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 العمير: على أولياء األمور تربية أبنائهم
على أخالق القرآن الكريم

خالل الحفل الختامي لمركز ابن عباس

)سعود سالم(د.علي العمير متقدما احلضور واحلفظة 

هدية ألحد احلفاظ

الداعية صالح السحيمي محاضرا في مسجد طيبة النصراهلل

ضاري المطيري
أكد نائب مجلس األمة د.علي 
العمير أهمية اغتنام األوقات في 
حفظ الق���رآن الكرمي وجتويده 
وترتيله، مش���يرا إلى أهمية أن 
يرب���ي أولياء األم���ور أوالدهم 
على األخالق التي أتى بها كتاب 

اهلل.
وأش���اد العمير ف���ي الكلمة 
الذي  ألقاها في احلفل اخلتامي 
رعاه لتكرمي الطالب والطالبات 
املشاركني بالدورة الصيفية ملركز 
ابن عباس لتحفيظ القرآن الكرمي 
التابع للجنة العالم العربي، والذي 
أقيم أول من أمس على مس���رح 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي في 
قرطبة، اشاد بالدور البارز الذي 
قام به املنظمون واملشرفون على 
حلقات القرآن في دولة الكويت. 
ومن جهته أوضح رئيس اللجنة 
الرئيسية ملراكز حتفيظ القرآن 
التراث  الكرمي بجمعي���ة إحياء 
اإلسالمي الداعية جاسم املسباح 
ان حتفيظ القرآن الكرمي واالهتمام 
بعلومه احد األهداف التي تسعى 
التراث اإلسالمي  جمعية احياء 
الى حتقيقها م���ن خالل اللجنة 
الرئيسية ملراكز حتفيظ القرآن 

لتحم���ل  االمي���ر  الس���مو 
مسؤوليتها جتاه نشر الفكر 
الوسطي الذي ارتضته الكويت 
منهجا لها، كما تعمل جاهدة 
املفاهيم اخلاطئة  لتصحيح 
لدى الش���باب بالتركيز على 
نشر الفكر املعتدل ونبذ العنف 
والتطرف، وذلك من خالل مثل 
هذه املؤمترات، واس���تضافة 
عدد من العلماء واملشايخ من 
داخل الكويت وخارجها إللقاء 

احملاضرات.
كما ركز د.الفالح على اهمية 
دور املس���جد في هذا املجال، 
ومتنى د.الفالح النجاح لهذا 
املؤمت���ر واخلروج مبقررات 
وتوصي���ات تخدم االس���الم 

املسلمني.

بني آل بيت النبي ژ وصحابته 
رضي اهلل عنهم اجمعني ودورهم 
في بناء اللبنات االولى في صرح 
االسالم الشامخ وحضارة االسالم 
املتجددة التي تساير املتغيرات 
وتتكيف مع التطورات وتنفتح 
عل���ى احلضارات االنس���انية 

جميعا.
واكد د.الفالح ان هذا املؤمتر 
التي  وغيره م���ن املؤمت���رات 
تقيمها وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية يأتي تعزيزا ملبدأ 
الشراكة من خالل تعاون الوزارة 
مع رابط���ة العالم االس���المي 
ودورها في خدمة االمة االسالمية 
واملسلمني في كل انحاء العالم 
وكذلك مبرة اآلل واالصحاب في 
الكويت، كما يأتي هذا تطابقا مع 

وحول انشطة املؤمتر قال 
د.الفالح ان مؤمتر »السابقون 
األولون ومكانتهم لدى املسلمني« 
يستضيف اكثر من 60 شخصية 
اس���المية عاملية ملناقشة ستة 
محاور تدور ح���ول: آل البيت 
والصحابة فضال ومكانة، معالم 
العالقة ب���ني اآلل واالصحاب، 
أسباب نشأة اخلالف حول آل 
البيت  آل  البيت والصحاب���ة، 
الريادي،  ال���دور  والصحاب���ة 
منوذج للعمل اخليري املؤسسي 
في تراث آل البيت والصحابة، 
آل البيت والصحابة ومشروع 

وحدة األمة.
واختتم بان وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية تسعى 
جاهدة لتلبي���ة رغبة صاحب 

أسامة أبوالسعود
صرح وكيل وزارة االوقاف 
والش���ؤون االسالمية ورئيس 
اللجنة العليا للمؤمتر د.عادل 
الفالح بان صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد سيرعى 
مؤمت���ر »الس���ابقون االولون 
ومكانتهم لدى املسلمني« والذي 
تقيمه وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية بالتعاون مع رابطة 
العالم االسالمي في مكة املكرمة 
ومب���رة اآلل واالصح���اب في 
الكويت في الفترة من 3 وحتى 

4 نوفمبر اجلاري.
واض���اف د.الف���الح ان هذا 
املؤمتر يس���لط الض���وء على 
فضائل هذا اجليل املثالي وعالقة 
املودة واحملبة التي كانت تربط 

أسامة أبوالسعود
المس����اعد  الوكيل  ص����رح 
الفن����ي والعالقات  للتنس����يق 
الخارجية وشؤون الحج مطلق 
الق����راوي بأن التنس����يق جار 
على قدم وساق بين الوزارات 
الكويت ووزارة  المختصة في 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
متمثلة في لجنة شؤون الحج 
لتوفير كل ما يلزم لتس����هيل 
إجراءات سفر ضيوف الرحمن 
الى الديار المقدسة ألداء مناسك 

الحج المباركة.
وذكر القراوي ان 62 حملة تم 
اعتمادها من قبل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وتم اإلعالن 
عنها في جميع الصحف اليومية 
ووسائل اإلعالم المختلفة لنقل 

من قبل المؤسسات أو األفراد، 
وتعمل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية حاليا مقترحا بتعديل 
الح����ج إلعطاء موظفي  قانون 
الوزارة في لجنة الحج الضبطية 
القضائية لمتابعة هذه المخالفات 
العقوبات للمخالفين  وتغليظ 

لها.
وأعرب القراوي عن سروره 
واطمئنان����ه لتصري����ح وكيل 
المملكة  ف����ي  وزارة الصح����ة 
الس����عودية الشقيقة  العربية 
بالنس����بة لألوض����اع الخاصة 
التي تمت  الخنازير  بانفلونزا 
مراقبتها خالل موسم العمرة في 
رمضان الماضي وأظهرت جميع 
النتائ����ج والتقارير ايجابيتها، 
حيث لم توجد أي حالة وفيات 

م���ا يزيد على 15 ألف حاج من 
المواطني���ن والمقيمي���ن من 
الكوي���ت للرحاب الطاهرة في 
المملكة العربية الس���عودية، 
وعلى جميع حجاج بيت اهلل 
هذا العام الحرص على التسجيل 
ضمن حمالت الحج المرخصة 
وذلك حرصا من الوزارة على 
س���المتهم والتزاما بالقوانين 
واللوائح والنظم المعمول بها 
في وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية، حيث قامت الوزارة 
بإص���دار »تصريح حاج« هذا 
العام لجميع الحجاج المسجلين 
المرخص���ة تبعا  بالحم���الت 
لالتفاقيات المبرمة بين وزارة 
األوقاف ف���ي الكويت ووزارة 
الحج ف���ي المملك���ة العربية 

بي����ن المعتمرين، وهذا يقلل 
من حدة المرض كما جاء في 
الح����ج د.فؤاد  خطاب وزير 
بن عبدالس����الم الفارسي في 
هذه الفترة. واختتم القراوي 
تصريح����ه متمنيا من جميع 
حجاج األراضي الطاهرة أخذ 
الحيط����ة والوقاية وااللتزام 
بتعليمات وزارة الصحة في 
الكويت سائال المولى عز وجل 
ان يحفظ الكويت وأهلها من 
كل مكروه. وشكر د.القراوي 
حكوم����ة خ����ادم الحرمي����ن 
الشريفين وسفيرها في الكويت 
د.عبدالعزي����ز الفايز وأركان 
الس����فارة عل����ى الجهد الذي 
يقومون به لتسهيل وتيسير 

أمور ضيوف الرحمن.

ضاري المطيري
حذر الداعية السعودي صالح بن سعد 
الس����حيمي من االس����تعانة بالسحرة لفك 
الس����حر، ألن القاعدة في اإلسالم الوسائل 
لها حكم الغايات، فال يجوز الذهاب للسحرة، 
وه����ذا حترمي مطل����ق او اكان الذهاب اليهم 
بقصد السحر أو فك الس����حر أو غير ذلك، 
فمن أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فال تقبل 
له صالة أربعني يوما، ومن صدق الساحر 
فقد كفر بكتاب اهلل ورسوله فالغاية ال تبرر 

الوسيلة.
وأضاف السحيمي في محاضرة بعنوان 
»الدين النصيحة« ألقاها في مس����جد طيبة 
النصراهلل مبنطقة صباح السالم في ختام 
انشطة مشروع تبارك، احلالل بني واحلرام 
بني واآليات القرآنية جميعها نقضت السحر 
وحرمت التعامل ب����ه، وحتى النظر ألعمال 

السحر والشعوذة في وسائل االعالم محرم، 
ويجب البعد عنها، فالس����حر كفر وال يأتي 
إال بالكفر، ومن تعالج لدى الس����حرة كأنه 
يقر بس����حرهم وبالتالي يقر بكفرهم ودعا 
السحيمي لالبتعاد عن املهاترات بالصحف 
ضد ولي األمر، فهذا االمر من البدع، بل هي 
من عادات اخلوارج، فالنصيحة لولي األمر 
مطلوبة، لكن لها ضوابط ش����رعية ملا جاء 
في قول الرس����ول تناصح����وا من واله اهلل 
امركم والبد من مناصحة ولي االمر والدعاء 
له بالص����الح، ففي صالحهم صالح للرعية 
ويجب تقدمي النصح بالطرق الشرعية بعيدا 
عن عادات اخلوارج وما يدعون إليه، فأهل 
السنة وس����ط في سائر األمور وطاعة ولي 
األمر واجبة في حدود طاعة اهلل وإذا أمروا 

مبعصية فال طاعة لهم.
وطالب السحيمي بضرورة النصيحة لكل 

مسلم وجنتهد بها وفق ما يرضي اهلل حتى 
يهديه اهلل الى سواء السبيل وان نأمره مبا 
يرضي اهلل، وأن يجتنب النواهي فهذا الدين 
يقوم على النصيحة وينطلق منها وديننا 
بني على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
والنصيحة تكون هلل ولكتابه ورسوله وولي 
االمر وجلميع املسلمني، وتكون النصيحة هلل 
باإلميان به وتوحيده اخلالص في ربوبيته 
وإلوهيته وأسمائه احلسنى وصفاته واالميان 
بكل م����ا أخبر به واجتناب نواهيه، ويكون 
املؤمن مخلصا هلل عز وجل من خالل االميان 
ب����ه وتوحيده بكل ما حتمله كلمة التوحيد 
من معنى، ويعلم أن ال إله إال اهلل ال شريك 
له الفرد الصمد الواحد األحد، ونؤمن بانه 
خالقنا وناصحنا وهادينا الى سواء السبيل 
وتف����رده بالعبادة وال نعبد أحدا س����واه ال 

شريك له.

استراتيجية الوزارة ومتاشيا مع 
انتهاج الكويت للفكر الوسطي 
ونبذ العنف والتطرف وتطبيقا 

لرغبة صاحب السمو االمير.

السعودية الشقيقة.
كما أكد القراوي ان الوزارة 
ستتخذ كل اإلجراءات الالزمة عند 
مخالفة هذه التعليمات واللوائح 

اإلسالمية، وذلك خالل الفترة من 
يومي 3 و4 اجلاري ودعت اإلدارة 
اجلمهور الكرمي الى زيارة موقع 
 اإلدارة الرسمي على شبكة االنترنت

.http://islam.gov.kw/thaqafa

يخدم العمل اخليري واإلنساني 
بصورة عامة ويعود بالنفع على 
الشعوب اإلسالمية محليا ودوليا، 
الفتا الى ان اجلائزة تعد وسيلة 
لتكرمي وتقدير أصحاب األيادي 
البيضاء سواء كانوا مانحني أو 
مستفيدين من أفراد أو مؤسسات 

او جمعيات.
الهيئ���ات احلكومية  وحث 
واملؤسس���ات األهلية على دعم 
مثل هذه اجلوائز ملا لها من فوائد 
كثيرة تصب في صالح الكويت 
محليا ودوليا وتساهم في خدمة 
العمل اخليري واإلنساني على 
جمي���ع األصعدة، فضال عن ان 
اجلائزة تساهم في إبراز الوجه 
احلضاري للكويت وأهلها الكرام 
في احملافل اخليرية واإلنسانية 
الدولي���ة وحتقي���ق مفاهي���م 

التنمية.

ليلى الشافعي
أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية 
ف���ي وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية حرصها على استمرار 
التوعوي���ة واإلميانية  برامجها 
وأعلنت اس���تضافتها املستشار 
في الديوان امللكي وعضو هيئة 
كبار العلماء في اململكة العربية 
الداعية  الش���قيقة  الس���عودية 
د.عبداهلل املطلق والذي سيحل 
ضيفا عزي���زا على إدارة الثقافة 
اإلس���المية وفي موطنه الثاني 

الكويت.
وبّينت اإلدارة انها أعدت بهذه 
العزيزة جدوال دعويا  املناسبة 
لفضيلته اش���تمل على تنظيم 
عدة لقاءات جماهيرية توعوية 
ومحاض���رات ثقافية يلتقي من 
خالله���ا جمه���ور إدارة الثقافة 

كشف األمني العام جلائزة 
الدولية  الش���يخ فهد األحمد 
للعمل اخليري د.شبيب الزعبي 
عن انه سيتم اإلعالن عن أسماء 
الفائزين باجلائزة خالل أيام 
الذي سيقام  احلفل اخلتامي 
العامة  األمان���ة  حتت رعاية 
للجائ���زة بحض���ور ممثلي 

مختلف وسائل اإلعالم.
واضاف ان اجلائزة بدأت 
قطف ثمار اجلهد الكبير الذي 
بذل من خالل اللجان املتعددة 
في اطار عمل منظم ومبرمج 
وف���ق آليات محددة تتس���م 
باجلدية في العمل واحليادية 
في التحكيم، مبينا انه سيتم 
خ���الل املؤمتر اس���تعراض 
خطوات وآليات ومراحل العمل 
التي مرت بها اجلائزة الى ان 

ظهرت النتائج.
واش���ار ال���ى ان األمان���ة 
العامة للجائزة حرصت على 
وضع معايير وآليات تضمن 
النزاه���ة واحليادية واملهنية 
التقدمي  ف���ي  واملوضوعي���ة 
والتعامل مع هذا احلدث الهام 
من خالل االتصال والتنسيق مع 
كثير من اجلهات املتخصصة 
واحملكمني أصحاب اخلبرات 

في هذا املجال.
وأكد د.الزعبي ان اجلائزة 
تس���عى الى النه���وض بأداء 
اجلمعيات واملؤسسات اخليرية 
وحثها على التعاون واإلبداع مبا 

وايجاد الوسائل التعليمية الالزمة 
لتعلم أحكام التجويد ومخارج 

احلروف.
وأضاف أن اللجنة ولتحقيق 
هذه األهداف انشأت 200 حلقة 
تقريبا ينتسب لها أكثر من 6000 
طالب وطالبة، ويعمل فيها اكثر 
من 156 محفظا ومحفظة، وهذه 
احللقات موزعة على كل محافظات 
الكويت، كما أشاد املسباح برعاية 
د.علي العمير ملثل هذه الفعاليات 

الطيبة وتشجيعها..

الكرمي التابعة لها، مشيرا إلى أن 
اللجنة وضعت اهدافا واضحة 
تس���عى اليها، منها تفعيل دور 
حلقات حتفي���ظ القرآن الكرمي، 
الى  املتنوعة  وتنويع أنشطتها 
جانب النشاط الرئيسي لها وهو 
حفظ وجتويد ودراس���ة القرآن 
الكرمي لتكون بذلك عامل جذب 
للشباب، ودراسة املناطق التي ال 
يوجد بها حلقات، وتقييم مدى 
االقبال على الدورات، باالضافة 
لزيادة االهتمام بدراسة التجويد 

الفالح: مؤتمر »السابقون األولون« دعم للفكر الوسطي

القراوي: 62 حملة مرخصة رسميًا لنقل 15 ألف حاج

يستضيف أكثر من 60 شخصية إسالمية عالمية ويناقش 6 محاور مهمة

اقتراح بتعديل قانون الحج لمنح الضبطية القضائية لموظفي األوقاف

د.عادل الفالح

مطلق القراوي

د.عبداهلل املطلق

د.شبيب الزعبي

 »الثقافة اإلسالمية« تستضيف
الداعية السعودي عبداهلل المطلق

أسماء الفائزين بجائزة فهد األحمد 
للعمل الخيري خالل أيام

تكريم أصحاب األيادي البيضاء مانحين أو مستفيدين

 السحيمي: االستعانة بالسحرة لفك السحر محرّمة ألن الوسائل لها حكم الغايات
مشروع تبارك اختتم مهرجانه الديني الدعوي بمحاضرة »الدين النصيحة« ومسجد طيبة النصراهلل


