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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

الكتاب يبقى هو المرجع الرئيسي للبحث عن المعلومة مهما بلغت برامج الحاسوب اإلسامي واإلنترنت من تطور

وغارت الحوراءلطف اهلل في المصيبة

حدثن��ا في البداية عن املع��رض وأهدافه التي 
من أجلها أقيم؟

انطلق معرض الكتاب اإلسالمي الـ 35 والذي 
تنظمه جمعية اإلصالح االجتماعي حتت شعار 
»أسرة تقرأ« على أرض املعارض الدولية في 
منطقة مشرف صالة 5، وهذا املعرض هو األول 
من نوعه في الكويت، فجمعية اإلصالح هي أول 
من أقام معرضا للكتاب في الكويت حتى قبل 
معرض الكتاب العربي، وهو يهدف إلى نشر 
الثقافة والفكر اإلسالمي، وتوفير املعلومات 
لطالب العلم والباحث بأسهل الطرق، وجعل 
الكويت منارة للثقافة والعلم، وإبراز التقنية 
احلديثة في نشر الفكر اإلسالمي، وتنويع الكتب 
املعروضة التي متثل جميع املعارف والثقافات 
النشاط اإلنساني،  اإلسالمية، وجميع أوجه 
وكذلك تشجيع جميع فئات املجتمع على اقتناء 
الكتب واألشرطة واألقراص املمغنطة اإلسالمية 
واملفيدة، وأخيرا زيادة أعداد املشــــاركني من 
دور النشر واملكتبات ومراكز املعلومات من 
داخل وخارج الكويت«. وكما هو معلوم كان 
املعرض يقام في السنوات املاضية على مسرح 
جمعية اإلصالح، وانتقلنا إلى أرض املعارض 
مبشــــرف منذ السنة املاضية، حيث املساحة 
األكبر، واملنطقة مهيأة ومناســــبة جدا إلقامة 

املعارض.
كل ما هو مفيد

هل نفه��م من هذا أن املع��رض يقتصر على 
الكتب الشرعية فقط؟

ال، بل كل كتاب ال يخالف الدين وال يتعارض 
مع شرائعه فيعتبر عندنا كتابا صاحلا للعرض 
وله فائدته، فيمكن أن جتد كتبا في علم نفس 
واإلدارة، وجلميع الفئات العمرية، للشــــباب 
واألطفال والرجل واملرأة، واملواد املعروضة 
ليست كتبا فقط، بل فيها اللوحات واملخطوطات 
وأشرطة الكاسيت والڤيديو، واألناشيد، إضافة 
إلى أن هناك ما يسمى بالتلفون اإلسالمي الذي 

يعرض حديثا في املعرض.

تنافس في األسعار

ه��ل تلزمون املكتب��ات املش��اركة بتخفيض 
األسعار كخدمة لزوار املعرض؟

نحن ال نتدخل في شــــأن األســــعار، فكل 
مكتبة تأتي لتنافس مــــع املكتبات األخرى، 
ويقتصر عملنا على خلق جو من املنافســــة 

خلدمة زوارنا.

جديد المعرض

ما جديد معرض الكتاب لهذا العام؟
وفرنا خدمة الفهرس االكتروني لزوار 
املعرض ليستطيع من خالله الزائر البحث 
عن اسم املؤلف أو دار النشر للكتاب املراد، 
كما أننــــا أقمنا ركنا خاصــــا لإلصدارات 
اجلديدة لهذا العام، وشــــارك معنا »مركز 

حروف لنشر التراث والفن اإلسالمي« بجناح 
كبير، والذي ميثل إضافة نوعية ومميزة 
ضمن أنشطة املعرض إلشباع رغبات الزوار 
ومرتادي املعرض لالطالع على جماليات 
العربي  الفن اإلســــالمي وروائع اخلــــط 
والزخرفة اإلســــالمية حيث سيتم عرض 
مجموعة من األعمــــال الفنية لكوكبة من 
أشهر اخلطاطني في العالم العربي واإلسالمي 
وكذلك عرض لبعض املخطوطات القدمية 
التراثية ويعرض بانوراما حائطية حتكي 
قصة احلرف العربي منذ بداية نزول الوحي 
إلى يومنا هذا مرورا بأهم احملطات الفنية 
والتاريخية والعديد من البرامج التفاعلية 
مع اجلمهور والزوار، وبذلك نكون خلقنا 
معرضا داخل معرض. ولدينا مشاركات 
أخرى جديدة من جلنة التعريف باإلسالم 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية لتعريف 
اجلاليات غير الناطقــــني باللغة العربية 
بالدين اإلسالمي، باإلضافة إلى مشروع رواق 
للشباب التابع جلمعية اإلصالح االجتماعي 
والذي يهتم بإنشاء املشاريع الشبابية في 
املجتمع الكويتي وتنمية مهاراتهم الثقافية 
والسلوكية وصقل مواهبهم وتنمية الثقة 
في نفوســــهم ويوجد لديهم أربعة مراكز 
هي مركز الشباب وتاج الوالدين لتحفيظ 

القرآن الكرمي ومركز ترويح ومركز أجيال 
الرياضي.

إحصائيات

حدثن��ا أكث��ر عن ع��دد املش��اركات في هذا 
املعرض.

املعرض يحتوي على 140 جناحا وجهة 
مختلفة، من دول العالم العربي واإلسالمي 
كالسعودية ومصر ولبنان وسورية وإيران 
باإلضافة إلى الكويت، من دور النشر واملكتبات 
السمعية ومحال الكمبيوتر واملجالت واللجان 
اخليرية والتربوية والفضائيات، ومكتبات 

متخصصة للطفل واألسرة، واملعرض يحتوي 
على 20 ألفا من عناوين الكتب املشاركة.

وقبل أيام زار املعرض في صباح يوم واحد 
عدد كبير من أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات 
املدارس رغـــم أننا نعيش فترة اختبارات، 

وصل عدد الباصات إلى 48 باصا.

آلية الرقابة

حدثنا عن آلية رقابة الكتب املعروضة، وهل مت 
حجب بعضها وملاذا؟

عند اطالعنـــا على الكتب املراد عرضها 
من املكتبات املشـــاركة نقوم بطلب قوائم 
لها لنبعث بها الى وزارة اإلعالم، وإذا كانت 
هناك كتب جديدة غير معروفة وغير مرفقة 
على قائمة كمبيوتر الوزارة، تقوم الوزارة 
بطلب توفير عينات منها، وبعد ذلك تقوم 
الوزارة باالطالع عليها وتنظر مدى موافقتها 
للقانون، وتستغرق العملية أشهرا، ووزارة 
اإلعالم حقيقة متعاونة جدا معنا، وفي هذا 
العام نســـبة الكتب املمنوعة قليلة جدا ال 

تكاد تذكر.

األنشطة المصاحبة

ما األنشطة املصاحبة للمعرض؟
يصاحب املعرض إقامة محاضرات دينية 

ومهرجانات إنشادية، حيث ستقام محاضرة 
في يوم االثنني 26 للشهر اجلاري للدكتور 
سعيد األصبحي في متام الساعة 10 صباحا 
لطلبة املدارس، وفي مســـاء يوم األربعاء 
ســـيقام مهرجان األنشـــودة واملسابقات، 
ومثله أيضا مســـاء يوم اجلمعة وكل ذلك 
في صالة املعرض، ثم يكون اخلتام مبهرجان 
إنشادي للمنشد أحمد بوهادي على مسرح 
جمعية اإلصالح بعد صالة العشاء من يوم 

اجلمعة.

طموحات مستقبلية

م��ا الطموح��ات املس��تقبلية للقائم��ن على 
املعرض؟

طموحنا هو في أن يتوسع املعرض أكثر، 
وتزداد املشــــاركات وتزداد اهتمامات الناس 
بالكتاب، فالكتاب يبقى هو األصل مهما بلغت 
برامج احلاسوب اإلسالمي واإلنترنت من تطور، 
ويبقى الكتاب هو املرجع الرئيسي للبحث عن 
املعلومة من مصدرها الصحيح، فقد يتضمن 
اإلنترنت معلومة غير صحيحة أو يكون هناك 
نقل خاطئ أو ترجمة غير دقيقة، وكما قيل 
خير جليس في الزمان الكتاب، واهلل تعالى 
أمرنا فقال »اقرأ«، ولذلك شعارنا في املعرض 
هو »أسرة تقرأ«، فنحن نريد أن يجلس األب 
واألم واألوالد على كتاب يقرأون منه صفحة 

أو صفحتني ليتعلموا ويتثقفوا.

شكر لرعاية الفهد

ملن تود توجيه كلمة شكر وعرفان ممن ساهم 
في إجناح املعرض بحلته ال� 35 اجلديدة؟

بداية أشكر نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشـــؤون اإلســـكان  التنمية ووزير 
والتنمية الشيخ أحمد الفهد لرعايته الكرمية 
ملعرض هذا العام الذي يبني حرصه على نشر 
الثقافة اإلسالمية والفكر الوسطي الذي حثنا 
عليـــه ديننا احلنيف، وكذلك أشـــكر وزارة 
اإلعالم ممثلـــة بإدارة املطبوعات والنشـــر 
ملراجعـــة الكتب والتدقيـــق عليها، ووزارة 
األوقاف والشـــؤون اإلسالمية ممثلة بإدارة 
الثقافة اإلسالمية إلقامتها احملاضرات الثقافية، 
ووزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للهجرة 
لتسهيلها استخراج التأشيرات املشاركة في 
املعرض، وأيضـــا وزارة التربية عبر زيارة 
أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات للمعرض، 
وكذلك جريدة »الراي« ومؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ملساهمتهما اإلعالمية. كما 
ال يفوتني في اخلتام دعوة جمهورنا العزيز 
مرة أخرى إلى زيارة املعرض والذي اليزال 
يفتح أبوابه إلى يوم السبت املقبل، فهو كنز 
من املعلومات والعلم نهدف من خالله إلى 

نشر الثقافة اإلسالمية والفكر املعتدل.

قال أحدهم: كنـــت ماجنا وحياتي كلها 
مجون، وفي يوم بينما أنا أقود السيارة في 
حالة مجون، إذا بسيارتي تصطدم ويتهشم 
زجاجها األمامي، فأخذت أندب على نفسي 
وأحتسر إذ لم أكن أملك ما أصلح به الزجاج 
األمامي، فاشـــتد غضبي لذلك فكنت أقود 
السيارة مع خلوها من الزجاج األمامي. وفي 
يوم كنت أقودها على جسر فوق الترعة، 
إذا بطفل يجري خلف بهيمة، وســـيارتي 
بأقصى سرعة لها، حاولت تفاديه فاختل 
توازن السيارة، فسقطت في الترعة من أعلى 
اجلسر. فصرت وقد غرقت سيارتي وأنها 
فيها، حاولت اخلروج منها ألجنو بنفسي 
من الغرق فلم أســـتطع إذ ال أستطيع فتح 
باب السيارة، فشعرت بأنها نهاية حلياتي. 

فجأة رأيت فتحة الزجاج األمامي، فحمدت اهلل تعالى وسارعت 
فخرجت من السيارة. وخرجت من الترعة وإذا الناس قد جتمعوا 
حولها ينتظرون ماذا ســـيحصل لي، فأسرعوا إلي يهنئوني 
على جناتي. فتلمســـت لطف اهلل تعالى في مصيبتي األولى 
بتهشم الزجاج األمامي، إذ قد قدرها اهلل تعالى علي لينقذني 
من هذه املصيبة األعظم والتي كدت أن أفارق احلياة، لوال لطف 
اهلل تعالى. اعلم أيهـــا املصاب أن هذه املصيبة التي أصابتك 
رحمة من اهلل تعالى لتنجو بها من مصيبة أعظم كانت ستقع 

عليك، ولكن اهلل تعالى لطف بك ونظر إليك 
نظرة رحمة )اهلل لطيف بعباده(، فتلمس 
لطف اهلل تعالى بذلك )ال حتســـبوه شرا 
 u لكم بل هو خير لكم(. ألم يخرق اخلضر
سفينة املساكني ليتفادى مصيبة أعظم كانت 
ســـتقع على املساكني، إذ أنقذها من غصب 
امللك الظالـــم )وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا(. وكان امللك إذا رأى سفينة 
معيبة تركها ولم يأخذها، فنجت سفينتهم 
 u منه بإعابة اخلضر لها، وكما قال اخلضر
)وما فعلته عن أمري( تقديرا من اهلل تعالى 
ولطفا. فاملصائب ما هي إال سفينة إنقاذ من 
مصائب أعظم كانت تنتظرك في املستقبل 

القريب، فاحمد اهلل تعالى.
كان قد خطط لرحلـــة عمل عن طريق 
الطائرة، فتهيـــأ لها، وأعد لها عدتـــه، وموعدها في الصباح 
الباكر. ولكن النـــوم غلبه فطارت عنه الطائرة، فاســـتيقظ 
فزعـــا، فلما علم بفوات الرحلة استشـــاط غضبا وأخذ يندب 
حاله، ولـــم يعلم ما ادخر اهلل تعالى لـــه من اخلير في عدم 
مرافقة املســـافرين على تلك الطائرة. ومن الغد ملا ألقى نظره 
إلى الصحيفة فإذا خبر ســـقوط طائرته قد تصدرت األخبار، 
فحمد اهلل تعالى على لطفه أنه لم يكن مصاحبا لهم في تلك 

الرحلة )اهلل لطيف بعباده(.

بالشك للنساء نصيب من اختيارتنا 
من األشرطة اإلسالمية املميزة كما هو 
للرجال، فالنساء شـــقائق الرجال كما 
جـــاء في احلديـــث النبوي الشـــريف، 
حديثنا اليوم هو عن النساء املسلمات 
املؤمنات العبادات القانتات خاصة، فعن 
أم سلمة رضي اهلل عنها زوج النبي ژ 
أنها قالت: قلت للنبي ژ ما لنا ال نذكر 
في القرآن كما يذكر الرجال؟ فأنزل اهلل 
تعالى )إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني 

واملؤمنات(.
الشريط اإلسالمي لهذا اليوم يحمل 
عنوانا خاصا، وهو »وغارت احلوراء«، 
يتحدث فيه احملاضر عن النساء املؤمنات 
الصادقات صاحبـــات العزمية القوية، 
وجزائهن عند اهلل يوم القيامة وفي اجلنة 
من النعيم والرضوان، وكيف أن احلور 
العني التي أعدهن اهلل للمؤمنني تغار من 
نساء بني آدم ألنهن أحسن في الدنيا إلى 

اهلل فكن أجمل منهن في اآلخرة.
وفي الشريط حتذير للمرأة من أن تكون إمعة، أو أنها تكون 
دون إرادة فتســـاق كما تساق الغنم، فتقع بتقليد الغرب ومبا 
يسخط اهلل من منص احلاجبني والتبرج والسفور واالستماع 

إلى ما حرم اهلل من املوســــيقى والغناء، 
وبيان أن املرأة ميــــكنها أن تكون أجمل 
بفضل صالتها وصيامها وزكاتها وحسن 
تبعلها لزوجها وتســـبيحها وحســـن 

عبادتها.
واحملاضـــر هو الداعية الســـعودي 
املعروف د.عبد احملسن بن محمد األحمد، 
وهو أخصائي التنفس مبدينة امللك فهد 
الطبية في الرياض، وله مشاركات عديدة 
في القنوات الفضائية اإلسالمية وغيرها، 
كما أن له مشاركات وزيارات إلى الكويت، 
إضافة إلى مكتبته الصوتية الغنية من 
األشرطة اإلسالمية التي كتب لها القبول 

عند فئة الشباب والشابات.
والشـــريط هو من إصدار مؤسسة 
أضواء التوحيد لإلنتاج والتوزيع، الذي 
يتميز بجودة اإلخراج ونقاوة الصوت، 
إضافة إلى أنه يتضمن أشـــعارا ألقيت 
بصوت رخيم يأســـر القلوب واأللباب، 
وقد أعيد إنتاج الشريط بطريقة فالش 
مصور، وميكن للقارئ واملستمع واملشاهد احلصول على املادة 
بزيارة املواقع اإلسالمية املتخصصة، والتي من أبرزها موقع 

طريق اإلسالم.

)أحمد باكير(مشرف مركز »حروف« أنس التميمي يشرح معروضات املركز للزميل ضاري املطيري بحضور مشعل الزير

بقلم: عدنان عبدالقادر

اإلسامي الشريط االرتقاء بالذاتسلسلة 

غالف الشريط

مشعل الزير

مدير العالقات العامة بالجمعية أكد مشاركة 140 جهة 
 من مختلف دول العالم بـ 20 ألف كتاب وأكثر 
من 1400 طالب وطالبة يزورون المعرض صباحاً

 الزير ل� »األنباء«: نسبة الكتب الممنوعة 
 في معرض الكتاب اإلسامي ل� »اإلصاح« 
 قليلة جدًا ونعرض كل كتاب ال يخالف الدين 
وال يتعارض مع شرائعه

مركز »حروف« يعرض التراث والفن اإلسامي
 ويقيم دورات في الخط العربي

وعلى هامش زيارتنا ملعرض الكتاب الـ 35 الذي تقيمه جمعية اإلصالح االجتماعي 
قام املشرف على جناح »مركز حروف لنشر التراث والفن اإلسالمي« أنس التميمي 

بإطالعنا على محتويات املعرض عبر جولة شيقة ورائعة.
وأوضح التميمي أن هذه املشــــاركة تأتي في عامها الثاني لكن مبزيد من التمييز 
والتنوع وكثرة املعروضات األثرية، وأشــــار إلــــى أن اجلناح يعرض بعض التحف 
القدمية واملخطوطات الثمينة واللوحات اإلسالمية األصلي منها واملصور، واملعروض 

منها للبيع واآلخر ملجرد العرض واالطالع.
وأضاف أن اجلناح يعرض أعماال مصورة ألشهر اخلطاطني في العالم اإلسالمي، 
ويقدم أيضا أعمال الديكور واجلبس اإلسالمي واخلزف التركي، كما أوضح التميمي 
أن املركز يقوم حاليا بعرض دورات في حتسني اخلط العربي واملخطوطات القدمية، 
حيث ميكن للزائر التســــجيل بها عبر زيارته للمعرض على أن تبدأ أنشطة الدورة 

بعد انتهاء املعرض.

أكد مدير العاقات العامة في جمعية اإلصاح االجتماعي مشعل الزير أن الطموحات املستقبلية 
ملعرض الكتاب هي التوسع وزيادة املشاركة، مشيرا إلى أن انتقال املعرض السنوي وللسنة الثانية 

إلى أرض املعارض جاء بقصد إتاحة فرصة أكبر الستقبال األعداد املتزايدة من دور النشر وعدد 
الزوار.

وأوضح الزير في لقاء مع »األنباء« أن املعرض يهدف إلى نشر الثقافة والفكر اإلسامي، 
وتوفير املعلومات لطالب العلم والباحث بأسهل الطرق، وجعل الكويت منارة للثقافة 
والعلم، وإبراز التقنية احلديثة في نش�ر الفكر اإلس�امي، وتنويع الكتب املعروضة 

التي متثل جميع املعارف والثقافات اإلسامية، وجميع أوجه النشاط اإلنساني، 
وكذلك تش�جيع جميع فئات املجتمع على اقتناء الكتب واألش�رطة واألقراص 

املمغنطة اإلسامية واملفيدة.
وأضاف أن املعرض مس�تمر في فتح  أبوابه للزوار حت�ى 1مايو املقبل  املوافق 
الس�بت املقبل، وأن أنشطته تتنوع وتنتهي بإقامة حفل إنشادي يوم األحد مبسرح 
جمعية اإلصاح االجتماعي للمنشد أحمد بوهادي، الفتا إلى أن املعرض يضم 140 
جهة من مختلف دول العالم ويحتوي على 20 ألف كتاب ويزور املعرض في الفترة 

الصباحية أكثر من 1400 طالب وطالبة.
وأشار الزير إلى أن معرض الكتاب اإلسامي ال� 35 والذي تنظمه جمعية اإلصاح 

االجتماعي حتت شعار »أس�رة تقرأ« على أرض املعارض الدولية في منطقة مشرف 
صال�ة 5 هو األول من نوعه ف�ي الكويت، حيث ان جمعية اإلص�اح هي أول من أقام 

معرضا للكتاب في الكويت حتى قبل معرض الكتاب العربي.  وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


