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ليلى الشافعي2
اعلن����ت ادارة االعالم الدين����ي بوزارة االوقاف 
والش����ؤون االسالمية عن بدء مس����ابقتها الدينية 
الكبرى »احلج املبرور« وذلك عبر موقعها االلكتروني 
»نفائس« www.nafaess.com، الفتة الى ان اجلوائز 
املقدم����ة للفائزين تتضمن رحلتي حج لبيت اهلل 
احلرام وجوائز نقدية تقدر ب� 3 آالف دينار، مشيرة 

الى ان الس����حب على احلجتني سيبدأ بعد أسبوع 
واحد فقط من تاريخ االعالن عن املسابقة بالصحف، 
بينما تستس����مر املنافس����ة على اجلوائز النقدية 
األخرى والتي يحصل الفائز االول فيها على 250 
دين����ارا واألخير على 50 دينارا حتى نهاية عطلة 

عيد األضحى املبارك.
جاء ذلك على لسان مدير ادارة اإلعالم الديني 

بوزارة األوقاف والشؤون االسالمية واملشرف العام 
على املشروع القيمي لتعزيز العبادات »نفائس« 
صالح أبا اخليل حيث اوضح ان ذلك يتفق متاما مع 
استراتيجية األوقاف الرامية الى تعزيز اجلوانب 
الش����رعية والثقافية بني جمي����ع طبقات املجتمع 
واستثمار جميع األدوات اإلعالمية املتاحة لنشر 

القيم اإلسالمية الهادفة الى تعزيز الوسطية.

رحلتا حج وجوائز بـ 3 آالف دينار للفائزين بمسابقة الحج المبرور

قلدنا صاحب السمو  وسام التميز
 ألنه الداعم األول لنشر الفكر الوسطي بالعالم

رئيس مفتي شمال القوقاز اسماعيل بيردييف

د.عادل الفالح وعلي الهاشمي وراويل عني الدين وسعيد حجاوي

جانب من احملاضرات

العاصمة االذربيجانية  »باكو «
 أسامة أبوالسعود

الثاني من  الي����وم  في 
الدول����ي حلوار  املؤمت����ر 
احلضارات، ش����دد رئيس 
القوق����از  مفت����ي ش����مال 
اسماعيل بيردييف على أن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الداعم األول لنشر الفكر الوسطي في 
العالم. وق����ال بيردييف في كلمته في املؤمتر الذي 
اختتم أعماله أمس »قلدنا س����مو أمير الكويت أرفع 
وسام وهو وس����ام التميز جلهود سموه الواضحة 
في نش����ر الفكر الوسطي وتأس����يس املركز العاملي 
للوس����طية في الكويت والذي كان النواة لتأسيس 
العديد من مراكز الوسطية في العالم والتي تهدف 

الى نبذ العنف والتطرف«.
من جانبه، دعا رئيس مجلس املفتني بروس����يا 
االحتادية املفتي راويل عني الدين الى ضرورة التضامن 
لوقف أي نزاعات دينية او عرقية، مش����يدا بجهود 

شيخ االسالم في هذا الصدد.
وقال »علينا مواجهة عدم التس����امح والتطرف 
وإزالة املش����اكل واحلروب، فهذا من أهدافنا، وعلى 
شعوب العالم جميعا ان يعملوا على مبدأ واحد وهو 
»التطوعية«، فاملبدأ القرآني االصيل هو »ال اكراه في 
الدين«. واكد ان نبينا محمد ژ هو خير منوذج، فهو 
اول من بنى دولة االسالم ونشر التسامح بني االديان 
ونرى ذلك واضحا في تعامله مع اليهود واليوم نحن 

نرى هذا التسامح في روسيا واذربيجان.
وقال »علينا نحن رجال الدين ان نبذل كل ما في 
وسعنا، وان ننشر السلم واالستقرار وندرأ احلروب 
والنزاعات، وأن نقوم بأعمال ترضي رب العاملني«.

وأعلن ان هناك دراسة لتدريس الدين االسالمي 
في املدارس الثانوية واجليش في روسيا.

من جهته، قال بطريرك جورجيا اليا الثامن انه 
ال ميكن حتقيق السالم بدون العدل، مشيرا الى ان 
املشاكل احلدودية بني اذربيجان وجورجيا أمر يقلقنا 
متمنيا وحدة االراضي االذربيجانية، وان يعم السالم 
في املنطقة. م����ن جانبه، دعا رئيس املجمع العاملي 
للتقريب بني املذاهب االسالمية محمد علي التسخيري 
الى ضرورة ان يتم احلوار االسالمي االسالمي اوال ثم 
احلوار االسالمي � املسيحي � اليهودي ثانيا، ثم احلوار 

بني احلضارات ثالثا. واعترض االمني العام للهيئة 
العاملية للفقه االسالمي السيد أبوالقاسم الديباجي 
على مفهوم احلوار بني االديان، مؤكدا انه مصطلح 
»غلط«، والصحيح انه حوار بني اتباع االديان، فالدين 
نور واالنوار ال تتعارض وال تتصادم، ولكن اتباعها 

هم الذين يتصارعون ويتصادمون.
وش����دد على ضرورة اجتثاث األيادي اخلبيثة 
والت����ي وراء زرع الفنت بني الناس واتباع الديانات، 
مؤك����دا انها مهمة عظيمة عل����ى عاتق رجال الدين، 
ومستش����هدا بقوله تعالى )لقد كرمنا بني آدم( ولم 
يقل االسالم او املسيحية او اليهودية، بل كرم كل من 
ميشي على األرض من البشر وهو تكرمي ال ميكن ان 

يسلبه احد من االنسان او مينعه احد.
من جانبه، قدم مستش����ار الش����ؤون القضائية 
والديني����ة لرئيس دولة االم����ارات العربية املتحدة 
وعضو مجمع البحوث االسالمية باالزهر الشريف 
وعضو املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب السيد 
علي الهاشمي بحثا مطوال بعنوان »السالم واحلب 

والتعاون في االسالم«.
كما حتدث في املؤمتر د.عبدالرحمن الزيد وألقى 
كلمة باس����م خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز ش����دد فيها على تبني اململكة احلوار 
نهجا وس����بيال اتباعا لديننا احلني����ف، ومؤكدا ان 
خادم احلرمني ذه����ب الى اعلى املنابر العاملية وهو 
االمم املتحدة من اجل تأكيد مبدأ احلوار والتعايش 

السلمي بني جميع اتباع الديانات.
وألقى وزير األوقاف األردني سعيد حجاوي كلمة 
ملك االردن امللك عبداهلل الثاني ابن احلس����ني اشاد 
خاللها باجلهود الكبيرة التي قام بها شيخ االسالم اهلل 
شكر باشا زاده في توطيد اواصر التعاون والتواصل 
بني اذربيجان ومملكة االردن، حيث انه عضو عامل 
في مؤسس����ة آل البيت امللكية للفكر االسالمي منذ 
عام 2002 وحاز بجدارة وسام احلسني للعطاء املميز 

من الدرجة االولى عام 2007.
وختم مفتي اذربيجان املؤمتر بكلمة شكر خاللها 
احلضور الكبير من ممثلي امللوك والرؤساء لتلبية 
الدعوة واملشاركة في املؤمتر واالحتفال بعيد ميالده 
الستني ومرور 30 عاما على نيله رتبة شيخ االسالم، 
مؤكدا ضرورة التعاون والتكاتف بني االديان السماوية 
الثالث لنبذ أي عنف أو تطرف أو ارهاب ونشر السالم 

والتنمية واحلوار بني جميع البشر.

59 مدرسة ثانوية تشارك في مسابقة فادية السعد بـ»العلمي«
العلمي  الن����ادي  انطلق في 
البرنامج التدريبي ملسابقة فادية 
السعد العلمية اخلليجية العاشرة 
حتت شعار »حلياة أفضل« الذي 
تنظمه����ا ادارتا الفتيات وعلماء 
املستقبل بالنادي لطالبات املرحلة 
الثانوية بحضور طالبات من 59 
مدرس����ة ثانوية بنات. واستهل 
البرنام����ج التدريبي مبحاضرة 
التحكيم د.محمد  لرئيس جلنة 
الصف����ار، اس����تعرض خالله����ا 

البنود االساسية التي يجب ان 
يحتويها ملف املشروع، وتناول 
فكرة املسابقة لهذا العام والتي 
ت����دور حول مش����كلة البيئة او 
امل����رور او الطاقة، الفتا الى انه 
التي ترغب  يتم تناول املشكلة 
في حلها الفرق املشاركة، مشيرا 
الدقة في  الى ضرورة مراع����اة 
العديد من االسئلة  االجابة عن 
عند كتابة ه����ذا اجلزء من ملف 
املشروع دون االسهاب في الكتابة 

ومنها على سبيل املثال ملاذا مت 
اختيار املشكلة ومدى تأثير اهمال 
املشكلة على املجتمع، وضرورة 
وضع القارئ في حالة تصور كامل 
للمشكلة واقناعه مبدى خطورتها 
اذا ما اس����تمرت دون ايجاد حل 
مناسب لها. وحتدث عن اجلدول 
الزمني املفروض اتباعه لتنفيذ 
املش����روع ويشمل اربع مراحل، 
الفتا الى ان آخر موعد لتس����لم 
ملف املش����روع هو 10 ديسمبر 

املقبل، وان موعد انتهاء املرحلة 
االولى واعالن نتائج تقييم ملف 
املشروع هو 17 من نفس الشهر، 
على ان تبدأ املرحلة الثانية في 
23 ديسمبر وآخر موعد لتسليم 
املشروع هو 24 فبراير املقبل، ومن 
ثم تأتي مرحلة تقييم املشاريع 
خالل يومي 3 و4 مارس، ومن ثم 
حفل اخلتام الذي حدد له االول 
من ابريل من العام املقبل بخيمة 

النادي العلمي.


