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الطواري: النوم الخفيف ال ينقض الوضوء 
ليلى الشافعي

اس���تضافت مبرة طريق اإلميان في مس���جد الشايع بالزهراء 
بالتعاون مع ادارة مساجد حولي د.طارق الطواري ليطلع جموع 
املصلني في محاضرة علمية تعليمية على ما خفي عنهم من الوضوء 

كما عرفه املسلمون وكما أرشد عنه احلبيب املصطفى ژ.
بدأ د.الط���واري موضحا ان الوضوء واج���ب لثالثة أمور هي 
الص���الة والطواف ومس املصحف وان ه���ذه الثالثة ال تصح من 

دون وضوء.
وأرشد الطواري الى مكروهات الوضوء قائال »فاعلها غير مأزور 
وتاركها مأجور« وهي املكروهات تنزيها مبعنى »ليتك ما فعلت« 
وأولها ان تترك سنن الوضوء من بسملة أو استنشاق الخ، ثانيها 
يكره الوضوء في مكان جنس حتى ال تتطاير النجاسة على املتوضئ، 
ثالثا اإلسراف في استخدام املاء، رابعها الزيادة على ثالث في غسل 
األعضاء فمن زاد على ثالث فقد تعدى وظلم، خامسها لطم الوجه 

باملاء وهو ضرب الوجه باملاء فهذا تشبه باملنهي عنه.
وبني الطواري األمور التي ينتقض بها الوضوء، وأولها كل ما 
يخرج من السبيلني )القبل والدبر( سواء كان قليال أو كثيرا، ثانيها 
النوم الثقيل املس���تغرق املفقد لإلدراك، فالنوم اخلفيف ال ينقض 
الوضوء، ثالثا مس الرجل لذكره أو مس املرأة لفرجها وذلك ألنه 
مظنة حتريك الشهوة، رابعا زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر 
أو اس���تخدام مخدر الخ، خامسا إذا مس الرجل املرأة بشهوة، أما 
مسها دون شهوة فال يبطل الوضوء مثل مسها في الطواف حول 
البيت فقد كان الرس���ول يقبل زوجاته ثم يذهب للصالة، سادسا 

الردة عن اإلسالم، سابعا أكل حلوم اإلبل والشرب من ألبانها.
وقد ش���رح د.الطواري بعض القضايا التي فيها خالف مبينا 
ان املرأة التي تغسل صبيها الصغير وتلمس أعضاءه التناسلية 
ال ينتقض وضوءه���ا، وخروج القيء الكثير ينقض الوضوء ألن 
فيه حكم اخلروج من السبيلني وذلك عند أغلب العلماء لكن األمر 
فيه خ���الف، والقهقهة في الصالة ليس فيها دليل على انها تبطل 

الوضوء وإن كانت توجب إعادة الصالة.

النومس مقرراً عاماً

»المعلمين« اختارت »اإلعداد األفضل 
لمعلم المستقبل« شعارًا لمؤتمرها

إدارة األوقاف السنية بالبحرين 
كّرمت األمانة العامة لألوقاف

حددت اللجنة التحضيرية 
العليا للم���ؤمتر الترب���وي ال� 
39 الذي تعتزم جمعية املعلمني 
تنظيمه خ����الل مارس املقبل 
حتت رعاية سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد شعار 
املؤمتر حتت عنوان »االعداد 
االفضل ملعلم املستقبل« فيما مت 
اختيار د.سعيد النومس مقررا 
عاما للمؤمتر الذي اكد بدوره 
على اهمي����ة املؤمتر في ظل 
احلاجة املاسة لتفعيل جميع 
املجاالت واخلطط واملشاريع 
اخلاصة بإعداد املعلم وتطوير 
امكاناته وقدراته مبا يتوافق مع 
التطور العلمي والتكنول���وجي 
السريع، والطف����رة الواسعة 
التعلي�������م  ف����ي مج����االت 

املتط��ور.
وذكر د.النومس ان اللجنة 
العليا للمؤمتر حددت خمسة 
مح����اور للمؤمتر على النحو 

التالي:
احملور االول: تقييم كليات 
اع����داد املعلم وذلك من حيث 
معايير االختي����ار والبرامج 

املعدة.
احمل����ور الثان����ي: اع����داد 
املعلم اثناء اخلدمة وذلك من 
خالل مناقشة برامج ومراكز 

التدريب.
الثال����ث: املعلم  احمل����ور 
والعملية التعليمية من حيث 
حق����وق وواجبات املعلم بني 
الواقع والطم����وح ومعايير 
وآلية تق����ومي املعلم، ودوره 

في املنهج املدرسي.

العام  االم����ني  حضر نائ����ب 
للمصارف الوقفية باالمانة العامة 
لالوقاف محم����د اجلالهمة حفل 
توقيع عقد مشروع هدم واعادة 
بناء جامع الغاوي مبملكة البحرين 
العامة  االمان����ة  ب����ادرت  والذي 
لالوقاف باملساهمة في اعادة بنائه، 
وذلك على هامش انشطة امللتقى 
العلم����ي االول لألئمة واخلطباء 
الذي أقامته ادارة االوقاف السنية 
مبملك����ة البحرين حتت ش����عار 
»النهوض برسالة املسجد في ظل 
املتغيرات«. وقام الشيخ سلمان 
بن عيس����ى بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس االوقاف الس����نية 
بوزارة العدل والشؤون االسالمية 
مبملكة البحرين في سياق حفل 
توقيع العقد بتكرمي االمانة العامة 
التقدير  لالوقاف وتقدمي شهادة 
الى محمد اجلالهمة نائب االمني 
العام للمصارف الوقفية، ويأتي 
هذا التكرمي تقديرا للدور الريادي 
الذي قدمته االمانة العامة لالوقاف 
الفت����رة املاضية من دعم  خالل 
للمش����اريع التنموية واخليرية 
التي تنفذها ادارة االوقاف السنية 
ومنها مشروع هدم واعادة بناء 
جامع الغاوي وهو احد املساجد 
التاريخي����ة القدمي����ة مبحافظة 
احملرق، ومش����روع بناء مسجد 
عبدالعزي����ز خنجي ومش����روع 
التبريد والتكييف، باالضافة الى 
تنفيذ مصرفي االطعام والكسوة، 
الى املساهمة في تطوير  اضافة 
واعادة بناء االوقاف في مناطق 

املنامة واحملرق.

احملور الرابع: دور البحث 
العلمي ف����ي تطوير العملية 
التعليمية ومدى االس����تفادة 
من االبحاث والدراسات املقدمة 

العداد وتطوير املعلم.
احملور اخلامس: االجتاهات 
العملية  احلديثة في تطوير 
التعليمية من حيث ترخيص 
مزاولة مهنة التعليم واالعتماد 
االكادميي ملدارس التعليم العام 
وكليات اعداد املعلم في ضوء 

املعايير العاملية.
م����ن جانب آخ����ر وجهت 
ادارة الدعوة ملديرات املدارس 
واملديرات املساعدات حلضور 
اللقاء الثالث ملنتدى القيادات 
التربوية الذي سيقام الساعة 
السادس����ة من مساء يوم غد 
الثالث����اء في مق����ر اجلمعية 
بالدسمة حتت عنوان »صيانة 
املبنى املدرسي« وستشارك 
فيه مراقبة الصيانة في منطقة 
حول����ي التعليمي����ة م.إيالف 

الفضالة.

وأعرب اجلالهمة عن شكره 
وتقديره إلدارة االوقاف السنية 
عل����ى مبادرته����ا الطيبة بتكرمي 
االمان����ة والتي تكلل����ت بتوقيع 
عقد تنفيذ املش����روع ودعوتها 
حلضور انشطة امللتقى، واكد ان 
االمانة العامة لالوقاف تس����اهم 
بش����كل كبير في توطيد عالقات 
الشراكة فيما بينها وبني جميع 
املؤسسات واجلمعيات احلكومية 
واالهلية داخل الكويت وخارجها، 
كما اشار الى ان االمانة لن تتوانى 
الدعم لكل االنش����طة  في تقدمي 
واجلهود التطوعية التي من شأنها 
خدمة املجتمع العربي واالسالمي، 
والعمل على التواصل املس����تمر 
مع املس����ؤولني في تلك اجلهات 
مبا يس����اعدها على أداء مهامها. 
موضحا ان االمانة تلتزم في هذا 
الشأن بشروط ومقاصد الواقفني 
وباالغ����راض واملصارف التي مت 

حتديدها عند انشاء الوقف.

د.سعيد النومس

محمد اجلالهمة

فريق الغوص ينتشل 43 قارباً وشباكاً في نقعة سوق السمك بمنطقة شرق
متك���ن فري���ق الغ���وص باجلمعية 
الكويتية حلماي���ة البيئة بالتعاون مع 
الكويتية من  العامة للموانئ  املؤسسة 
انهاء كارثة بيئية في نقعة )مرفأ( سوق 

السمك مبنطقة الشرق.
وقامت مجاميع العمل املشتركة بني 
الفريق ومؤسس���ة املوانئ بانتشال 43 
قاربا ومجموعة كبيرة من شباك الصيد 
تزن 60 طنا من قاع البحر والتي كانت 
تسبب تلوثا يوميا ملياه الساحل القريب 
من النقعة وجون الكويت. وقال مسؤول 
العمليات البحرية بالفريق وليد الشطي 
ان العملي���ة نوعية ومتميزة، وتعد من 
اكبر عمليات فريق الغوص الكويتي من 
حيث رفع هذه االعداد الكبيرة من القوارب 
والش���باك، وتبني م���دى فاعلية العمل 
التطوعي في اجناز املشاريع والعمليات 

للحفاظ على البيئة البحرية.
واضاف الشطي ان الفريق استطاع رفع 
هذه القوارب بخطة محكمة وباستخدام 
عدد كبير من احلقائب الهوائية ومعدات 
الغوص والقوارب املطاطية واجلت سكي، 
اضافة الى القارب الرئيس���ي من ميناء 

الشويخ ورافعتني بقوة 90 طنا.
وأوضح ان الدع���م الكبير من مدير 
عام مؤسس���ة املوانئ الكويتية الشيخ 
د.صباح جاب���ر العلي وحضوره طوال 
العمل والذي امتد الى 12 س���اعة كان له 
الفضل بعد اهلل تعالى في جناح املشروع 

وانقاذ البيئة البحرية.
ودعا الش���طي اجله���ات املعنية الى 
مراقبة ومحاسبة بعض الصيادين والذين 
يلوثون يوميا مرفأ سوق السمك سواء 
برميه���م للمخلفات من ش���باك الصيد 
وغيرها، اضافة ال���ى اهمالهم للقوارب 
وال���ذي يعد من املش���اريع اجلميلة في 

رفع أحد القوارب وفي اإلطار انتشال إحدى الشباكمدينة الكويت.


