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الشرهان: خدمات »إعانة المرضى« ال تتوقف 

عند تقديم المساعدات الطبية والعالجية

البصارة: انطالق المسابقة الكبرى 
لحفظ القرآن الكريم السبت

الت���ي كانت  في هذه املس���ابقة 
مقسمة الى قسمني، القسم األول 
منها كان ملوظفي املستش���فيات 
والقس���م الثاني للمرضى وكان 
عدد الفائزين في هذه املس���ابقة 
86 موظفا و12 مريضا ومت اجراء 
القرعة فيم���ا بينهم ومت اختيار 
الفائزين األوائل بعد فرز الدرجات 
وحصل الفائز االول على جائزة 
بقيمة 100 دين���ار والثاني على 
جائزة بقيمة 80 دينارا والثالث 

على جائزة بقيمة 70 دينارا.

بدوره، ش����كر رئي����س جلنة 
التنمي����ة االجتماعية واإلرش����اد 
الياق����وت رئيس مجلس  فيصل 
اإلدارة ملا وفره للجنة من عوامل 
ساعدت في إجناح برامجها ورئيس 
الوع����اظ الداعية حس����ني حمدان 
وجميع الوعاظ العاملني معه في 
املستشفيات ملا يقومون به من جهد 
طيب إلجناح هذه املس����ابقة التي 
تقيمها جلنة التنمية االجتماعية 

واإلرشاد للمرة الثالثة.
وهنأ الياقوت جميع الفائزين 

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
صندوق إعان����ة املرضى د.محمد 
الش����رهان ان تنظيم مس����ابقات 
حفظ القرآن الكرمي التي تنظمها 
اجلمعية تنطلق من اميان اجلمعية 
الراسخ بأن التعلق بالدين اإلسالمي 
احلنيف والعمل مبا جاء في القرآن 
الكرمي امنا هو شفاء للقلوب وإمناء 
للشعوب وإحياء للنفوس جميعا، 
وهو عالج معنوي وثيق الصلة 

بالعالج الدوائي.
وقال الشرهان في كلمة ألقاها 
خالل رعايته حفل توزيع جوائز 
مسابقة القرآن الكرمي التي أقامتها 
جلنة التوعية االجتماعية واإلرشاد 
التابعة جلمعي����ة صندوق إعانة 
املرضى ان تزايد اعداد املشاركني 
في املسابقات التي تقيمها اجلمعية 
خير دليل على جناح تلك املسابقات 
وتطورها عاما تلو اآلخر وهذا ما 
نؤكده دائما ان خدمات اجلمعية 
ال تتوقف عند تقدمي املس����اعدات 
الطبية والعالجية، بل تتجاوزها 
الى أبعد من ذل����ك، مثمنا حرص 
جلنة التنمية االجتماعية بجمعية 
صندوق إعانة املرضى على إقامة 

هذه املسابقة.

ليلى الشافعي
أعلن رئيس اللجنة العليا ملسابقة القرآن الكرمي ونائب املدير العام 
لش����ؤون الشباب والرياضة جاس����م البصارة عن بدء املسابقة الكبرى 
للقرآن الكرمي التي تقيمها الهيئة العامة للش����باب والرياضة بالتعاون 
مع وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية الس����بت 7 اجلاري في مسجد 
الدولة الكبير. وقال البصارة ان 1200 متسابق ومتسابقة من الكويتيني 
والكويتيات سيش����اركون في املسابقة التي تقام ملدة 3 ايام بعد صالة 
العصر يوميا في املس����جد الكبير. بدوره، اكد رئيس اللجنة االعالمية 
للمس����ابقة ونائب مدير ادارة االعالم والنش����ر مسعود رشيد ان هناك 
اتفاقية تعاون مش����ترك بني الهيئة العامة للشباب ستعقد رسميا يوم 
االفتتاح مع وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية ميثلها وكيل الوزارة 
د.عادل الفالح، معلال اقتصار املس����ابقة هذا العام على الكويتيني فقط، 
رغم ان جميع املقيمني والكويتيني كانوا يشاركون منذ 15 عاما بأن هذا 
حتديا لش����باب الكويت وتش����جيعا لهم على املشاركة وتخريج شباب 

متسلح بحفظ كتاب اهلل.

محمد الشرهان يكّرم أحد الفائزين

جاسم البصارة

خالل افتتاح مؤتمر »السابقون األولون« تحت رعاية سمو األمير

الحماد: ملف السيرة النبوية والصحابة وآل البيت
من أهم ملفات حياتنا أثرًا وأبعدها غورًا

أسامة أبوالسعود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
املستشار راش����د احلماد ان القرآن الكرمي حرص على 
الربط بني الصف األول من املؤمنني السابقني بعصرهم 
وصدقهم، املتقدمني بجهادهم وفهمهم وبني الالحقني من 
املؤمنني الراغبني في اتباع الصفوة املختارة واقتفاء أثرها، 
وقال سبحانه راضيا عن الفريقني )والسابقون األولون 
من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، رضي 
اهلل عنه����م ورضوا عنه وأعد لهم جنات جتري حتتها 

األنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم(.
جاء ذلك خالل افتتاح مؤمتر »الس����ابقون األولون 
ومكانتهم لدى املسلمني« نيابة عن صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد، والذي نظمته وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية مع مبرة اآلل واالصحاب.
وق����ال احلماد ان املؤمتر يأتى بني دعوة الى بديهية 
من البديهيات وخوف من نسيان ما هو من املسلمات، 
حيث تشوقنا اليه رغبة صادقة في االلتفات بقوة الى 
كوكبة اإلسالم األولى التي حملت الدين عند مشارقه، 
وتؤكد أهمية تخوفات معاصرة من سوء الفهم وانقالب 

الرؤى جتاه حملة الدين عند مغاربه.
وبني ان احلاجة اليوم ماس����ة جدا لتوضيح صورة 
أولئك السابقني األولني، وهم محمد أو آل بيته صلوات 
اهلل وسالمه عليه وعليهم، وهم عمار وصهيب وبالل 
وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عوف، وهم 
من عادتهم قريش والعرب والعالم ممن لم يؤمن ولم 
يصدق آنذاك، وهم الذي����ن يعادينا فيهم العالم امللحد 

اليوم ويحاربنا من أجلهم.
واشار الى ان األيام الطوال والدهور املتالحقة تزيدنا 

تعلقا بهم وحاجة اليهم، أكثر من تأثيرها في النأي والبعد 
عنهم، وتطرح مزيدا من األسئلة واالستفسارات عنهم 
أكثر مما متحو وتطمس من آثارهم، فهم أس هذا الدين 

وسدنته، وهم مآبه ومآزره، وهم محضنه وصدفته.
واوضح انه ال يوجد مس����لم فوق البسيطة أيا كان 
انتماؤه داخل االسالم، إال ويكن لهم كل تقدير وافتخار، 
ولديهم صلة وس����بب وعاطفة وهوى، مشيرا الى ان 
املؤمتر يأتي ليقرب بيننا في األحكام واملواقف، كما قرب 
بيننا في األبدان واملقاعد وليوحدنا في الفهم والرؤى كما 
وحد بيننا في األحاسيس واملشاعر، ولتبرز بواسطته 

القواسم املشتركة الكثيرة بيننا.
وخلص الى ان مجرد التفافنا حول هذا العنوان الكبير 
لهو أكبر دليل على ان ملف السيرة النبوية والصحابة 
الك����رام وآل البيت النجباء من أهم ملفات حياتنا أثرا، 
وأبعدها غورا، وأشدها حاجة الى تكرار النظر وترداده 

في كل مناسبة ومحفل.
ومن جهته ق����ال وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح ان احلياة املعاصرة بتعقيداتها 
وانطالقها أبرزت ان االنس����ان دائما بحاجة الى مناذج 
وأمثلة من بني جنس����ه يكونون له قدوة ونبراس����ا، 
ويقفون أمامه سادة وأبطاال، ينظر اليهم بإجالل، ويتعامل 
معهم باحترام، ويعتبرهم األسوة احلسنة في األخالق، 
والقدوة الصاحلة في التش����ريع، والنموذج الكامل في 

احلياة والتطور.
وبني الف����الح ان للحرية من����اذج، وللعدالة رموزا، 
وحلقوق اإلنسان أبطاال، وللسبق في التطور واالختراعات 
روادا، وهؤالء السابقون األولون في نظر األمم الشرقية 
والغربية، سخرت لهم الدعايات، وبذلت من أجلهم األموال، 
وانشئت بأسمائهم املعاهد، ونحن احق الناس وأوالدهم 

واجدرهم بان نبرز االولني السابقني في تاريخنا وديننا 
وفكرن����ا وحضارتنا ملا نرى لهم من فضل، وما نعرفه 
عنهم من اصالة، وما متتعوا به من جهاد وفكر وآثار.

ودعا د.الف����الح الى غرس محب����ة آل البيت الكرام 
والصحب العظام في نفوس الناس اجمعني، عن طريق 
بيان وجوب محبتهم، والقيام بحقهم، ومعرفة تفضيل 
اهلل لهم، فهو القائل على لس����ان نبيه وحبيبه )قل ال 

اسألكم عليه من اجر اال املودة في القربى(.
ومن جانبه قال االمني العام لرابطة العالم االسالمي 
د.عبداهلل التركي ان العالم االسالمي الذي نعتز باالنتساب 
اليه، ونحرص على اسعاده والسعادة به، قد دخل معظم 
شعوبه في دين االسالم على ايدي اخللفاء الراشدين، 
ومن ج����اء بعدهم من حكام املس����لمني الذين حرصوا 
على اقامة دولة االس����الم واستمرار دعوته لتصل الى 
امم العالم في كل م����كان ومعظم االجيال املتعاقبة في 

احقاب الزمان.
وم���ن جانبه اك���د رئيس مب���رة اآلل واالصحاب 
د.عبداحملسن اخلرافي ان الس���ابقني االولني هم من 
ناص���روا نبي االم���ة ونصروا الدين ونش���روه في 
سائر اصقاع املعمورة وهم الذين اوصلوا لنا القرآن 
الكرمي س���ليما من التحريف والس���نة النبوية نقية 

من االبتداع.
واشار اخلرافي الى انه من املؤسف ان يكون هناك 
جهل كبير في االمة االس����المية بتراث هؤالء السابقني 
وجت����ن من بعض املتطرفني جتاهه����م وهم من هم في 
سابق فضلهم، لذلك جاءت مبرة اآلل واالصحاب بتعاون 
وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل وادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات الشهارها في الثالث والعشرين من 

فبراير عام 2005.
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