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النشمي: المجلس األعلى اإلسالمي ليس للتقريب بين الشيعة والسنة بل لمواجهة الفتن
مقترح ناقشته رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي

إج�راءات الحكوم�ة في أزمة التع�رض ألم المؤمنين هدأت النفوس وخفف�ت من األزمة.. وموقف الش�يعة كان إيجابيًا ونابعًا من ش�عور وطني

)قاسم باشا(جانب من احلضور في اجتماع الرابطة  د.عجيل النشمي ود.خالد املذكور خالل اجتماع الرابطة

النواب الش����يعة ف����ي مجلس 
األمة وتهديدهم باس����تجوابها 
في حالة سحب جنسية ياسر 
احلبيب واخلطوات التي قامت 
بها احلكومة هدأت من النفوس 
وخففت من األزم����ة، الفتا الى 
ان أهل الس����نة اذا ما توحدوا 
بكلمته����م وأفعاله����م فإنه����م 
يستطيعون إيصال صوتهم الى 
املدى املطلوب، وبني د.النشمي 
ان موقف الشيعة كان إيجابيا 
بالنسبة للمستوى الذي تكلم به 
ياسر احلبيب حيث استنكروا ما 
قاله، وهذا نابع من شعور وطني 
كوننا جميعا في مركب واحد، 
مشيرا الى ان تلك القضية تشكل، 
نس����بته 60%، 70% من نسبة 
اخلالف بني الس����نة والشيعة 
فلو توقف من يسب الصحابة 
وزوجات الرسول عن ذلك لقل 

اخلالف.

ليس للتقريب بني األطراف كما 
عّلق البعض فتعليقهم هذا غير 
مناسب. وأضاف: ان الفتنة التي 
حدثت هي التي تفرق األمة، وما 
زاد من آثار الفتنة التي ظهرت 

ذلك القول خرج من ش����خص 
منتس����ب للمس����لمني وهذا ما 
يجعل غير املسلمني يطعنون 

باإلسالم.
واعتب����ر ان ردة فع����ل أهل 

لدى املسلمني.
وقال النشمي ان هذا املقترح 
يهدف الى تهدئة النفوس واألجواء 
الفنت واألزمات بني  عند ظهور 
املسلمني كالتي حدثت مؤخرا 

السنة كانت قوية على ما حدث 
مؤخرا وأثار حفيظتهم وأظهر 
الرسول  غيرتهم على زوجات 
وتصعد األمر لدرجة ان السلطة 
خشيت األسوأ ولم تأخذ بقول 

بس����بب التطاول على زوجات 
الرسول ژ ويجتمع هذا املجلس 
الرأي  ملثل هذه القضايا إلبداء 
فيها فقط، وال يجتمع ألي قضية 
أخرى، الفتا الى ان هذا املجلس 

بني املسلمني مؤخرا انها تطاولت 
على النبي ژ وزوجته، داعيا 
الى مواجهة مثل هذا الكالم الذي 
تكلم عنه ياس����ر احلبيب وان 
تكون هناك ردة فعل قوية ألن 

ليلى الشافعي
أك����د رئيس رابط����ة علماء 
الشريعة لدول مجلس التعاون 
النشمي ان  اخلليجي د.عجيل 
الت����ي حدثت مؤخرا  األحداث 
حول التعرض للنبي الكرمي ژ 
وزوجاته رضي اهلل عنهن أمر له 
إيجابيات وسلبيات، وحري بنا 
ان نستفيد منه كما كان الرسول 
ژ يفعل حني يوجه الصحابة 
رضوان اهلل عليهم ويرشدهم 
في حالة وجود فتنة أو حدث 

او قضية ما.
حديث د.النشمي جاء خالل 
اجتم����اع الرابطة مس����اء امس 
األول وال����ذي عقد في ديوانية 
الرخي����ص مبنطق����ة الروضة 
والذي متت فيه مناقشة مقترح 
بإنشاء املجلس األعلى اإلسالمي 
من علماء ووجهاء من الس����نة 
والشيعة ممن لهم تأثير وكلمة 

»األوقاف« تنظم ورشة عمل عن قطار 
المشاعر لحمالت الحج الكويتية

نظم���ت وزارة األوق���اف 
والشؤون اإلس����المية ورشة 
عمل في مس�جد الدولة الكبير 
امس ألصح���اب حمالت الحج 
الكويتية وممثل��يها بشأن قطار 
مشاعر الحج بحضور رئيس 
بعثة الح���ج الكويتية د.خالد 

المذكور.
وقال مدير مكتب ش���ؤون 
الحج في الوزارة رومي الرومي 
في تصريح صحافي ان قطار 
المش���اعر سيس���تخدم للمرة 
األولى في مناس��ك حج هذا العام 
وسيكون حجاج الكويت ودول 
الخليج فضال عن حجاج الداخل 
من الس���عودية ضمن الفئات 

المستفيدة من تشغيله.
القطار  ان  الرومي  وأضاف 
سيتولى نقل الحجاج من عرفات 
الى المزدلفة ثم الى الجمرات 
وكذلك أيام الت�شريق، مؤكدا ان 
من شأن تشغيله المساهمة في 
تخفيف االزدحام فترة االنتظار 

التي كان يعاني منها الحجاج 
أثناء  الى عدة ساعات  وتصل 

أداء مناسك الحج.
ان  الرومي  الى ذلك، ذك���ر 
مكتب ش���ؤون الح���ج اعتمد 
البطاق���ة اإللكترونية  إصدار 
الملتحقين  رس���ميا للحجاج 
بحم���الت الحج ف���ي محاولة 
للقضاء عل���ى ظاهرة حمالت 
الحج غي���ر المرخصة إضافة 
الى إصدار ش���هادة لمن يهمه 
األمر الخاصة بإجازة الحجاج 
التي كانت تصدر س���ابقا من 

الحمالت ذاتها.
أهابت  من جه���ة أخ���رى، 
وزارة الخارجي���ة بالحج���اج 
المواطني���ن والمقيمين  م���ن 
الكويت�ية  الح���ج  وحم���الت 
االلتزام بالتعليمات واإلرش�ادات 
الصادرة من السلطات المعنية 
بالمملكة العربية الس���عودية 
الشقيقة لموس���م الحج لهذا 

العام.

وقال بيان صادر عن اإلدارة 
القنصلية بال���وزارة امس ان 
الس���ل�طات المع�نية بالمملكة 
منع���ت المركب���ات التي تقل 
حمولتها عن 25 راكبا من دخول 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

في موسم الحج.
وأضاف البيان ان السلطات 
الس���ع�ودية فرضت عقوبات 
مالية على المركبات المخالفة 
تت���راوح بي���ن 1500 و5000 
ريال سعودي غ�رامة لل�مركبة 
المخالفة لنقل الحجاج في مكة 

والمشاعر المقدسة.
ان���ه س����يتم حجز  وذكر 
المركب���ات المخالف���ة حت���ى 
نهاية يوم ال� 12 من ش���هر ذي 
الحجة وترحيل سائق المركبة 
غير الس���عودي اذا كان يعمل 
لحسابه الخاص مضيفا انه ال 
يسمح بدخ�ول الحجاج الذين 
ليس لديهم تصاريح حج لهذا 

العام.

»الخارجية« تهيب بالحجاج والحمالت لاللتزام بتعليمات سلطات السعودية

رومي الرومي

تكرمي أحد املشاركني في أنشطة مركز الشباب طارق العيسى مكرما رئيس قناة »املعالي« خالد السلطان

البطاقة اإللكترونية للحجاج

»إحياء التراث« تكرم المشاركين في أنشطة »الشباب« الدعوية

حتت رعاية رئيس مجلس االدارة بجمعية احياء 
التراث االسالمي طارق العيس���ى وبحضور مختار 
منطقة قرطبة عبداحملسن احلسيني، اقام مركز الشباب 
التابع جلمعية احياء التراث االسالمي حفال ختاميا 
النش���طة احلملة الدعوية الرمضانية الثالثة والتي 

نظمها حتت شعار »الدين اخلالص«.
بدأ احلفل بآيات م���ن الذكر احلكيم تالها الطالب 
عبدالعزيز العليان، وهو احد املشاركني في مسابقة 
حتفيظ القرآن الكرمي، ثم القى رئيس املركز د.احمد 
الشراد كلمة اوضح فيها ان من ثوابت الدين التي ال 
تتبدل ان اهلل � عز وجل � ما بعث الرس���ل  وما انزل 
الكتب اال ألجل توحيده س���بحانه وتعالى، قال اهلل 
عز وجل )ولقد بعثنا في كل امة رس���وال ان اعبدوا 

اهلل واجتنبوا الطاغوت(.
ل���ذا، فإن توحيد الرب تب���ارك وتعالى من اعظم 
واجب���ات الدين اخلالص بل ه���و الدين كله، وضده 
الشرك وهو الذنب الوحيد الذي ال يغفره اهلل تبارك 

وتعالى.
وقد قال اهلل عز وجل )ان اهلل ال يغفر ان يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهلل فقد 
افترى اثما عظيما(، وقال ژ في احلديث املتفق عليه 

)امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان ال اله اال اهلل 
واني رس���ول اهلل، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم 

واموالهم اال بحقها وحسابهم على اهلل(.
ثم اوضح د.الش���راد ان اهم اه���داف هذه احلملة 
الدعوية بيان اهمية وفضل التوحيد، والتحذير من 
الوقوع في الش���رك بش���تى انواعه، وجتلى ذلك في 
البرامج التي اقيمت خالل ش���هر رمضان املبارك في 
منطقة قرطبة والتي كان من ابرزها اقامة احملاضرات 
والدروس العلمية مبس���اجد املنطق���ة بالتعاون مع 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، وتوزيع الهدية 
الرمضانية على اهالي املنطقة والتي اش���تملت على 
رس���التني في بيان التوحيد، وحكم السحر والكهانة 
للعالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل، وكذلك 
اش���تملت الهدية على مجلة »الدين اخلالص« وهو 

اصدار خاص باحلملة.
كما تضمنت هذه احلملة تنظيم مسابقة العم الفاضل 
داود البصيري حلفظ القرآن الكرمي وحفظ مجموعة 
من احاديث نبوية مختارة من »كتاب التوحيد« لشيخ 
االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل، كذلك اقامة 
برنامج »الدعوة الى التوحيد«، وهو عبارة عن توزيع 

كتيبات لغير املسلمني باملنازل.

وفي نهاية كلمته، ش���كر د.الش���راد كال من داود 
البصيري وشركة عبدالرحمن منصور الزامل واوالده 
وشركة مالك للسياحة والسفر باالضافة لقناة »املعالي« 
الفضائي���ة واللجان التابعة جلمعي���ة احياء التراث 
االسالمي )العالم العربي � بر الوالدين � الكلمة الطيبة 
� اللجنة الرئيسية لتحفيظ القرآن الكرمي � ادارة جلان 
الزكاة( وكل من س���اهم في اجناح انشطة املركز من 
املتبرعني واملشرفني والعاملني في املركز، باالضافة 

الولياء االمور على ثقتهم الكبيرة مبركز الشباب.
بعد ذلك، قام كل من راعي احلفل طارق العيس���ى 
وعبداحملسن احلسيني مختار منطقة قرطبة بتوزيع 

اجلوائز على احملتفى بهم.
اجلدير بالذكر ان مركز الش���باب في قرطبة يقوم 
بتنظيم انشطة ثقافية عامة، وبرامج رياضية لكل فئات 
الطلبة املشاركني، وتنظيم بعض الرحالت واملسابقات 
واملشاركة في انشطة واعمال العديد من اللجان واجلهات 
االخرى، وذلك اضافة للتجديد والتطوير املستمر في 
جميع انشطته املختلفة الرياضية والثقافية والترفيهية، 
كما يقوم املركز سنويا بتنظيم املخيم الربيعي، والذي 
يشتمل على العديد من املسابقات الرياضية والثقافية 

والعديد من احملاضرات.

برامج المركز خالل شهر رمضان أكدت على بيان أهمية وفضل التوحيد

السبيعي: الكويت تدعم إقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس وفق القرارات والمبادرات الدولية

أكد حرصها على أهمية سيادة القانون الوطني والدولي

هادي السبيعي مشاركا في اجتماع اللجنة القانونية للجمعية العامة

أبوالحسن: نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة

»طريق اإليمان« تستعد للحملة الخامسة من »درر«

األمم املتحدة � كونا: أكدت الكويت اهتمامها 
بقضايا املرأة ودعمها لها في مختلف املجاالت 
إميانا منها بالدور الفعال الذي تؤديه املرأة 
الكويتية في املجتمع كش���ريك سياس���ي 
واحتراما للمكانة املتميزة التي اكتس���بتها 

عن جدارة وأثبتتها عبر التاريخ.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة ألقاها السكرتير الثالث حسن 
شاكر أبواحلس���ن الليلة قبل املاضية أمام 
اللجنة االجتماعية والثقافية التابعة للجمعية 
العامة في دورتها اخلامسة والستني خالل 

مناقشتها لبند »النهوض باملرأة«.
وقال ابواحلسن ان اهتمام الكويت باملرأة 
لم يتوقف عند نقطة معينة فالدولة تواصل 
تقدمي الدعم اليها في املجاالت السياس���ية 
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية انطالقا 

من إميانها بالدور الفعال الذي تقوم به املرأة 
الكويتية كشريك أساسي في املجتمع وملا 
حتظى به من مكانة متمي���زة في املجتمع 
اس���تحقتها عن ج���دارة رس���ختها مبرور 

الزمن.
وأوضح ان الدستور الكويتي يؤكد تساوي 
اجلميع في الكرامة اإلنسانية وأمام القانون 
في احلقوق والواجبات دون أي متييز على 
أساس اجلنس او العرق او اللغة او الدين 
وانه يكفل ايضا حقوق األمومة والطفولة 
وان قانون األحوال الشخصية يحمي املرأة 

من العنف.
وذّكر ابواحلس���ن مبا تتمت���ع به املرأة 
الكويتية من حري���ة وحقوق في املجاالت 
السياسية واملدنية وقال انها حققت جناحات 
أكسبتها الريادة والسبق على مستوى اخلليج 

واملنطقة مبا وصلت اليه من مناصب وظيفية 
قيادية متعددة منها حصولها على املنصب 
الوزاري في احلكومة الى جانب وجود %7 
من القوة العاملة النس���ائية في البالد في 
مجال القضاء وفي الس���لكني الديبلوماسي 

والعسكري.
الهام���ة التي حققتها  وذكر باالجنازات 
املرأة الكويتية في السنوات القليلة املاضية 
فقد حازت 4 سيدات كويتيات ثقة الشعب 
الكويتي لتمثيل���ه والتعبير عن تطلعاته 
ف���ي البرملان وهن ميثلن حاليا 8% من عدد 
األعضاء دون ان تكون هناك اي حصة إلزامية 
للمرأة وذّكر أيضا بان احلكومة أصدرت قرارا 
يجيز التحاق املرأة بالشرطة النسائية وبأن 
سيدة كويتية تس���لمت رئاسة احد مراكز 

التحقيقات في البالد.

صرح مدير عام مبرة طريق اإلميان محمد القالف بأن القائمني على 
مشروع درر لرقي القيم قد بدأوا اإلعداد حلملتهم اخلامسة لهذا العام 
والتي س����تدور حول »أسماء اهلل احلس����نى« والتي تهدف املبرة من 
خاللها الى تعزيز القيم واملبادئ واألخالقيات والسلوكيات احلياتية 
املستوحاة من كلمات وعبارات أسماء اهلل احلسنى التي شملت وكملت 
فأصبح����ت مرجعا يلوذ به أولو األلباب وينبوعا ينبغي ان ينهل منه 

شبابنا وأبناؤنا ومصدر اجتهاد وعمل لعقول علمائنا ودعاتنا.
وقد أوضح القالف ان احملاضرات واللقاءات اجلماهيرية التي سينظمها 
مشروع »درر« لهذا العام لن تقل عن مثيالتها في السنوات املاضية من 
حيث االس����تضافات لكبار الدعاة والقراء واملنشدين من داخل وخارج 
الكوي����ت ومن حيث الرعايات املتعددة واملتنوعة كالرعايات اإلعالمية 
والش����خصية والرسمية ورعايات املؤسس����ات والشركات الفاعلة في 

هذا املجال.
وقد أضاف القالف ان األعوام السابقة قد شهدت حمالت جماهيرية 

وإعالمية هادف����ة، منها حملة »كلنا نحبه« الت����ي جاءت لتعزيز حب 
الرس����ول الكرمي ژ في نفوس املسلمني وذلك عقب الهجوم البغيض 
على ش����خص رسولنا ژ من جهات خارجية مغرضة، ثم أعقبت هذه 
احلملة حملة »أعظم حب« والتي عززت حب املولى س����بحانه وتعالى 
في قلوب احملبني، وال نستطيع ان نغفل حملة العام املاضي التي جاءت 
متاشيا وتواكبا مع احتفاالتنا الوطنية وكانت حتت عنوان »ريح قلبك 
بطاعة ربك« والتي مت استضافة أعالم الدعاة من الكويت والبالد العربية 
أمثال عمرو خالد ومحمد حسان ونبيل العوضي ومحمد الثويني وعمر 

عبد اآلخر ومحمد راتب النابلسي وآخرين.
كم����ا أكد القالف ان اإلعداد حلملة هذا العام س����وف يش����هد نفس 
استراتيجية العمل من حيث توسيع قاعدة االستضافات من دعاة وقراء 
ومنش����دين، كما ستشهد تغطيات إعالمية متميزة من خالل الرعايات 
اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية حيث يبذل القائمون على مشروع 

»درر« حاليا جهدا كبيرا في التجهيز واإلعداد لهذه احلملة.

الفلسطينيني.
وأضاف أن السلطات االسرائيلية 
متادت في غطرستها باالعتداء على 
قافلة احلري����ة التركية في املياه 
الدولية في مايو املاضي متجاهلة 
القوان����ني واألعراف  بذلك جميع 
الدولية لثقتها ف����ي قدرتها على 
اإلفالت م����ن العقاب في غياب رد 
مناس����ب من قبل املجتمع الدولي 

على تلك الغطرسة.
وجدد دعم الكويت إلقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق 
الدولية ذات  القرارات واملبادرات 
الصلة ودعمها للجمهورية العربية 
السورية في اس����تعادة اجلوالن 
احملتل وللبنان النسحاب اسرائيل 
من كامل أراضيه ووقف االنتهاكات 

االسرائيلية املتكررة ألجوائه.
القيام  الى  ودعا األمم املتحدة 
مبس����ؤولياتها في تطبيق مبادئ 
سيادة القانون وإيجاد حلول ألي 
تنازع بني قواعد القانون الدولي 
والى تعزيز اآلليات الدولية لتسوية 
املنازعات الدولية وتفادي التعارض 
بني االتفاقيات الدولية على الصعيد 
الدولية على  العاملي واالتفاقيات 
الصعيد اإلقليمي وحتديد السبل 
والوسائل املناسبة لزيادة الوعي 
القانون����ي وتفعي����ل االتفاقيات 

الدولية.

سيادة القانون واحترام ميثاق األمم 
املتحدة والقانون الدولي وحماية 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
للفرد وحق الش����عوب في تقرير 
مصيرها واملس����اواة بني اجلميع 
دون متييز مبا يحقق السالم واألمن 

والتنمية االقتصادية.
من جهة أخرى، اشار السبيعي 
الى أن قضية الص����راع العربي � 
االس����رائيلي أخطر ما يهدد األمن 
والسلم في منطقة الشرق األوسط 

وان إخفاق األمم املتحدة خالل العقود 
الستة املاضية في إيجاد حل لهذه 
القضية احملورية »ساهم في تعقيد 
القضية الفلسطينية« ودفع سلطة 
االحتالل اإلسرائيلي الى التمادي 
في عدم احترام الشرعية الدولية 
ومواصلة سياس����ة االس����تيطان 
وفرض احلصار على غزة وطمس 
معالم القدس م����ن أجل تهويدها 
واستمرارها في سياسات مصادرة 
األراضي والتنكيل واالعتقاالت ضد 

  األمم املتحدة � كونا: ش����ددت 
الكويت على أهمية سيادة القانون 
على الصعيدين الوطني والدولي 
في ضمان السالم واألمن وحتقيق 
العدال����ة واملس����اواة واالزده����ار 

االقتصادي والتنمية.
الكويت  وأوضح عضو وف����د 
الدائم لدى األمم املتحدة السكرتير 
الثال����ث هادي الس����بيعي موقف 
الكوي����ت من ه����ذا املوضوع أمام 
اللجنة القانونية التابعة للجمعية 
العامة في دورتها احلالية اخلامسة 
والستني الليلة قبل املاضية خالل 
 مناقش����ة اللجنة للبن����د املتعلق

ب� »سيادة القانون على الصعيدين 
الوطني والدولي«.

وقال السبيعي ان »الكويت تشدد 
على األهمية البالغة ملوضوع سيادة 
القانون على الصعيدين الوطني 
والدولي وتؤكد على ضرورة العمل 
لضمان الس����الم واألمن الدوليني 
واحت����رام القانون والوصول الى 
العدالة واملساواة وحتقيق األهداف 
الس����امية كاالزدهار االقتصادي 
والتنمية املستدامة والقضاء على 
الفق����ر واجل����وع وحماية حقوق 

اإلنسان.
وأك����د التزام الكوي����ت الكامل 
بجميع القوانني واملواثيق الدولية 
وإميانها بض����رورة تعزيز حكم 


