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 القطان:  تحفيز االبناء على حبّ القرآن مسؤولية جماعية 
 في حفل تكريم ٦٤ مهتديًا ومهتدية في مسابقة الرهيماني الثامنة

  ليلى الشافعي
  أكـــد الداعية احمد القطان مســـؤولية 
اجلميع في حتفيز االبناء وزرع حب القرآن 

الكرمي والرسول ژ في قلوبهم.
  وقال في حفل تكرمي الفائزين في مسابقة 
الرهيماني الثامنة حلفـــظ القرآن الكرمي 
للمهتدين اجلدد واجلاليات االسالمية والذي 
اقيم في مبنى الهيئة اخليرية االســـالمية 
العامليـــة برعاية ورثة املرحـــوم صالح 
الرهيماني وبحضور الداعية احمد القطان 
واملسؤولني ودعاة اللجنة واملوظفني واعضاء 
اجلاليات االسالمية، انه ال يخلو بيت من 
بيوت املسلمني من حافظ للقرآن ومتعلم 
ألحكامه ومدرس له ولكنهم يحتاجون الى 
من يوجههم ويهديهم الى الطريق املستقيم 
واشاد القطان بحافظ القرآن ووصفه بالكنز 

في البيت املسلم وانه يتعني علينا جميعا 
استخراج ذلك الكنز واالحتفاء به والسيما 
انه ال يخلو منه بيت من بيوت املسلمني، 
وثمن القطان دور جلنة التعريف باالسالم 
في مساعدة املهتدين اجلدد واجلاليات على 
حفـــظ كتاب اهللا وتعليمهـــم امور الدين 
احلنيف ورعايتهـــم وتوجيههم التوجيه 
السليم وتوجه بالشكر لرعاة مسابقة آل 

رهيماني ودعا لهم بحفظ اهللا ورعايته.
  وحتدث رئيس العالقـــات العامة فهد 
الشمري عن اهمية القرآن ودوره في حياة 
املسلمني وفضل حفظه، مشيرا الى تزايد 
اعداد املهتدين اجلدد املقبلني على االسالم 
بفضل حفظ هذا الكتاب، واكد الشمري ان 
اللجنة تقيم هذه املسابقة منذ ٨ سنوات 
وانه خالل فترتها كان لها دورها املشهود 

في مســـاعدة الكثير مـــن املهتدين اجلدد 
واجلاليات على حفظ القرآن الكرمي، واوضح 
انه من ابرز اهداف املسابقة تخريج جيل من 
املهتدين اجلدد وربطهم باللجنة ودعاتها 
وتنمية الوازع الديني لديهم وحمايتهم من 
الفنت. وبني ان عدد املشاركني في املسابقة 
بلغ اكثر من ٦٥٥ مهتديا ومهتدية فاز منهم 
من الرجال ٣١ مهتديا ومن النساء ٣٣ مهتدية 
وقال الشمري ان اجلاليات ذات اجلنسيات 
واللغات املتعددة حتتاج ملن يرعاها ويقف 
بجوارها ويوفر لها ما تستطيع به تنمية 
مقومات الوعي الديني لديها بلغاتها التي 
تتحدث بها، وان جلنة التعريف باالسالم 
تنفرد بهذه اآللية، مشيرا الى رعاية اللجنة 
للجاليـــات الوافـــدة واملهتدين اجلدد مبا 
توفره لهم مـــن خدمات عديدة منها اقامة 

املسابقات وتعليم اللغة العربية باالضافة 
الى الهدف األسمى وهو دعوة غير املسلمني 

لإلسالم.
  واشاد الشمري بجهود اللجنة لهذا العام 
في نشر وتوزيع القران الكرمي مبختلف 
اللغات للجاليات واملسلمني اجلدد الذين مّن 
اهللا عليهم بالهداية قائال ان هذا القرآن يعمل 
على تثبيت املسلمني جميعا على إميانهم 
ماداموا متمسكني به خاصة املهتدين منهم 

الذين يرون حقائق الكون فيه.
  بعدها قـــام نائب راعي احلفل بتوزيع 
اجلوائز علـــى املتســـابقني الفائزين من 
املهتدين واملشـــاركني مـــن اجلاليات وقد 
متيزت املســـابقة بارتفاع مستوى حفظ 
املتسابقني من جميع اجلنسيات مبختلف 

لغاتهم خاصة املهتدين اجلدد. 

 املستشار راشد احلماد متوسطا املوثقني الشرعيني  (أنور الكندري) تكرمي أحد الفائزين الداعية احمد القطان متوسطا بعض احلضور

 بحضور األنصاري والزمانان

 ٦ موثقين شرعيين بـ «العدل»
   أدوا اليمين القانونية أمام الوزير الحماد

 أدى اليمني القانونية أمام نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف للشؤون اإلســـالمية املستشار راشد 
احلماد ٦ موثقني شـــرعيني من العاملني اجلدد 
املنضمني حديثا الدارة التوثيقات الشـــرعية 
بوزارة العدل وذلك تنفيـــذا لقانون التوثيق 
الذي نص في مادته األولى على ان يؤدي كاتب 
العدل واملوثقون قبل مباشـــرة أعمالهم ميينا 
أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وواجبات 
وظيفتهم بالصدق واألمانة، وقد حضر حلف 
اليمني بجانب الوزير احلماد وكيل وزارة العدل 
باإلنابة د.محمد األنصاري ووكيل وزارة العدل 
للشؤون القانونية د.بدر الزمانان ومدير ادارة 

التوثيقات الشرعية خالد املواش.
  وأكـــد الوزير احلماد عظـــم أمانة التوثيق 
والرســـالة التي يتوالها املوثقون، مبينا مدى 
املســـؤولية التي يتحملونها، داعيا إياهم الى 

إتقان عملهـــم وأدائه بإخالص، وحث املوثقني 
على االجتهاد واجلد في عملهم واملثابرة والتميز 
فـــي أداء عملهم وحســـن تعاملهم مع جمهور 
املراجعني وســـرعة إجناز معامالتهم والتحلي 
بالصدق واألمانة واالنضباط التتي ســـيكون 

لها أثر إيجابي على العمل.
  ومتنى الوزير احلماد للموثقني اجلدد التوفيق 
في عملهم ورســـالتهم العدلية، ناصحا إياهم 
بالتزود باملعرفة والعلوم القانونية التي تعينهم 
على أداء رســـالتهم على أكمل وجه والتزامهم 
باملهام الوظيفية املنوطة بهم وأداء عملهم بصدق 
واخالص. وكان املوثقون الشرعيون الستة قد 
بدأوا صباح أمـــس اخلميس أداء حلف اليمني 
تباعا أمام الوزير احلماد وهم: خالد ســـليمان 
احلداد وخالد عبداهللا الشطي ومبارك راشد بن 
بحر ومحمد خلف الشمري وشليويح صلبي 

العتيبي وعبداهللا سالم نصيب. 


