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االهتمام بمآثر آل البيت يجمع األمة اإلسالمية على كلمة واحدة

الحماد: أنا »طويلب علم« أسعى للمعرفة منذ صغري
ليلى الشافعي

بحضور نائب رئيس الوزراء 
للشؤون القانونية وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير العدل 
وحتت رعاية مبرة اآلل واألصحاب 
الكبير مشروع  أقيم باملس���جد 
قراءة وس���ماع كتاب فضائل آل 
البيت، وأكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
آل  ان االهتمام واالعتناء مبآثر 
بيت النب���ي ژ الكرام تعد أحد 
عوامل جمع األمة اإلسالمية على 

كلمة سواء.
ج���اء ذلك في كلم���ة ألقاها 
احلماد في جلس���ة االستماع 
لكتاب األربعني في مآثر آل البيت 
للعالمة عبداهلل بن صالح العبيد 
من اململكة العربية السعودية 
الشقيقة والتي أقامتها مبرة اآلل 
الدولة  واألصحاب في مسجد 
الكبير والتي مت خاللها االستماع 
الى أربعني حديثا من أحاديث 
النبي ژ ع���ن مآثر آل البيت 

بسندها مرفوعا للنبي ژ.
واوضح احلماد ان كثيرا من 
اليوم تسبب  املس���ائل أضحت 
الفرقة وتوجد الفنت بني املسلمني 
داعيا اجلميع الى االلتفاف حول 
كلمة س���واء للتصدي ملثل هذه 
الفنت بني املسلمني داعيا اجلميع 
الى االلتفاف حول كلمة س���واء 
للتصدي ملثل هذه الفنت، مشيرا 

أبا الخيل: تعاوننا مع »السينما الكويتية« 
خطوة رائدة بكل المقاييس

ليلى الشافعي
أفاد مدي����ر ادارة اإلعالم 
الدين����ي ب����وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية صالح 
أبا اخليل ان فالشات املشروع 
القيمي لتعزي����ز العبادات 
»نفائس« والتي بثتها شاشات 
السينما الكويتية خالل ايام 
عيد الفطر املبارك ومازالت 
تب����ث قب����ل وبع����د واثناء 
العرض الس����ينمائي القت 
استحسانا وقبوال من قبل 

معظم املترددين على السينما، مؤكدا ان هذه اخلطوة اضافة 
حقيقية لقوافل اإلعالم القيمي، ومكسب كبير لزوار السينما 
خاصة الش����باب باعتبارهم اكثر الفئات حاجة ملن يذكرهم 
بأهم الفرائض بعد الشهادتني »الصالة«. وأوضح أبا اخليل 
في بيان صحافي ان ذلك يتوافق مع اس����تراتيجية األوقاف 
وغاياتها الرامية الى توسيع نطاق االعالم القيمي التنموي 
الهادف، واعداد املواد االعالمية القيمية التي تعمل على دعم 
وتعزيز القيم االسالمية، مشيرا الى ان الفالشات تتميز بالطابع 
السينمائي، وتتسم رسالتها بالسهولة واليسر وسرعة األداء 
حيث ان مدة عرض الفالش ال تتجاوز ال� 50 ثانية وهذا على 
حد قوله يكسبها أهمية وخصوصية وذلك على اعتبار انها 
تتوافق مع رمت احلياة السريعة من جهة، وتتالءم مع حياة 

الشباب واألجواء السينمائية من جهة أخرى.

صالح أبا اخليل

من الشيخ اجلليل ان يقدم لهذا 
الكتاب شرحا مفصال حتى يكون 

أيسر على طلبة العلم.
وأكد الوزير ان نقل احلديث 
بالرواية والس���ند وعن طريق 
السماع من الصحابة وآل البيت 
الى م���ن بعدهم هو من مميزات 
شريعتنا اإلس���المية، مبينا ان 
الثقة في علماء األمة وفي صدق 
نقلهم للعلم الش���رعي املتصل 
بالنب���ي ژ كبيرة للغاية وأمر 
ال يتطرق إليه الش���ك، مبينا ان 
العلم احلقيقي يتلقى بالسماع 
وليس بالقراءة وحدها، داعيا اهلل 
تعالى ان يوفق صاحب الكتاب 
وان يوف���ق القائمني على مبرة 
اآلل واألصح���اب ال���ى ما يحبه 

ويرضاه.

منذ صغ���ري، واني ألرجو ان 
يوفقني اهلل في هذا األمر، وان 
يجعلني من خدام العلم ومن 

الدعاة اليه«.
واعرب عن شكره العميق ملبرة 
اآلل واألصحاب التي أخذت على 
عاتقها القيام بهذا اجلهد الكبير 
معتبرا ان ه���ذه املبرة حتولت 
من خالل تع���ب وجهد القائمني 
عليها من مجرد فكرة محبوسة 
الى  في الضمائ���ر والنف���وس 
واقع ملموس نقطف من خالله 

الثمار.
وأثنى الوزير على د.عبداهلل 
بن صالح العبيد مبينا انه عمل 
وبجه���د كبير على جمع أربعني 
حديثا بسندها املتصل للنبي ژ 
في فضائل آل البيت الكرام راجيا 

الى ان ما جرى لألمة اإلسالمية في 
القرن املاضية قد أوجد من يدعون 
وجود خالفات ال أصل لها بني آل 
البيت الكرام والصحابة األطهار 
رضي اهلل عنهم جميعا، واعتبر ان 
اقامة مثل هذه األمسيات العلمية 
هي أحد أوجه اخلير التي يجب 
ان يتم االهتمام بها دعما للوحدة 
بني أبناء األمة اإلسالمية احملبني 

للنبي ژ.
واشار الى ان وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية تق���وم 
مبسؤولياتها في املجاالت الثقافية 
واالرش���ادية وتعليم املسلمني 
أمور دينهم سواء كانوا صغارا 

أو كبارا.
أن���ا طويلب  وقال »امن���ا 
علم وأس���عى للعلم واملعرفة 

املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح ود.عبداهلل العبيد ود.عبداحملسن اخلرافي

تحتوي على أكثر من 25 ألف فتوى

»الدعوة واإلرشاد« بالفردوس تطلق 
موسوعة فتاوى الفردوس الكبرى

واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واالفتاء والعالمة املنيع والعالمة 
آل الشيخ وفضيلة الشنقيطي 

وغيرهم من العلماء االفاضل.
وبني املطيري ان من مميزات 
املوس���وعة انها مقس���مة على 
ابواب الفقه ف���ي اكثر من 120 
فرعا مثل االطعم���ة واللباس 
والزكاة والصالة واحلج والعمرة 
والطهارة والكفارات واملعامالت 

وغيرها.

ليلى الشافعي
الدعوة  قال رئيس جلن���ة 
واالرشاد التابعة جلمعية احياء 
التراث االسالمي فرع الفردوس 
س���عود بن حش���ف املطيري: 
انطالقا من قوله تعالى: )فاسألوا 
أهل الذكر ان كنتم ال تعلمون(، 
وقول املصطفى ژ: »من يرد 
اهلل به خيرا يفقهه في الدين«، 
قامت اللجنة بإعداد قرص فتاوى 
الف���ردوس الكبرى، والذي هو 
عبارة عن موسوعة شاملة، ال 
غنى الي جهاز عنها، وهو ضمن 
سلسلة اصدارات القرص الدعوي 

العدد العاشر.
واضاف املطي���ري ان هذه 
املوسوعة حتتوي على اكثر من 
25 الف فتوى نصية وصوتية 
لكب���ار العلماء امث���ال العالمة 
ابن باز رحم���ه اهلل والعالمة 
الس���عدي رحمه اهلل والعالمة 
ابن عثيمني رحمه اهلل والعالمة 
ابن جبرين رحمه اهلل والعالمة 
احمل���دث األلبان���ي رحمه اهلل 
والعالمة الف���وزان حفظه اهلل 

سعود املطيري

وزير اإلعالم يفتتح معرض الكويت 
للكتاب الـ 34 اليوم

وفد إعالمي من جامعتين أستراليتين
يزور الكويت بدعوة من »اإلعالم«

 بدأ وفد طالبي استرالي ميثل قسم الصحافة واالعالم في جامعتي 
التروب ووين بورن االس���تراليتني زيارة الى الكويت بدعوة من 

وزارة االعالم وتستمر عدة ايام.
وقال مدير ادارة اعالم الدول االجنبية بادارة االعالم اخلارجي 
في الوزارة عب���داهلل اخلالدي امس ان هذه الزيارة تأتي في اطار 
التعاون املش���ترك ولتعريف الوفد الزائر عن كثب على االوضاع 
والقضايا االقتصادية والسياس���ية والثقافي���ة في دولة الكويت 

ولتقريب وجهات النظر بني الشعبني الصديقني.
واضاف ان ادارة اعالم الدول االجنبية اعدت جدوال حافال يتضمن 
زيارات ملجلس االمة والبورصة وعدد من اجلهات احلكومية االخرى 
كاملسجد الكبير وجمعية الصحافيني واملشاركة في حلقة نقاشية 

في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت.
واشار الى ان الوفد سيقوم مبقابلة وكيل وزارة االعالم الشيخ 
فيصل املالك وعدد من الش���خصيات السياسية والبرملاينة وعدد 

من املسؤولني.

برعاية كرمية من س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملم���د يفتتح وزير 
النفط رئيس  االعالم ووزير 
الوطن���ي للثقافة  املجل���س 
والفنون واآلداب الشيخ احمد 
العبداهلل انشطة الدورة الرابعة 
والثالث���ني ملع���رض الكويت 
للكتاب، وذلك في العاشرة من 
صباح اليوم بأرض املعارض 
الدولي���ة مبنطقة مش���رف، 
وتشارك في معرض هذا العام 

24 دولة منها 13 دولة عربية من 
خالل 522 دار نشر منها 476 
دار نشر أهلية و40 مؤسسة 

رسمية و6 منظمات دولية.
ويبل���غ اجمال���ي ع���دد 
الكتب احلديثة من اصدارات 
2009/2007 نحو 12126 عنوانا، 
منها 9984 عنوانا عربيا، و581 
عنوانا اجنبيا، اما عناوين كتب 
االطفال العربية فيبلغ عددها 
636 عنوان���ا، وكتب االطفال 

االجنبية 925 عنوانا.

عبداهلل اخلالدي متوسطا الوفد اإلعالمي

الرومي يدعو لدعم مشروع المقاومة 
لمواجهة الصهاينة ووقف التطبيع 

وش���ريعته ونصرة لألقصى 
الش���ريف وفلسطني الشقيقة، 
وال���ى رفع احلصار الكامل عن 
الشعب الفلسطيني كخطوة اولى 
لوقف تنفيذ املخطط الساعي 
الفلسطينية  القضية  لتصفية 
وانهاء مشروع املقاومة وترسيخ 
االستيطان في الضفة الغربية 
وتهويد الق���دس واغالق ملف 
اغ���الق ملف  الق���دس وكذلك 
عودة الالجئني والتوس���ع في 

املنطقة.

دان رئيس جمعية االصالح 
االجتماع���ي حم���ود الروم���ي 
االعتداءات الصهيونية الغاشمة 
على املس���جد االقصى املبارك، 
مؤك���دا ان قضي���ة فلس���طني 
واالقصى حتتل املركز االول في 
حياة األمة، ويجب الذود عنها 
وحمايتها بكل الوسائل وباغلى 
االثمان، محذرا من انفراد سلطات 
االحتالل الصهيوني بالقدس، 
التهويد  لتنفذ فيها اج���راءات 
بعيدا عن اعني العالم واالعالم 
من خالل عزله���ا عن محيطها 

الفلسطيني.
واستنكر الرومي في تصريح 
صحاف���ي اس���تمرار عالق���ات 
العربي واالس���المي  التطبيع 
مع الع���دو الصهيوني واقامة 
العالقات الديبلوماس���ية معه، 
العقيمة  املفاوضات  واستمرار 

معه.
واختت���م الرومي تصريحه 
العربي���ة  بدع���وة االنظم���ة 
العالقات  الى قطع  واالسالمية 
الع���دو  الديبلوماس���ية م���ع 
الصهيون���ي، امتثاال ألمر اهلل 

حمود الرومي


