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أحمد الكوس عبدالعزيز الفضليد. عادل الدمخي حاي احلاي د.محمد النجدي

 فهد املطيري

»زكاة الفردوس« تطلق مشروعي »ومن أحياها« و»العفاف«
قال أمني صن���دوق جلنة زكاة الفردوس 
التابعة جلمعية »إحياء التراث« اإلس���امي 
فهد املطيري إن اللجنة قامت بإطاق مشروع 
»ومن أحياها« ملس���اعدة احلاالت املرضية، 
كما قامت بتوفير املستلزمات الطبية لذوي 
االحتياجات اخلاص���ة، وتوفير األدوية ملن 
ال يس���تطيع شراءها لضعف حالته املادية، 
باإلضافة إلى إطاق احلمات اإلنسانية التي 
تخص هذا اجلانب كما هو احلال في حملة 
التب���رع بالدم األولى، والت���ي قامت اللجنة 
بإطاقها ألهداف إنسانية، وللسعي في توفير 
الدم اآلمن إلنقاذ كل مسلم ومسلمة يحتاج 

إلى قطرة دم قد تساهم في إنقاذ حياته.
وأض���اف املطيري أن اللجنة قامت أيضا 

بإطاق مش���روع »العفاف«، والذي يختص 
مبس���اعدة الراغبني في ال���زواج، ولكنهم ال 
يستطيعون ذلك بسبب ضعف حالتهم املادية، 
فقامت اللجنة مبساعدة ما يقارب 126 راغبا 
في الزواج، وذلك م���ن أجل حتصني هؤالء 
الش���باب، وإعانتهم لتكوين أسرة صاحلة 
تخدم املجتم���ع، وكذلك لوقاية املجتمع من 
االنحرافات والس���لوكيات املنافية لتعاليم 

ديننا احلنيف.
وختم املطيري قائا: نشكر اهلل أوال ثم 
جميع احملسنني واحملسنات الذين كانوا هم 
الداعم الرئيسي لنا في استمرار هذه املشاريع 
اخليرية، ونأمل منهم أن يقفوا معنا ويساندونا 
من أجل مساعدة هؤالء املرضى احملتاجني.

دعاة لـ »األنباء«: الدعوة لحرق القرآن مخطط رهيب لمحاربة اإلسالم عالنية
ضاري المطيري

استنكر عدد من رجال الدين دعوة إحدى الكنائس األميركية إلى حرق املصاحف، 
وجعل يوم 11 سـبتمبر يوما عامليا حلرق القرآن الكرمي وتدنيسه، موضحني أن هذا 
احلدث يؤكد احلقد الدفني والعداء السافر لالسـالم وأهله ومقدساته، وطالبوا عبر 
»األنباء« قادة وشعوب الدول اإلسالمية والعربية بالتصدي لهذه احلملة العدائية بكل 
حزم وحكمة، مشيرين إلى أنها حملة تأتي ضمن سلسلة حمالت عدائية عديدة طالت 
مقام رسول اهلل ژ والعمل اإلسـالمي اخليري والنقاب واحلجاب. وأكد الدعاة أن 
اإلسالم هو دين الوسطية والسماحة وال عالقة له مبا يفعله بعض املتطرفني، الفتني 
إلى أن عادة أعداء اإلسالم باتت مكشوفة في عدائهم السافر واملتطرف ضد اإلسالم 
وأهله. وأضافوا أن الدعوة إلى حرق املصاحف سابقة خطيرة جدا وجتاوز ال حدود له وال 
يقبله عقل، مؤكدين أنه لو حدث ذلك فسيخلق أزمة كبيرة جدا في العالم اإلسالمي، 

مثلما حدث مع الرسوم الكاريكاتيرية املسيئة التي أثارت أزمة لم تنته حتى اآلن.

للطوائف األخرى، أو أي حكم في 
غير صالح الزنادقة وامللحدين، 
فما بالنا ال نس���مع لهم صوتا 
وال همسا، أم أن حرمة القرآن 
ال تعنيهم، أو أنها ليس���ت من 

اولوياتهم؟ 

الكوس: ربط ظالم

من جهته أوضح الداعية أحمد 
الكوس أن ربط أحداث سبتمبر 
باإلرهاب وصلته باإلسام هو 
ربط ظالم ومجحف، ألن اإلسام 
الوسطية والسماحة  هو دين 
وال عاقة له مبا يفعله البعض، 
الفتا إلى أن عادة أعداء اإلسام 
باتت مكشوفة في عدائهم السافر 
واملتطرف ضد اإلسام وأهله، 
كما قال تعالى )قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم 
أكبر(، وناشد الدول اإلسامية 
قاطبة ضرورة الوقوف بشجاعة 
وحكمة لنصرة دينها وتوقير 
كتاب ربها وخصوصا منظمة 
ووزراء  اإلس���امية  ال���دول 

اخلارجية.
وكان اخلبير في ش���ؤون 
احل���ركات اإلس���امية ونائب 

البداي����ة أوضح رئيس  في 
اللجنة العلمية التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسامي د.محمد 
النج����دي أن كت����اب اهلل تعالى 
محف����وظ، كم����ا قال س����بحانه 
)إنا نحن نزلن����ا الذكر وإنا له 
حلافظون(، فا يضره أن يحرقه 
بعض املاحدة أو احلاقدين على 
اإلسام، الفتا إلى أن ما في القرآن 
الكرمي من مبادئ سامية وتسامح 
ودعوة للخير م����ا يرد  عليهم 
اتهامهم لإلسام، وحسبنا قول 
الذي أرس����ل رسوله  اهلل )هو 
بالهدى ودين احلق ليظهره على 
الدين كله ولو كره املشركون(.

من جهته أشار اإلمام واخلطيب 
في وزارة األوقاف والش����ؤون 
الداعية حاي احلاي  اإلسامية 
إلى أن هذه اجلرمية الكبرى التي 
تدعو تلك الكنيسة إلى ارتكابها 
تدل على حق����د عظيم على أمة 
اإلسام، مبينا أن حرق املصاحف 
يعد فعلة خسيسة، تأتي ضمن 
مخطط رهيب حملاربة اإلسام 
عانية، وتابع أن����ه ال لقاء مع 
الذين  املكابرين الضالني  هؤالء 
حذرن����ا ربنا منه����م فقال )ولن 
ترضى عنك اليهود وال النصارى 

حتى تتبع ملتهم(.

الدمخي: ضرورة التصدي لها

وفي اإلطار ذاته، أكد رئيس 

الكويتي����ة للمقومات  اجلمعية 
األساسية حلقوق اإلنسان د.عادل 
الدمخي أهمية السعي لتشريع 
قوان����ني جت����رم التع����دي على 
مقدس����ات املسلمني بعد احلملة 
العاملية عليها، الفتا  الصليبية 
إل����ى أن احلمل����ة املغرضة ضد 
القرآن الكرمي وتدنيسه سبقتها 
حمات مماثل����ة، كاحلملة ضد 
العمل اخليرى، وحملة االستهزاء 
بالرسول، واحلملة ضد النقاب 
والزعم أن به حط����ا من كرامة 
املرأة، وتابع ب����أن هذه الهجمة 
العدائية اجلديدة يجب أن يحذر 
العالم منها ألنها تولد التطرف، 
مطالب����ا بأن تقف أمة اإلس����ام 
مجتمعة أمام ه����ذه االنتهاكات 

بكل حزم.

الفضلي: تواطؤ أميركي

الداعي���ة عبدالعزيز  أم���ا 
الفضل���ي، فقال لق���د طالعتنا 
بعض وس���ائل اإلعام بخبر 
حول ع���زم ودعوة كنيس���ة 
أميركية في والية فلوريدا إلى 
الذكرى  ف���ي  حرق املصاحف 
التاس���عة ألحداث 11 سبتمبر، 
ولنا مع هذا اخلبر عدة وقفات، 
منها أنه يتضح أن من يصف 
املسلمني باإلرهاب والتطرف هو 
اإلرهابي احلقيقي، مطالبا الدول 
التي تناشد احلكومات العربية 

واإلسامية محاربة املتطرفني 
في دوله���ا بأن تعالج هي أوال 

مشكلة التطرف في ديارها. 
وأض���اف أن ه���ذه الدعوة 
العدائية تعتبر رسالة لكل من 
يتهم املسلمني بأنهم ضد حوار 

منع ارتكاب هذه احلماقة وإال 
فسيعتبرها كثير من املسلمني 

متواطئة مع هذه اجلرمية.
وتس���اءل الفضلي: ماذا لو 
كانت هذه الدعوة حلرق التوراة 
أو التلمود وهي كتب اليهود، 

األديان وتق���ارب احلضارات، 
ونقول انظ���روا إلى العداوات 
الت���ي يؤججها بن���و جلدتكم 
إلى  قبل توجيه سهام االتهام 
املس���لمني، وتابع قائا: أعتقد 
أن على احلكوم���ة األميركية 

وماذا سيكون موقف احلكومة 
األميركية منها، وختم حديثه 
بتساؤل آخر قائا: »أين أصوات 
البعض من بني جلدتنا الذين 
تعودنا على سماع اعتراضاتهم 
وتنديدهم بأي خبر يتعرض 

رئيس مركز األهرام للدراسات 
السياس���ية واإلس���تراتيجية 
بالقاهرة د.ضياء رشوان طالب 
اإلدارة األميركي���ة بالتدخ���ل 
الفوري ردا على دعوة كنيسة 
في فلوريدا في الواليات املتحدة 
األميركية إلى حرق املصاحف في 
11 سبتمبر املقبل أثناء االحتفال 
التاسعة  الس���نوية  بالذكرى 
لهجمات سبتمبر، معتبرا هذه 
الدع���وة س���ابقة خطيرة جدا 
وجتاوزا ال حدود له وال يقبله 
عق���ل، مؤكدا أنه لو حدث ذلك 
فسيخلق أزمة كبيرة جدا في 
العالم اإلسامي، ضاربا املثل 
أثارت  التي  بالرسوم املسيئة 
أزمة لم تنته حتى اآلن، متسائا 
»ماذا يح���دث إذن لو مت حرق 

كتاب اهلل«. 

قمة التطرف

الكنيس���ة  إذا نفذت  وقال: 
كامها وحرقت املصحف، فإنها 
تسير في طريق قمة التطرف 
وأرى أنه سيتبعه تطرف مقابل 
وسنبدأ حلقة جهنمية شريرة 
من ردود األفعال هنا وهناك. 

وأشار رشوان إلى أن عواقب 
فعل الكنيسة ستؤدي إلى تدهور 
العاقات اإلسامية  ضخم في 
املسيحية على مستوى العالم 
أجمع خاصة في األماكن التي 
بها نس���ب اختاط كبيرة بني 
املسلمني واملسيحيني كمنطقة 
الشرق األوسط، واصفا حدوث 

ذلك بأنه أمر بالغ اخلطورة. 
وقالت الكنيسة التي وجهت 
تلك الدعوة إنها حتاول أن جتعل 
من تلك الذك���رى »يوما عامليا 

حلرق القرآن«.
ومت تدش���ني صفح�ة على 
موق���ع »فيس ب���وك« جلم��ع 
أكب��ر عدد ممكن م��ن الن��اس 
للمشاركة في االحتف��ال، وكتبت 
فيها عبارات مهينة لإلسام من 
أجل جمع أكبر عدد ممكن من 

األعضاء.
وذكرت الصفحة أن هدفها 
»تقدي�����م التوعية للناس عن 
مخاط��ر اإلس���ام، وأن القرآن 
الك���رمي يق�����ود الن���اس إلى 

جهنم.

طالبوا قادة وشعوب الدول اإلسالمية بالتصدي للحملة العدائية ضد اإلسالم

الحـاي: هـذه الدعوة تـدل على حقـد دفين ضد اإلسـالمالنجدي: مبادئ اإلسـالم السـامية تدحض كيـد المعتدين

الدمخي: الحمالت العدائية ضد اإلسالم طالت الرسول والنقاب والعمل الخيري
الفضلي: أصبح واضحًا أن من يصف المسلمين باإلرهاب هو اإلرهابي الحقيقي
الكوس: نناشد الدول اإلسالمية الوقوف بشجاعة لنصرة دينها وتوقير كتاب ربها
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل
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ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 


