل عماش العتيبي

 ٭فهد سالم سعد اجلمل
 ٭فهد مصطفى احمد املطوع
 ٭فهد خالد منصور جمعة

االستثمار األجنبي

 ٭تهاني عبداللطيف س���ليمان 
السهلي

الديوان العام

هرة عبداهلل غلوم الصفار ز ٭
 ٭ثريا ابراهيم القالف

 ٭منى حسن صباح احمد
 ٭جنان علي حسن عبداهلل

 ٭اماني يعقوب احمد عبداهلل
 ٭من���ال حبي���ب حاج���ي محمد 

يوسف

الشؤون التجارية

رة بدر حسني الصافي نو ٭
 ٭انوار موسى جابر العطوان

 ٭عايشة صياح عقيل املطيري
 ٭نورة محمد مناور العجمي

 ٭غدير عبداهلل سعود احلامد
 ٭احالم حمود مجيد

 ٭لؤي علي عبدالرحمن الصانع
 ٭معصومة مصطفى علي احملميد

 ٭منى راشد حميد املطيري
 ٭محسن حسن كرم حسني
 ٭رمي مبارك مشفي العجمي

 ٭شيماء محمود عقيل حسني
ضي بدر العدواني مو ٭

الى الدرجة الخامسة

الديوان العام

 ٭انور محمد عبداهلل املباركي
 ٭بسمة خلف ابراهيم السعدون
رمي ناصر ٭ جاسم الرمضان

الشؤون التجارية

ي مب���ارك عبداحملس���ن  ته���ان ٭
العجمي

 ٭سمرا هليل حمد العنزي
صاحلة ٭ حمد صالح العنزي

التموين وحماية المستهلك

خالد ٭ عايش فراج احلسيني
 ٭خليفة سعود فهد القرضام

 ٭عبدالرحمن حمد العازمي
 ٭عبداهلل راشد ذيب السبيعي

اهلل محمد احمد ابراهيم عبد ٭

الى الدرجة السادسة

التموين وحماية المستهلك

 ٭امل علي مرشد الرشيدي
 ٭عبدالعزي���ز حم���ود غصي���ان 

الهاجري
عيدي سعد راضي مشوح الس ٭

 ٭بدر مشهور راشد الطيار
 ٭شالش عبداهلل عوض الشالش

الشؤون التجارية

 ٭لطيفة ناصر حازم العتيبي
 ٭نادية سيف محمد القبندي

عب���داهلل  يوس���ف   ٭ع���ذاري 
اللوغاني

 ٭عذاري عبداهلل فهاد املنير
 ٭كفاح كاظم عباس سلطان

 ٭احالم ابراهيم احمد الفيلكاوي

التموين وحماية المستهلك

 ٭حصة معيان يالوس العنزي
 ٭دالل فاضل مطر العنزي

 ٭نضال صبري قاسم
 ٭مشاعل عبداهلل زيد الدوخي
 ٭عنود جاسم حمود الشمري

الى الدرجة السابعة

الديوان العام

 ٭عبير مزيد هزاع العازمي
 ٭صبيحة محمد علي السيف

 ٭شيماء محمد جواد جمعة

الشؤون التجارية

 ٭فاطمة جعفر علي البناي
 ٭زهور خليف سعادة املطيري

 ٭مها شريدة سالم املزين

التموين وحماية المستهلك

 ٭خيرية سردار علي فريدون
 ٭ندى عثمان علي محمد
 ٭نوف فايز فهد العنزي

 ٭مشاري علي مرزوق العتيبي
 ٭احمد سعد سعد العازمي

أحمد الهارون

 د.عمر العيد متوسطا مطلق القراوي ووليد الشعيب

الداعية فرج املرجي محاضرا

بوحمرا: هدفنا تعزيز القيم األخالقية والتربوية 
عند األطفال وإكسابهم المهارات الحياتية
تنمية اإلب�داع واالبتكار في جميع النواحي  
وتوفير جو مناسب لقضاء وقت فراغ مثمر ونافع

األنشطة مع املؤسسات احلكومية 
املدني،  ومؤسس���ات املجتم���ع 
فشاركت في هذه األنشطة كل من: 
دور الرعاية االجتماعية ونادي 

ليلى الشافعي
أعلنت مدي���رة ادارة التنمية 
االسرية بوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية سعاد بوحمرا ان قسم 
الطفولة مبراقبة التوجيه االسري 
لالدارة من خالل انشطة النوادي 
الصيفية قدم 117 محاضرة لالطفال 
واستفاد منها 1547 طفال وطفلة 
)1424 طفل���ة و123 طفال( ضمن 
برامج النادي الصيفي )وجنيتها 
بفراغي( وذلك للشريحة العمرية 
ب���ني 3 و6 س���نوات وبني 7 و12 

سنة.
وقالت بوحمرا ان األنش���طة 
ج���اءت تطبيقا الس���تراتيجية 
الوزارة التي جعلت من الشراكة 
املجتمعية ركنا اساسيا من اركانها، 
حي���ث مت التع���اون إلقامة هذه 

سجايا بحضانة جمعية اإلصالح، 
ونادي املبدعني باألندلس، ومركز 
النسائي، ونادي اجلنان،  الدور 
وبيت القرآن ببيان، ومركز املروج 
بحطني وحضانة الينابيع، وبيت 
املبارك، ونادي  القرآن بعبداهلل 

بيت القرآن بالرحاب.
وأضاف���ت بوحم���را: هدف 
البرنامج الى تعزيز القيم األخالقية 
والتربوية عند األطفال وإكسابهم 
املهارات احلياتية من خالل ورش 
العمل، وتنمية اإلبداع واالبتكار 
لدى األطفال في جميع النواحي 
احلياتية، وتوفير جو مناس���ب 
لقضاء وقت فراغ مثمر ونافع، 
وتنمي���ة املواه���ب الكامنة لدى 
األطفال، وغرس الفكر الوسطي 

املعتدل في نفوسهم.

117 محاضرة لألطفال استفاد منها 1547 طفاًل وطفلة

سعاد بوحمرا

أحمد العنزي

أعلن مدير ادارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية خالد بوغيث عن انتهاء التحضير للحملة االعالمية التي 

ستدشنها االدارة مع بداية شهر رمضان املبارك لعام 2009.
وقال بوغيث ان احلملة حتمل عنوان »اقرأها صح« وهي حملة 
توعوية تعنى بتصحيح تالوة سورة الفاحتة لدى املواطنني واملقيمني 

الذين ال يجيدون تالوتها بأحكام التالوة. 
وأضاف ان احلملة تتضمن وجود حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي 
وأخرى لتصحيح قراءة سورة الفاحتة وهي حلقات منتشرة في كافة 
محافظات الكويت الست، اضافة الى وجود محاضرات طوال شهر 
رمضان املبارك في العديد من املساجد في مختلف مناطق الكويت، 
حيث ستكون هناك دروس دينية ملجموعة من املشايخ املتميزين 

يتحدثون خاللها عن فضل سورة الفاحتة كونها »أم القرآن«.

وذكر بوغيث ان هناك خطوة جديدة س���تقوم اإلدارة بتنفيذها 
ألول مرة وهي عملية استخدام التقنيات احلديثة في خدمة القرآن 
الكرمي، حيث سيتم تخصيص عشرة مشايخ متخصصني بالقراءات 
القرآنية ولديهم هواتف نقالة يقومون باإلجابة عن األسئلة لتصحيح 
تالوة الفاحتة، اضافة الى ان هناك العديد من االصدارات حول حملة 
تصحيح س���ورة الفاحتة اضافة الى وجود قرص مضغوط يضم 
فقرات عدة هي أنش���ودة عن الفاحتة ومقدمة تتبعها إحدى عشرة 
تالوة ملجموعة من اشهر املقرئني وهم محمود احلصري وعبدالباسط 
عبدالصمد ومحمد املنشاوي ومحمود البنا وعلي احلذيفي ومحمد 
ايوب وسعد الغامدي وسلمان املازن ومشاري العفاسي واحلصري 
م���ع مجموعة من االطفال وعبداهلل االصف���ر بقراءة مترجمة للغة 

االجنليزية، ثم اخلتام بأنشودة اخرى.

إدارة شؤون القرآن الكريم تدشن حملة لتصحيح قراءة الفاتحة
تحمل عنوان »اقرأها صح«

الهيئة الخيرية اإلسالمية تنعى هشام أبوالسعود
تنعى الهيئة الخيرية االسالمية العالمية 
مراق��ب االدارة اله��ندس���ية والصي��انة 
بالهيئة م.هشام محمد عبداهلل ابوالسعود 
الذي وافته المنية االحد الماضي اثر حادث 
سير أليم في المملكة العربية السعودية 
اثناء توجهه مع اس���رته ألداء مناس���ك 

العمرة.
وكان الفقيد رحمه اهلل من المشهود لهم 

بدماثة الخلق وحسن العشرة وااللتزام في 
العمل والقيام بجميع مسؤولياته وواجباته 
على خير وجه، وكان يتمتع بعالقات طيبة 
مع جميع العاملي���ن في الهيئة، كما كان 

محبوبا من زمالئه.
وقد ووري الراحل الثرى في المدينة 
المن���ورة، والتزال زوجته ف���ي العناية 

المركزة، فيما تماثل نجله للشفاء.

واذ تعرب الهيئة عن ألمها البالغ لهذا 
المصاب الجلل وتمنياتها بالشفاء العاجل 
لزوجته ونجله، فإنها تسأل اهلل تعالى ان 
يسكن الراحل فسيح جناته وان يتغمده 
بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان، وحسن أولئك رفيقا، وهلل ما 
اعطى وله ما اخذ، وكل شيء عنده بقدر، 

فلنصبر ولنحتسب.

نقابة الدفاع توزع المؤن 
الرمضانية لمنتسبيها

صرح رئي����س نقابة العاملني 
بوزارة الدفاع م.أحمد العنزي بأنه 
في اطار سعي النقابة الى تعميق 
األواصر االميانية التي تهدف لنشر 
روح احملبة بني منتس����بيها قامت 
النقابة بتوزيع املؤنة الرمضانية 
على منتسبيها حتت شعار »خيرات 
رمضان« وذلك مبناسبة قرب شهر 
رمضان املبارك، وبهذه املناس����بة 
يتقدم مجلس ادارة النقابة بأسمى 
آي����ات التهاني ال����ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك، ووكيل الوزارة 
والوكالء املساعدين وجميع العاملني 
بالوزارة، اعاده اهلل على اجلميع 

باخلير واليمن والبركات.

المخزون االستراتيجي الغذائي 
يكفي البالد 8 شهور

 عاطف رمضان
أكد مصدر مس���ؤول في وزارة التج���ارة والصناعة 
ل�»األنباء« ان وزير التج���ارة والصناعة احمد الهارون 
اصدر قرارا مبكافأة للموظفني الذين حصلوا على األعمال 
املمتازة وتشمل مدير االدارة وقدرها 1400 دينار واملراقب 
1200 دينار ورئيس القس���م 1000 دينار واملوظف 560 

دينارا.
واضاف املصدر ان هذه املكافآت ستدخل في حسابات 

املوظفني بالوزارة نهاية الشهر اجلاري.

أكد وزي���ر التجارة والصناعة احم���د الهارون ان 
المخزون االس���تراتيجي للدولة من المواد الغذائية 
المدعوم���ة يكفي الكويت لم���دة تصل الى اكثر من 6 
اشهر وبعضها مثل االرز والسكر تصل الى اكثر من 
8 اش���هر، جاء ذلك خالل زي���ارة تفقدية صباح امس 
لمخازن الش���ركة الكويتي���ة للمطاحن برفقة رئيس 
مجلس ادارة الش���ركة صالح الكليب ورئيس قس���م 
المخازن باس���ل المطوع ومدي���ر ادارة مكتب الوزير 
عبدالرحمن الحس���اوي حيث جال في هذه المخازن 
واطل���ع على كميات المخزون االس���تراتيجي للمواد 

الغذائية المدعومة من الدولة وكفاءة التخزين.
هذا وعلمت »األنباء« ان وزير التجارة والصناعة 
حمد الهارون اعتمد امس قرارا بحظر استيراد الطيور 

بجميع انواعها من مانغوليا.
واضافت المصادر ان الحظر جاء بناء على ظهور 

حاالت اصابة بوباء انفلونزا الطيور في منغوليا.

القراوي: الصم والبكم إخواننا في الدين والوطن واألرض

»التجارة«: مكافآت األعمال الممتازة 
في حسابات الموظفين نهاية الجاري


