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)سعود سالم(الشيخة أسماء تتوسط احلضور الداعية نبيل العوضي متصدرا احلضور

الشيخة أسماء بني املكرمات

صورة جماعية للمهتدين اجلدد أمام فرع اللجنة قبل االنطالق لرحلة العمرة

مبرة طريق اإليمان نظمت الحفل الختامي لحملة »نوري اكتمل« لتكريم 450 فتاة كويتية

أسماء السلمان:  بنات الكويت اخترن الحياء شعارًا
والفتيات الصغيرات يتسابقن في ارتداء الحجاب

»التعريف باإلسالم« سيّرت قافلة العمرة الثانية والثالثين
ليلى الشافعي

اك���د مدير ادارة االفرع ومدير ادارة احلج والعمرة 
بلجنة التعريف باالس���ام احملام���ي منيف العجمي 
حرص اللجنة على رعاية املهتدين اجلدد واجلاليات 
غير العربية وتوفير املناخ االس���امي املائم لتنمية 
وازعهم الديني وتأهيلهم ليغدوا افرادا نافعني النفسهم 

وملجتمعاتهم.
جاء ذلك خال تسيير اللجنة لرحلة العمرة الثانية 
والثاثني م���ن امام فرع املنقف وعلى متنها قرابة 50 
معتمرا من املهتدين اجلدد واجلاليات، ويرافقهم طاقم 
دعوي وخدمي مميز لكي يسهل لهم االستمتاع بأداء 
شعيرة العمرة. وتابع العجمي: هذه هي القافلة الثانية 
التي قام بارسالها آل العجيل الكرام على نفقتهم اخلاصة، 
وهذا خير دليل على حرصهم على تفعيل دور الدعوة 
ومشاركتهم في انشطة اللجنة التي تصبو الى تقوية 

الوازع الديني للمهتدين اجلدد واجلاليات.
واضاف العجمي: نحن في جلنة التعريف نسعى 

جاهدين الستكمال املسيرة احلسنة التي ارسى قواعدها 
االنبياء واملرسلون ومن سار على دربهم املنير.

ويضيف: املهتدون اجلدد قرة عني جلنة التعريف 
باالس���ام، وان اللجنة حتاول جاهدة بكل ما اوتيت 
من وسائل على ردف هؤالء املهتدين وتقوية وازعهم 
الديني كونهم االرض التي يظهر فيها حصاد اللجنة 
املبارك، ومن اوجه الرعاية تس���يير اللجنة لرحات 

احلج والعمرة باستمرار.
وزاد: حت���رص ادارة احلج والعمرة على ان يرافق 
رحلة العمرة طاقم خدمي مميز حتى يساعد املهتدين 
على االس���تمتاع باالجواء االميانية، وكذلك يصاحب 
الرحلة طاقم دعوي من بني جلدتهم حتى يشرح لهم 
كيفية قضاء شعيرة العمرة ويجيب على تساؤالتهم 

الشرعية ويقيم لهم املسابقات الدعوية.
وذكر العجمي ان جلنة التعريف باالسام حرصت 
على اقامة جلنة خاصة للحج والعمرة تتولى بدورها 
االشراف على رحات احلج والعمرة، وتسعى جاهدة 

لتذليل كل الصعاب التي تصاحب هذه الرحات حتى 
تتيح لضيوف الرحمن االس���تمتاع به���ذه الرحات 
االميانية. وبني العجمي ان جلنة احلج والعمرة تضع 
لها خطة مفصلة تسير عليها من خال رؤيتها، وهي 
املكوث في مكة املكرمة اكبر وقت ممكن لفضيلة املكان 
والزم���ان، كما حترص على زيارة نس���ك احلج حتى 
تزرع ش���وق قضاء فريضة احلج في قلوب املهتدين، 
وفي املدينة املنورة حترص اللجنة على زيارة مسجد 
القبلتني ومجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
وجبل احد وغيرها من البقاع الطاهرة، وهذا هو دأب 
جلن���ة احلج والعمرة التي ته���دف الى زيارة االماكن 
الديني���ة والتاريخية التي تثري الثقافة الدينية لدى 
املعتمرين. واختتم العجمي تصريحه بشكر آل العجيل 
الكرام على دعمهم املستمر لكل انشطة اللجنة، مثنيا 
على حرصهم الشديد على تسيير قافلة العمرة سنويا، 
مؤكدا ان هذه هي خصال اهل الكويت الذين جبلوا على 

فعل اخلير منذ قدمي االزل.

ليلى الشافعي
أعربت الشيخة أسماء السلمان الصباح عن سعادتها 
وفرحتها وهي ترى بنات الكويت بهذه الصورة التي 
تشرح القلب وتسعد النفس وقالت ل� »األنباء« خال 
احلفل الذي أقامه نادي رمياس للفتيات التابع ملبرة 
طريق اإلميان والذي أقيم حتت رعايتها بصالة قصر 
حولي بارك لتكرمي 450 محجبة من فتيات الكويت، 
حضره اكث���ر من 3 آالف، قلوبنا عطش���ى ملثل هذه 
امللتقيات التي تعتبر مفخرة للكويت خاصة اننا نرى 
بنات كويتيات اخترن احلياء ليكون لهن شعارا وهن في 
عمر الزهور، وهذا فضل كبير من اهلل تعالى، فالكويت 
عرفت منذ نشأتها بحب التدين وليس بغريب عليها، 
لذلك وجدنا الفتيات الصغار يسرعن ويتسابقن على 
ارتداء احلجاب وهذا ما أثلج صدورنا وأرى ان األعداد 
تزداد عن العام املاضي وفي ازدياد مستمر ونأمل ان 

يكون العدد مضاعف في العام املقبل إن شاء اهلل.
من جهته، حتدث رئيس مجلس إدارة املبرة الداعية 
نبيل العوضي مهنئا الفتيات احملجبات وشرح فكرة 
احلملة وكي���ف تطورت وانتقلت ال���ى بعض الدول 
العربية، واشار الى ارتداء بعض الفتيات احلجاب في 

دول اوروبا عندما ش���اهدوا احلملة عبر الفضائيات، 
وشكر العوضي املتطوعات في احلملة والاتي يعملن 
من اجل نش���ر الفضيلة وارتداء احلجاب، مؤكدا ان 

األصل في الكويت هو التدين.
بعدها حتدث د.محمد العوضي كعادته عن طريق 
س���رد القصص املؤثرة والسلوكيات التي حتدث في 
مجتمعاتنا العربية، مؤكدا ان احلجاب في هذا العصر 
هو ثورة أخاقية حضارية تقول للبش���رية ان هذا 
اجلس���د غال وليس س���لعة تتداول، مؤكدا ان حملة 
»نوري اكتمل« هي مشروع نوعي طرحته مبرة اإلميان 
ألن اليوم هو عصر ابتذال لألنثى، مش���يرا الى إدانة 
عضوة البرملان البريطاني لإلعانات التي تنشر على 
الباصات لنساء عاريات، وشكر القائمات على املشروع، 
كما شكر الشيخة أسماء على دعمها ملبرة طريق اإلميان 

وعلى عملها اخليري في مجاالت عدة.
وهنأ مدير املبرة محمد القاف قائا: مبروك نوركن 
اكتمل أيته���ا الفتيات ونحن نش���هد اليوم االحتفال 
بتكرمي 450 فتاة من حملة »نوري اكتمل«، مشيرا الى 
ان اإلقبال كبير والقبول الطيب من األس���ر الكويتية 
والفتيات على احلملة دفعنا الى تكرمي 180 فتاة العام 

املاضي في الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية وبحضور 
الداعية أحمد القطان ود.محمد الثويني والداعية نبيل 
العوضي ولفيف من الش���خصيات رغم ان املتقدمات 
للمشاركة في احلملة قد جتاوزن 600 فتاة كنا نأمل 
تكرميهن جميعا. وأضاف: بعد ان أثلج صدورنا إقبال 
الفتيات على احلملة العام املاضي بدأنا في التجهيز 
لبدء حملة هذا العام ووضعنا في مخيلتنا تكرمي 250 
فتاة وتصورنا ان العدد كاف ولكن فوجئنا بعد 10 أيام 
من بدء التسجيل ان عدد املتقدمات وصل الى 300 فتاة 
مع ان فترة التسجيل كما أعلنا في الصحف شهر كامل 
مما دفعنا بعد انتهاء مدة الش���هر الى ضرورة تكرمي 
400 فتاة هن أوائل املتقدمات للتس���جيل، فقد وصل 
عدد املتقدمات للمش���اركة عشرات املئات واحلمدهلل 

على هذا الزخم من اخلير والرضا.
وزاد: أوجه الش���كر نيابة عن مبرة طريق اإلميان 
ولكل الفتيات املشاركات للقوارير الطيبة من املتطوعات 
والداعي���ات الائي كن يعملن لصالح احلملة في أيام 

عطلهن الرسمية فلهن منا كل حتية وتقدير.
بعدها قامت الشيخة أسماء ووليد العصيمي والداعية 

العوضي بتكرمي الفتيات.

النس���ائية  اللجنة  نظم���ت 
في جمي���ع االصاح االجتماعي 
محاضرة ديني���ة قدمها ضيف 
العربية  الكويت م���ن اململك���ة 
السعودية د.خالد اجلبير حول 
»غيرة النس���اء« وسط حضور 
نسائي حاشد من شتى االعمار، 
وذلك ضمن سلسلة الندوات التي 
تقيمها وزارة االوقاف والشؤون 
االس���امية في الكويت للداعية 

اجلبير بالتعاون مع اللجنة.
وق���ال د.اجلبير في تصريح 
للصحافيني عقب احملاضرة انه 
يسعى الى رسم خطى وطرق أمام 
املرأة توصلها الى الفردوس األعلى 
ونغلق ابواب النار دونها، موضحا 

ان الكويت من الدول اخلليجية 
التي تتميز بالدعوة س���واء بني 
الرجال او النس���اء ويحتاج الى 
توجيه ه���ؤالء الكويتيني ممن 

يخدمون الدعوة.
وتط���رق د.اجلبي���ر خال 
محاضرته ال���ى توضيح اعظم 
طريق امام املرأة الى النار والذي 
يتمثل في ثاثة امور لس���انها، 
وهيئتها، وزوجها، ويجب عليها 
ان تنظر الى األمور الثاثة نظرة 
فاحص���ة وتدقق فيه���ا كثيرا، 
موضحا ان اعظم شيء يسحب 
املرأة الى النار لسانها، اذ تتراوح 
ما نس���بته 70 الى 90% بسبب 
الغيرة التي جتعل املرأة تلجأ الى 

شتى االمور التي تخرجها من امللة 
سواء سحر أو قذف، خصوصا ان 
الغيرة تسببت في خروج نساء 

صاحلات من امللة.
واضاف د.اجلبير ان بعض 
النس���اء من اجل رجل تكفر مبا 
انزل عليها بسبب الغيرة مبينا 
ان تع���دد الزوجات في اخلليج 
واجلم���ع بينهن تدفع املرأة الى 
الغيرة واللجوء الى اساليب دخلها 
في الشرك، الفتا الى ان الغيرة 
تتساوى فيها العاملة واجلاهلة، 
فالغيرة من املرأة على زوجها أمر 
الغيرة االيجابية  جميل ولكنها 
التي توضح مقدار احلب وليس 

االستحواذ.

الجبير: العالمة والجاهلة تتساويان 
في غيرة النساء على الرجل

خالد الشرف

د.طارق الطواري

د.شافي الهاجري

د.عجيل النشمي متحدثاً للزميلة ليلى الشافعي

بدر الرخيص

خالل االجتماع بديوانية الرابطة بالهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

النشمي: أكثر من 200 عضو يشاركون 
في عمومية »علماء الشريعة« بالبحرين

  ليلى الشافعي
أعلن رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي د.عجيل النش���مي في اجتماع 
العلماء الذي انعقد اول امس في مقر الهيئة اخليرية 
االسامية العاملية عن انتخاب مجلس ادارة جديد من 
الرئيس واعضاء املجلس، وقال: رأينا من املناسب 
ان نطرح النظام االساسي لبعض الزماء في الرابطة 
الذين لم يطلعوا على االشياء التفصيلية عن النظام 
االساسي وعن شروط االلتحاق بالرابطة، وايضا ان 
يتم اطاع عضو الرابطة على النظام االساسي فيها 

وبناء عليه يوافق على االنضمام للرابطة.
وزاد: وهذه اجللس���ة مخصصة لهذا املوضوع 
وما يستجد من بعض االمور مشيرا ان النظام في 
الرابطة فيه بنود كثيرة تتعلق باسم الرابطة ثم 
النظام الذي يحكم هذه اجلمعية او الرابطة وهو 
حسب النظام في مملكة البحرين، ودار احلديث في 
االجتماع حول شروط العضوية، كما دار احلوار 
عن الرابطة واستقاليتها وميزانيتها وكل ما يتعلق 
بها، وعن عدد االعضاء الذين سيشاركون من دول 
مجلس التعاون في اجتم���اع اجلمعية العمومية 
الذي سيعقد في البحرين قال د.النشمي انه اكثر 

من 200 عضو من جميع الدول املشاركة واكثر من 
70 عضوا من الكويت.

من جانبه قال د.شافي العجمي ان احلديث بني 
االعضاء الذي دار في ديواني���ة الرابطة اكد على 
اهمية مناقشة االهتمامات املشتركة بني االعضاء 
ومن ذلك عرض بعض املواد في النظام االساسي 
للرابطة لتطويرها وزيادة بعض املواد لعرضها على 
اجلمعية العمومية املنعقدة في اول مايو القادم في 
دولة البحرين، وذلك للمرة الثانية ملناقشة التقرير 
اخلتامي للرابطة والتقرير املالي واالداري وانتخاب 
مجلس االدارة، وحول اهمية تلك االجتماعات قال: 
م���ن اجل ايجاد التقارب بني علماء الش���ريعة في 
الساحة اخلليجية والعمل على توحيد اآلراء الفقهية 
والفكرية فيما بينهم حول القضايا الكبرى والنظر 
في القضايا املستجدة ووضع احللول املناسبة لها 
في ضوء احكام الش���ريعة االسامية ومقاصدها، 
باالضافة الى اصدار البحوث والدراسات الشرعية 
التي تعالج االمور املستجدة على الساحة اخلليجية 
فيما يحقق مقاصد الشرع وتفقيه املسلمني بدينهم 
وتوعيتهم باالسام الصحيح في شموله ووسطيته 

ويسره وسماحته وخلوه من الغلو والتطرف.

)كرم جابر(

وضع القضاء العس���كري اللبناني يده 
على مهاجمي س���فارتنا في بيروت ورشقها 
باحلجارة على خلفية خسارة نادي النجمة 

أمام القادسية في كرة القدم.
وأفادت مصادر النيابة العامة العسكرية 
ب���أن النيابة فتحت حتقيقا في احلادث بناء 
على كتاب معلومات نظمته القوى األمنية، 
وكلفت مفرزة الشرطة القضائية بالتوسع في 
التحقيق بإشرافها وإجراء مسح للكاميرات 
املثبتة، سواء على مبنى السفارة أو املباني 
احمليطة بها واملطلة على اجلهة التي كانت 
عرضة للهجوم ووقعت فيها األضرار املادية 
ومراجعة محت���وى هذه الكاميرات وحتديد 
هويات املهاجم���ني وتوقيفهم وإحالتهم الى 
احملكمة العسكرية. وأوضحت املصادر أنه 
مت بالفعل تصوير املهاجمني وحتديدهم وأنه 

جار القبض عليهم وتقدميهم للمحاكمة.
الى ذلك، أصدر ن���ادي النجمة الرياضي 
بيانا أعلن فيه »ش���جب النادي واستنكاره 
األعمال املشينة التي قامت بها فئة صغيرة، 
مندسة في صفوف جماهيره، في املباراتني 
اللتني خاضهما مع كل من الناديني الشقيقني 

االحتاد احللبي والقادسية الكويتي«.
وأضاف البيان »ان نادي النجمة الرياضي 
قام، منذ تأسيس���ه، على العمل ملا فيه خير 

مجتمعه الرياضي والوطني، فالتفت من حوله 
قاع���دة جماهيرية فريدة ومتميزة بتنوعها 
وشمولها، قل نظيرها في وطننا لبنان والعالم 
العربي، انصهرت في بوتقة واحدة، يجمعها 
احلب والوالء لناديها احلبيب، ال تفرقها منطقة 
أو سياسة أو طائفة أو أي عصبية من أي شكل 

كان، فشكلت وحدة وطنية متميزة«.
وتابع نادي النجمة »ان اللجنة اإلدارية 
للنادي تسعى جاهدة للحفاظ على املبادئ 
التي ق���ام عليها النادي ولن تس���مح لهذه 
القلة املوتورة بإحداث أي ش���رخ في جسم 
اجلمهور النجماوي، وم���ا ميثل من امتداد 
متكامل على مجمل مساحة الوطن، كل الوطن. 
كم���ا ان وعي اإلدارة وجماهير النادي كفيل 
باحلفاظ والتصدي لعب���ث هؤالء الذين ال 
ميتون الى نادي النجمة وجماهيره بأي صلة 
والنادي منهم براء«. وختم النادي »في ضوء 
الفلتان املتكرر الذي حصل، يحض النادي 
السلطات املختصة والقوى األمنية على حتمل 
مسؤولياتها بصورة حاسمة وجازمة، حفاظا 
على ما تبقى من مس���احة جتمع اللبنانيني 
التواقني للتاقي ضمن فضاء رياضي صرف 
ميثل نادي النجمة الرياضي، واحدا من أهم 
صروحه، وردعا لهؤالء املندس���ني وحفاظا 

على السامة العامة«.

»النجمة« يعلن استنكاره: هؤالء ال ينتمون للنادي وجماهيره

القضاء العسكري يضع يده 
على مهاجمي سفارتنا في بيروت


