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)محمد ماهر( عدد من املهنئني   قادة االصالح يستقبلون املهنئني

جانب من احلضور في حفل استقبال جمعية االصالح مبناسبة عيد الفطر

الرومي: »اإلصالح« ستوزع 50 ألف نسخة
من القرآن لدرء الفتنة في فلوريدا

في جمعية االصالح االجتماعي 
على ه���ذا التواصل والتقارب 

فيما بني افراد املجتمع.
من جانبه قال النائب السابق 
د.ناصر الصانع ان هذا االحتفال 
يعد فرصة لتقدمي التهنئة الى 
صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد والقيادة السياسية 
والشعب الكويتي بعيد الفطر 

السعيد.
واضاف ان جمعية االصالح 
االجتماعي تلعب دورا حيويا 
الكويتي من  داخل املجتم���ع 
خالل تبنيها املشاريع اإلنسانية 
والدعوية الت���ي تخدم جميع 
شرائح املجتمع باإلضافة الى 
مش���اريعها اخلارجي���ة التي 
الكثير من احملتاجني  ساعدت 

في الدول املنكوبة.

كاحل����روب الصليبي����ة وحروب 
التتار، ولعل في متطرفي اليهود 
الذين يقتلون األبرياء في غزة بال 
ذنب مثاال واضحا للتعصب وكذلك 
املتعصبون في الهند والصني ضد 
املسلمني، وهناك ماليني املسيحيني 
قتلوا وعذبوا في محاكم التفتيش 
عل����ى أيدي إخوانه����م فأدى ذلك 
لتفشي اإلحلاد بدولهم وترك الدين 
بالكلية، وظهرت أصوات املتعصبني 
ضد الدين تندد باإلميان وتنشر 
الكفر في كل أنحاء العالم وتصور 
التقدم واملدنية  الدين عائقا ضد 

وليس العكس.
وزاد: ان الدي���ن يدفع الناس 
للخير واإلحسان والعمل وكل ما 
فيه اخلير للبشر ولكن التعصب 
األعمى ضد ذلك، وقد يصل األمر 
باملتعصبني إلى أن يقتلوا األبرياء 
الدين، ويفجروا األسواق  باسم 
واملساجد وأقسام الشرطة ويقتلوا 
الشخصيات العامة، وذلك يحدث 
العراق ولبنان وباكس���تان  في 
أمي���ركا وأوروبا  ف���ي  وأحيانا 
وأفريقيا، وفي كل مكان، وهؤالء 

قد ابتلي بهم العالم.
وختم النجدي بقوله: مأساة 
التعصب الديني الكبرى ان بعض 
مرتكبي ه���ذه اجلرائم يظنون 
أنفس���هم أنهم يحسنون صنعا 
وأنهم يخلصون العالم من اخلونة 
والعمالء! فهم يعطون ألنفسهم 
احلق في محاسبة غيرهم وكأنهم 
قضاة يحكمون وينفذون احلكم 
الع���ادل! كل ذلك ب���ال دفاع وال 
محاماة او حتى تفكير صحيح 

سوي.

ابناء الشعب الكويتي.
وتابع الرومي: ان القائمني 
على العمل في وزارة الشؤون 
عودونا على االخذ بكل اآلراء 
الت���ي نقدمها لهم ودراس���تها 
وحتويلها ملا فيه مصلحة العمل 
اخليري واظهار صورة الكويت 

املشرقة من خالله.
النائب  ق���ال  ومن جانبه، 
د.جمعان احلربش ان جمعية 
االصالح االجتماعي اعتادت على 
تنظيم هذه اللقاءات التي جتمع 
اعدادا كبيرة من أبناء املجتمع 
الكويتي وبكل طبقاته والتي 
تهدف من ورائها الى مد جسور 
ابناء  التواصل والتقارب بني 

هذا املجتمع.
واضاف ان الشكر موصول 
الى جميع القائمني على العمل 

الذي ال ريب فيه، ولكن التعصب 
يعمي أصحابه عن كل خير وعدل 

وصواب.
وأضاف أن ه���ذا إذا لم يكن 
احلق ومنصوصا عليه بكتاب اهلل 
أو سنة رسوله الصحيحة الثابتة، 
أما إذا كان منصوصا عليه، فال 
يقبل الشك أو اجلدال، ألنه كالم 
اللطيف اخلبير، واحلكيم العليم، 
العالم بكل ش���يء وهو السميع 
البصي���ر. والتعص���ب يجعل 
أصحاب���ه يتصي���دون الهفوات 
الطرف اآلخر،  والسقطات على 
لالنتق���ام واالستش���فاء ملا في 

صدورهم.
وق����ال النجدي: لألس����ف كل 
السياس����ات مبت����الة ببع����ض 
املدافع����ني عن رأيهم  املتعصبني 
باحلق والباطل وهؤالء ضررهم 
أكثر كثيرا من نفعهم ومن التعصب 
الديني ما أتى بالشر والدمار، وأدى 
عب����ر التاريخ لك����وارث حقيقية 
عانت منها شعوب كثيرة، ورمبا 
نسبوا ذلك إلى األديان السماوية! 

بتوجيهات سامية من صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد إلغاثة املتضررين من 
الفيضانات في باكستان والتي 
حظيت بتفاعل كبير من جميع 

عقبة كبرى في طريق التواصل 
بني الناس وبالتالي عقبة في 
وجه وصول احلقائق ومعرفة 
الصواب في األحوال املختلفة 
وأي تقدم وتطور لألحس���ن 
يحتاج إلى التعاون والتحاور 
واجلدال بالتي هي أحسن، كما 
أمر اهلل تعالى في كتابه الكرمي 
حيث يقول )وال جتادلوا أهل 
الكتاب إال بالتي هي أحس���ن 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مس���لمون( وهذا ال 
ميكن أن يت���م بني املتعصبني 

املختلفني واملتقاطعني.
كما أن املتعصب ال يرى في 
اآلخرين إال األخطاء والسلبيات، 
وال يبص���ر األمور مبوضوعية 
وفهم وروية، وال يرى االيجابيات 
إلى أن  والنجاح���ات، مش���يرا 
التعصب يضر بأصحابه، ومينع 
من االستفادة من علوم اآلخرين 
والنظر في أدلتهم أو كتبهم، والتي 
تكون أحيانا هي الصواب واحلق 

التبرعات من احملسنني لتقدميها 
التنسيق  الى احملتاجني وفق 
اللجان اخليرية  املشترك بني 
ووزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
وأضاف ان وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل حرصت 
خالل عملها على تنظيم العمل 
اخليري ووضعه حتت املجهر 
حتى يستمر وتبتعد عنه كل 
الشبهات التي قد توجه إليه.

التع���اون  ان  واض���اف 
والتنسيق الذي تعيشه اللجان 
اخليرية ووزارة الشؤون وصل 
الى مرحل���ة متقدمة ومتميزة 
مكنت العمل اخليري الكويتي 
من بلوغ كل االهداف االنسانية 
التي يرمي لها والتي جتسدت 
الت���ي انطلقت  خالل احلملة 

التعدي على األديان، ملنع احلروب 
وس���فك الدماء وإخراس السفهاء 
كما حصل في السابق من محاربة 

النازية.
من جهته بني اإلمام واخلطيب 
الداعية بدر  في وزارة األوقاف 
احلجرف أن���ه ال ميكن تصور 
وجود رجل متدين بأي دين كان 
أن يتعدى على كتاب س���ماوي 
مقدس عند فئة كبيرة من الناس، 
الفتا إلى أن ما عزم عليه القس 
األميركي يب���دو أنه كان ملجرد 
احلصول على مكاسب دنيوية 
ال دينية كاألضواء والشهرة، وقد 
يك���ون كذلك مدفوعا من جهات 
وأحزاب سياسية تريد التكسب 
االنتخابي على حساب تصريحاته 

ال أكثر.
من جهته قال رئيس اللجنة 
العلمية في جمعية إحياء التراث 
إن  النجدي  اإلسالمي د.محمد 
التعص���ب داء عضال يصاب 
به كثير من الشعوب واالفراد 
ف���ي كل أنحاء املعمورة، وهو 

أسامة أبوالسعود
إدارة  أعلن رئيس مجلس 
جمعية االص���الح االجتماعي 
حم���ود الروم���ي ان اجلمعية 
ستقوم بطباعة 50 ألف نسخة 
من املصحف الشريف لتوزيعها 
في والي���ة فلوريدا األميركية 
إلبراز وتأكيد وس���طية الدين 
االسالمي، جاء ذلك في تصريح 
صحافي خالل حفل االستقبال 
الذي نظمته جمعية االصالح 
االجتماعي مس���اء امس األول 
الروضة مبناسبة  في منطقة 

عيد الفطر.
وأك���د الروم���ي ان عملية 
جمع التبرع���ات خالل الفترة 
املاضي���ة س���ارت وف���ق آلية 
محددة ومنظمة استطاعت من 
خاللها اجلمعيات اخليرية جمع 

ضاري المطيري
أكد عدد من الدعاة ارتياحهم 
القس املغمور  البالغ لتراج���ع 
تيري جونز عن حرق املصحف 
الش���ريف، مش���يرين إلى أن 
التعدي على املقدسات اإلسالمية 
إقامة شعائر  والتضييق على 
اإلسالم صار مؤخرا سمة غالبة 
وبارزة في دول الغرب، معتبرين 

ذلك بابا للتكسب السياسي.
في البداي���ة أوضح رئيس 
الكويتية للمقومات  اجلمعية 
األساس���ية حلقوق اإلنس���ان 
د.ع���ادل الدمخ���ي أن كثي���را 
من الدول الت���ي تدعي التقدم 
واحلضارة تعاني في السنوات  
األخيرة من ثورة في التطرف 
بش���كل ملحوظ حيث يتعلق 
مصير كثير منه���ا باألحزاب 

اليمينية املتشددة فيها. 
الهج���وم  أن  وأض���اف 
على اإلس���الم والتعدي على 
مقدس���اته والتضيي���ق على 
بابا  أتباعه أصبح مع األسف 
للتكس���ب السياسي وكسب 
األتباع وتكثيرهم، مس���تدال 
املناهضة  مبا صاحب احلملة 
لبناء مسجد في نيويورك من 
اتهامات واستفزازات، ومبا فعله 
قس مغمور ال يحضر كنيسته 
أكثر من 50 شخصا حيث اشتهر 
وسلطت عليه األضواء العاملية 
عند مجرد عزمه على حرق نسخ 

من املصحف الشريف.
وطالب د.الدمخي بتحرك عاملي 
يق���وده زعماء الدول اإلس���المية 
الس���تصدار قوانني عاملية جترم 

خالل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

حمود الرومي

بدر احلجرف د.محمد النجديد. عادل الدمخي

دعاة لـ »األنباء«: الهجوم على اإلسالم أصبح بابًا للتكسب السياسي في الغرب
طالبوا بتحرك عالمي الستصدار قوانين تجرم التعدي على األديان

»شؤون القّصر« تطالب المنظمات اإلسالمية والدولية
بالسعي لمحاكمة كل من يتعرض للمصحف الشريف

الڤاتيكان: حرق القرآن
 »خطوة تفتقر إلى المسؤولية«

الهيئة اإلنجيلية الثقافية باألردن
تستنكر رغبة إحراق القرآن الكريم

اس���تهجنت نقابة شؤون القصر بشدة كل من 
يعبث بقداسة كالم اهلل وتنزيله السماوي مطالبة 
املنظمات االسالمية والدولية والعاملية بالوقوف ضد 
كل عابث وبطلب محاكمة كل من يتعرض للمصحف 
الشريف والكتب الس���ماوية ومتضرعني للعزيز 
اجلبار بأن يحفظ املصحف الشريف من أيدي كل 
العابثني وأن يحفظ األمة اإلسالمية ويحفظ الكويت 
وأهلها من كل مكروه وان يبعد عنهم الفنت ما ظهر 
منها وما بطن وبأن يحبب الى أنفس أهلها الطيبني 
الوحدة فيما بينهم مثلما ورثناها من اآلباء واالجداد 
وان يبعد عنهم الشتات والفرقة لنكون خير معني 

ل���والة أمرنا حلفظ أمن وأمان هذه األرض الطيبة 
وأن نحمد ونشكر اهلل على كل نعمة.

هذا ورفعت اس���رة النقابة الى صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد ولولي عهده س���مو 
الش���يخ نواف األحمد وجلميع االخوة بالسلطة 
التشريعية والقضائية والتنفيذية ولكل اهل الكويت 
واألمة االسالمية والعربية أس���مى آيات التهاني 
والتبريكات بعيد الفطر السعيد سائلني املولى عز 
وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا بقبول حسن وأن 
يعيد علينا ش���هر رمضان أعواما واعواما باخلير 

واليمن والبركات.

الڤاتي���كان � أ.ف.پ: اعتبرت 
صحيفة الڤاتيكان »لوسيرفاتوري 
رومانو« ام���س ان حرق القرآن 
الكرمي الذي هدد به القس االميركي 
تيري جونز »خطوة تفتقر الى 

املسؤولية«.
ف���ي  وعنون���ت الصحيف���ة 
صفحاته���ا الداخلية »توتر حاد 
عشية الذكرى التاسعة للهجوم 
على مركز التج���ارة العاملي في 
نيويورك بسبب خطوة تفتقر الى 

املسؤولية« من تيري جونز.
وافادت بأن رئيس املجموعة 
البروتس���تانتية املتطرف���ة في 

غينسفيل في والية فلوريدا »يبدو 
انه عاد عن مشاريعه االستفزازية«، 
الفتة ال���ى »انط���الق.. رد فعل 
غذته ضجة اعالمية هائلة«، في 
اشارة الى تظاهرات االحتجاج في 

اندونيسيا وافغانستان.
ونقلت الصحيف���ة في مقالة 
اخرى رد فعل املؤمتر االس���قفي 
االميركي الذي اكد ان »االعمال التي 
تنم عن عدم تسامح حيال جماعة 
دينية ينبغي اال جتد لها متسعا 
في عاملنا، فكيف بأمتنا التي قامت 

على مبدأ احلرية الدينية«.
وص���رح اس���قف نيويورك 

املونس���يور تيموثي دوالن عبر 
اذاع���ة الڤاتيكان بأن املش���روع 
»يتعارض وتعاليم االجنيل والدين 
والعقيدة نفسها«، مشيرا الى ان 
11 س���بتمبر »ليست ذكرى ضد 
املسلمني« وال يوما »للكراهية« 
بل هي »يوم محبة واميان وامل 

وصالة«.
واعلن املجلس البابوي للحوار 
بني االديان التابع للڤاتيكان في 
بي���ان االربعاء املاضي، ان دعوة 
جونز إلحراق املصحف ستشكل 
ازاء كتاب مقدس  »اهانة خطرة 

في نظر اتباعه«.

عمان � أ.ش.أ: استنكرت الهيئة اإلجنيلية الثقافية 
»مؤسسة الدراسات الالهوتية« باألردن بشدة رغبة 
إحدى الكنائس األميركية في إحراق نس���خة من 

القرآن الكرمي.
وشجبت الهيئة � في بيان حمل توقيع رئيسها 
د.عمادة شحادة � هذا التصرف ووصفته بأنه عمل 
ش���ائن وغير مقبول دينيا وأخالقيا وال ينم عن 

احترام اآلخر وعقيدته وإميانه.
وأكدت الهيئة أن ه���ذا التصرف ميثل خروجا 

صارخا عن التعاليم املسيحية التي تنادي باحملبة 
واالحترام ومراعاة اآلخر.

وطالبت الهيئة هذه الكنيسة األميركية باإلصغاء 
لصوت اإلجنيل عن احملب���ة وعدم إيذاء اآلخرين 
وجرح مش���اعرهم وأن تتوقف عن هذا التصرف 
املرفوض، وقالت »إننا في األردن نفتخر مسلمني 
ومسيحيني بالعيش املشترك وبالوحدة الوطنية 

التي جتمعنا«.

التعصب منتشـر في كثير من الشـعوب وهو يعمي أصحابه عن الصوابكثير من الدول تدّعي التقدم لكنها تعاني من التطرف بشكل ملحوظ


