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»اإلصالح« افتتحت ملتقى األقصى الـ 12 تحت عنوان »مالمح مشروع التهويد في القدس« برعاية رئيس الهيئة الخيرية

المعتوق: الهجمة الشرسة على القدس
تستهدف طمس هويتها اإلسالمية والعربية

أسامة أبوالسعود
أك����د رئيس الهيئ����ة اخليرية 
العاملي����ة د.عبداهلل  اإلس����امية 
املعتوق أن املسجد األقصى املبارك 
درة املساجد واملقدسات اإلسامية 
ومكانته العزيزة هي التي دعتنا 
في هذه الليلة إلى أن ندق ناقوس 
اخلطر إزاء م����ا تتعرض له هذه 

املدينة املباركة.
افتتاح  وقال املعتوق خ����ال 
ملتقى األقصى الثاني عشر الذي 
نظمته جمعية اإلصاح االجتماعي 
مس����اء أول من أمس في منطقة 
الروض����ة حتت ش����عار »مامح 
مش����روع التهويد في القدس« ان 
القدس واملسجد األقصى يتعرضان 
ألخطر وأشرس حملة تهويدية منذ 
احتالها في عام 1967 ولم تتوقف 
عمليات االستيطان حلظة واحدة 
س����واء في املدينة املقدسة أو في 

األراضي املجاورة.
وتابع املعتوق ان أعمال التهويد 
تس����ارعت في اآلون����ة األخيرة 
وتزامنت مع رزمة اجراءات ادارية 
على جميع األصعدة لشرعنة هذه 

املمارسات.
واضاف: لقد ش����اءت اإلرادة 
اإللهية ان يرتبط املسجد األقصى 
بعقيدتنا ارتباطا وثيقا وان تكون 
له ذكريات عزي����زة وغالية على 
نفوس املسلمني، ومكانة مرموقة 
وخالدة في وجدان األمة اإلسامية 
وضميرها، حيث أراد اهلل سبحانه 
أن يكون اإلس����راء بالرسول ژ 
وصا للحاضر باملاضي، وتقديرا 
ملنزلة ه����ذه البقعة املباركة التي 
ظلت أمدا طويا تشع منها الهداية، 
وتهبط في رحابها النبوات، قال 
تعالى )سبحان الذي أسرى بعبده 
ليا من املسجد احلرام إلى املسجد 

األقصى الذي باركنا حوله(.

أخطر محاوالت التهويد

وأشار املعتوق الى ان املتابع 
ملا يجري في الق����دس يلحظ ان 
سيناريوهات عدة تسعى الى طمس 
هوية القدس العربية اإلسامية، 
والعم����ل على تكري����س الوجود 
اليهودي في املسجد ومحيطه عبر 
االقتحامات وتدش����ني العديد من 
الكنس، ومتتد هذه السياسات الى 
تفريغ األحياء الفلسطينية احمليطة 
باملسجد األقصى من سكانها بطرق 

شتى، واألخطر هو محاوالت تهويد 
السكان الفلسطينيني أنفسهم، حيث 
تقوم وزارة املعارف االسرائيلية 
الهدف  بتدريس مناهج تعليمية 
التاريخ  منها تزيي����ف حقائ����ق 
واجلغرافيا والهوية والدين، هذا 
الى جانب استراتيجية مصادرة 
أراض����ي املقدس����يني وتطويقهم 
الذي  العنصري  الفص����ل  بجدار 
اس����تقطعت به اس����رائيل أجزاء 
الفلسطينية  كبيرة من األراضي 
كأحد األدوات الفاعلة في تفعيل 

استراتيجية التهويد.
واوض����ح ان مدين����ة القدس 
املباركة ستظل لها مكانتها املرموقة 
ف����ي ضمير األمة اإلس����امية في 
مش����ارق األرض ومغاربها، وهي 
أمانة في أعناق جميع املسلمني الى 
يوم القيامة ومن واجبهم الدفاع 

عنها والذود عن حماها.
وشدد املعتوق على ضرورة 
مواجه����ة هذه املخطط����ات، فإن 
الواجب اإلنس����اني والش����رعي 
يحتم على املجتمع����ات العربية 
واإلسامية ومؤسسات املجتمع 
ان تدعم صمود املقدسيني من خال 
رعاية ودعم مؤسس����ات اخلدمة 
العامة داخل القدس في املجاالت 
الصحية والتعليمية واإلسكانية 
الهيئات  واالجتماعية، وتشجيع 
اإلسامية في األراضي احملتلة داخل 
اخلط األخض����ر لتنظيم رحات 
القدس باستمرار  داخلية لزيارة 
وشد الرحال الى املسجد األقصى 
والص����اة فيه لتقوي����ة الروابط 

الروحية باملس����جد وتنش����يط 
احلركة التجارية في أسواق مدينة 

القدس.
وتابع: وانطاقا من مكانة أولى 
القبلتني ومس����رى املصطفى ژ 
وثالث املس����اجد التي تشد إليها 
الهيئة اخليرية  الرحال، تول����ي 
اإلسامية العاملية – من خال جلنة 
فلسطني اخليرية – املسجد األقصى 
واملقدسات اإلسامية اهتماما خاصا 
من خال مجموعة من املشاريع 
احليوية مثل مشروع شد الرحال 
الذكر ومشروع  ومشروع حفاظ 
مصاطب العلماء ومشروع ترميم 
البيوت املقدسية ومشروع رعاية 
مساجد القدس، كما دشنت الهيئة 
حملة »دروب األقصى« بالتعاون مع 
شركاء اخلير للتصدي ملخططات 
تهويد القدس الشريف واإلسهام 

في دعم أهلها.
كما اقام����ت الهيئة العديد من 
املشاريع احليوية في غزة، منها 
مشروع مستشفى اإلسراء للسرطان 
ومشروع كفالة األسر الفلسطينية 
املتعففة ومشاريع أخرى كثيرة، 
اضافة الى انشاء صندوق وقفي 
جديد باس����م »صندوق القدس«، 
ويهتم برعاية املس����جد األقصى 
ومساجد فلسطني وتقدمي الرعاية 
الصحية ألهل اإلسراء عبر توفير 
األجهزة واملعدات الطبية واألدوية 
والعاج املجاني للمحتاجني، وكذلك 
الكرمي  القرآن  يرعى الصن����دوق 
واأليتام واألس����ر الفقيرة وينفق 
على ترميم وصيانة املنازل وبرامج 

التدريب املهني واملشاريع اإلنتاجية 
في األراضي احملتلة، وبإذن اهلل 
تعالى س����نواصل مس����يرة دعم 
األقصى والقدس الشريف، سائلني 
اهلل تعال����ى ان يتقبل منا صالح 
األعمال وان يحرر املسجد األقصى 
إنه  من أيدي الصهاينة الظاملني، 

ولي ذلك والقادر عليه.

العجمي: ملتقى سنوي

ومن جانبه قال ابراهيم العجمي 
كلمة جمعية االصاح االجتماعي: 
ان جمعية االصاح االجتماعي دأبت 
على اقامة هذا امللتقى الس����نوي 
وذلك بهدف التذكير بهذه القضية 
املهمة ملا يعانيه شعب فلسطني 

حتت نير اليهود وأعوانهم.
وتابع العجمي: لقد جنح أهلنا 
املقدسيون خال 43 عاما في الذود 
عن مدينتهم، وحمايتها في وجه 
هجمات التهويد املتتالية، معتمدين 
ف����ي ذلك على ذاته����م، ومضحني 
بكل م����ا ملكوا من اموال وأنفس، 
واليوم ومع اش����تداد الهجمة لم 
يعد ميكن الهلنا املقدس����يني ان 
يصمدوا وحيدين في وجه عاصفة 
االحتال التي تستهدف اقتاعهم 
من ارضهم، ل����ذا كان واجبا على 
كل عربي ومس����لم وحر في هذا 
العالم ان ينصرهم ويقف معهم 
في مواجهة احملتل. من هنا كانت 
الدعوة القامة ملتقى االقصى الثاني 
عشر، كي نسهم جميعا في حشد 
الطاقات واستنهاض الهمم، لوقف 
اعتداءات احملت����ل املتاحقة على 

مدينتنا املقدسة، ولنزرع في وعيه 
ان حربه في القدس حرب خاسرة 

مهما اشتدت وطال أمدها.

أهداف الملتقى

واض����اف ان ملتق����ى االقصى 
الس����نوي يعتبر م����ن اهم وأبرز 
االنشطة التي تتاحم فيها جمعية 
االصاح االجتماعي مع اجلماهير � 
مواطنني ومقيمني وتطبيقا للهدف 
السادس من اهداف جمعية االصاح 
االجتماعي وهو »تشجيع اعمال 
البر واخلي����ر، ومناصرة قضايا 
احل����ق والع����دل في ظ����ل املثل 
اقامة  الهدف من  االسامية« كان 
ملتقى االقصى السنوي: التذكير 
بقضية احتال املسجد االقصى، 
حتى ال تنسى مع حوادث الزمان، 
وبيان ملخططات اعداء االسام ضد 
القدس الش����ريف لطمس هويته 
االسامية، وتبصير اجليل اجلديد 
بأهمية املسجد االقصى للمسلمني، 
لينشأ على وعي بذلك وللتفاعل 
مع اهلنا في فلس����طني والشعور 
بشعورهم، والدعم املعنوي الهل 
فلس����طني، لتثبيتهم ونصرتهم، 
ألنهم اهل احلق، تشجيع أهل البر 
واالحسان على الدعم املادي عن 

طريق اللجان املختصة.
العجم����ي: ان جميع  واضاف 
املس����لمني يعتقدون ان اخلرافة 
اليهودية الصهيونية والقرارات 
الصهيونية لن تصل الى مرحلة 
هدم املسجد االقصى املبارك، ولن 
تصل ايضا الى ان يتم وضع حجر 
االس����اس على انقاض املس����جد 
االقص����ى، ال س����مح اهلل، واننا 
جميعا من الذين يرفضون فكرة 
ان املسجد االقصى سيهدم، ولكن 
املسجد االقصى قد يؤذى، وبالتالي 
فإن املطلوب منا ان نحافظ عليه 
وعلى مقدساتنا، وان نحميها بكل 
ما منلك، يج����ب ان نقدم الغالي 
والنفيس من اجل حماية املسجد 
املبارك ونصرته، يجب  االقصى 
ان نحافظ على وجودنا االسامي 
والعربي، يجب ان نحافظ على رمز 
هويتنا العربية واالسامية، ولن 
يس����تطيع احد كائنا من كان من 
اعدائنا ان يسوق لنا فكرة قبول 
هدم املسجد االقصى، فاهلل تعالى 
سيحفظ املسجد االقصى املبارك 

من كيد اليهود امللعونني.

مفتي القدس يسلم د.عبداهلل املعتوق زجاجة زيت زيتون من املسجد األقصى بحضور حمود الرومي ومشعل الزير

بيت الزكاة لتنفيذ مشروع األضاحي المحلي 
بـ 3000 رأس وتوزيعها على المحتاجين

»إحياء التراث« تقيم حفاًل لتكريم المتفوقين
 في أنشطة مركز ابن عباس لتحفيظ القرآن الكريم

حتت رعاية النائب د.علي العمير، يقيم مركز 
ابن عباس لتحفيظ القرآن الكرمي في منطقة حولي 
التابع للجنة الرئيس���ية لتحفيظ القرآن الكرمي 
بجمعية احياء التراث االس���امي حفا ختاميا 
لتكرمي الطلبة املتفوقني ف���ي حلقات التحفيظ 
لهذا العام 2010 وذلك مساء غد بعد صاة العشاء 
مباشرة في قاعة احملاضرات في املقر الرئيسي 
جلمعية احياء التراث االسامي الكائن في قرطبة 

ق5 مقابل مركز قرطبة الصحي.
واجلدير بالذكر ان النشاط الرئيسي للمركز 
ه���و حتفيظ القرآن الكرمي للناش���ئة من البنني 
والبنات اضاف���ة لتعليم احكام التجويد واقامة 
الدورات الشرعية  الترفيهية وتنظيم  االنشطة 
والقيام برح���ات العمرة.اما اهداف املركز فهي 
تربية الطلبة على اخاق القرآن الكرمي وحتبيب 

الطالب في العمل بدين اهلل تعالى والدعوة باحلكمة 
واملوعظة احلسنة كذلك تعليم العلوم الشرعية 
واص���ول الدين وتهيئة جو امياني وبيئة طيبة 
وصحبة صاحلة.ويشرف على هذا املركز اللجنة 
الرئيس���ية ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي، والتي 
من اهدافها تفعي���ل دور حلقات حتفيظ القرآن 
الك���رمي وتنويع انش���طتها املتنوعة الى جانب 
النشاط الرئيسي لها، وهو حفظ وجتويد ودراسة 
القرآن الكرمي لتكون بذلك عامل جذب للش���باب 
باالضافة الى دراس���ة املناطق التي ال يوجد بها 
حلقات، وتقييم مدى االقبال على الدورات، كذلك 
زيادة االهتمام بدراسة التجويد وايجاد الوسائل 
التعليمية الازمة لتعلم احكام التجويد ومخارج 
احلروف وتنفيذ مشاريع عامة رائدة خلدمة كتاب 

اهلل وتعليمه جلميع افراد املجتمع.

أعلن بيت الزكاة عن استعداده 
لتنفيذ مشروع األضاحي احمللي 
1431ه�/2010م مبناس���بة قرب 

حلول عيد األضحى املبارك.
وفي هذا اإلطار صرح مراقب 
املشاريع والهيئات احمللية في 
بيت الزكاة عادل حمد الشراح 
بأن البيت بصدد توقيع عقد مع 
إحدى الشركات احمللية لتوريد 
املواشي لتزويد البيت ب� 3000 
أضحية لتوزيعها على األسر 

احملتاجة.
وق���ال الش���راح إن متويل 
مش���روع األضاحي سيتم من 
خال دعم صن���دوق الصدقة 
اجلارية في بيت الزكاة واألمانة 
العامة لألوقاف، مشيرا إلى أن 
تكلفة املشروع في العام املاضي 
بلغت 122000 دينار واستفادت 

منه 3000 أسرة.
واضاف ان الشركة املتعاقد 
معها ستقوم مبوجب العقد بذبح 
األضاحي وتغليفها وتسليمها 
لبيت الزكاة ليتم توزيعها تباعا 

على األسر احملتاجة.
وبني الشراح أن بيت الزكاة 
التبرعات  سيقوم باس���تقبال 
من حل���وم األضاحي من خال 
17 مركزا من مراكزه اإليرادية 
املنتشرة بالقرب من األسواق 
املركزية للجمعيات التعاونية 
ف���ي مختلف مناط���ق الكويت 
طوال أيام العيد وحث املواطنني 
واملتبرعني الكرام على التبرع 
بجزء من أضحيتهم لبيت الزكاة 

لتوصيلها لألسر احملتاجة داخل 
الكويت نيابة عنهم اتباعا للسنة 

املؤكدة.
املراكز  أن  الشراح  وأوضح 
االيرادية ال�17 التي ستستقبل 
التبرع���ات هي كل م���ن فرع 
الفحيحيل  الس���املية ومراكز 
والعمري���ة كيف���ان واجلهراء 
الس���الم  ومش���رف وعبداهلل 
الس���الم  واليرم���وك وصباح 
والروضة والسرة وفهد األحمد 
والقرين واألندلس والقادسية 

واخلالدية والسام.
وذكر الشراح أن عمل املراكز 
يبدأ من بداي���ة أول أيام العيد 
عقب صاة العيد وحتى الساعة 
الثانية بعد الظهر باستثناء فرع 
الساملية الذي سيقوم باستقبال 
األضاحي في يوم العيد األول 
صباحا ومساء وفي اليوم الثاني 

صباحا فقط.

وب���ني الش���راح أن املراكز 
ستزود بسيارات مبردة حلفظ 
اللحوم والتي تبرعت بتوفيرها 
الش���ركات  مش���كورة بعض 
احمللي���ة واجلمعيات واملبرات 

اخليرية. 
إل���ى أن  الش���راح  ولف���ت 
مش���روع األضاحي يعد واحدا 
من املشاريع اخليرية احمللية 
العديدة التي ينفذها بيت الزكاة 
داخل الكويت بهدف رعاية األسر 
احملتاجة وتوفير عوامل األمن 
واالستقرار املعيشي لها، الفتا 
إلى أن املشروع الذي بدأ بيت 
ال���زكاة بتنفيذه منذ عام 1983 
يهدف لتوفير حلوم األضاحي 
لألسر احملتاجة لتشعر بالبهجة 
والس���رور في أيام العيد مثل 
سائر األسر في املجتمع إلشاعة 
روح احملبة واأللفة بني أبنائه 
وهي قيم رفيع���ة يعمل بيت 
الزكاة على ترسيخها وإرسائها 

من خال مشاريعه املتعددة.
وفي ختام تصريحه أعرب 
الش���راح عن خالص ش���كره 
وتقدي���ره لكل م���ن متبرعي 
ومتبرعات صن���دوق الصدقة 
اجلارية في بيت الزكاة واألمانة 
العامة لألوق���اف على دعمهم 

للمشروع.
كما أعرب عن شكره للمحسنني 
الكرام في الكويت الذين اعتادوا 
على تزويد البيت بأضحياتهم أو 
جزء منها إليصالها للمستحقني 

وللمحتاجني.

عادل الشراح

 وكيل »األوقاف« أعلن تأسيس مجلس خطباء مكون من 25 خطيبا قديما يبحث أمور األئمة واستثمار مواهبهم

الفالح: الحماد وقع الئحة االبتعاث المؤقت لألئمة والخطباء خارج الكويت
أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية د.عادل الفاح اجتاه الوزارة 
لتأس���يس مجلس خطباء مكون من 
25 خطيب���ا من قدامى اخلطباء وذلك 
للمرة االولى ملناقشة اآلراء واملقترحات 
والقضايا الفكرية والرد على الشبهات 
والتخصص في الرد املنطقي من خال 
املتخصصني وكيفية استثمار مواهب 

األئمة واخلطباء.
وأكد د.الفاح خال اللقاء األخوي 
للخطباء الكويتيني الذي نظمه مكتب 
الش���ؤون الفنية مساء أول من أمس 
مببنى تدريب األئمة واملؤذنني ان هذا 
املجلس سيجدد س���نويا وسيتفرع 
منه جلان مختلفة وتخصيص مواقع 
لانترنت وتخصيص دورات شاملة 
الكويت وخارجها تس���توعب  داخل 
مهاراتهم لتأدية الرسالة املناطة بهم 
في نشر الدعوة اإلسامية وفق املنهج 

اإلسامي الوسطي املعتدل.
وكشف الفاح خال اللقاء ايضا ان 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانوني���ة ووزير الع���دل واألوقاف 
والشؤون اإلسامية املستشار راشد 
احلماد وقع قبل أيام الئحة االبتعاث 
املؤق���ت لائم���ة واخلطب���اء خارج 

الكويت.
عل���ى صعيد متص���ل أعلن وكيل 
وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسامية 
وليد الشعيب إصدار تعميم على األئمة 
واخلطباء إلقامة صاة االستسقاء في 
متام الساعة ال� 10 صباحا يوم السبت 
املقبل عما بالسنة الكرمية ودعاء رب 

العزة لنزول املطر.
الف���اح أكد حرص  وكان د.عادل 
ال���وزارة ومس���ؤوليها القائمني على 
املس���اجد وأنش���طتها عل���ى تذليل 
كل الصع���اب التي ميك���ن أن تواجه 
اخلطباء، مبينا حجم التحديات التي 
تواجهها مؤسس���ة املس���جد في صد 
الهجمات الشرس���ة التي يتعرض لها 
الشباب وتتمثل في الفنت والفضائيات 

واالنترنت وغيرها م���ن األمور التي 
تهاجم املجتمعات.

ولفت الف���اح إلى ضرورة تفعيل 
خطب���ة اجلمع���ة، مش���يرا إل���ى أن 
أنه���ا بدأت  ت���دل على  اإلحصائيات 
بالتطور الس���يما في السنوات ال� 4 
األخيرة إال اننا نطمح الى املزيد نحو 
تطوير اخلطاب الديني من خال تلك 
اخلطب للوصول الى منهج الوسطية 

املراد تطبيقه.
وقال الفاح: نلتقي الليلة مع هذه 
املجموعة املباركة من اإلخوة اخلطباء 
الكويتيني، الذين باشروا أعماال وأضافوا 
أفكارا، ألعمال املساجد وأنشطتها، من 
أجل أن تنش���ط الدعوة، ويستجيب 
املدع���وون فيما ينفعهم ف���ي دينهم 

ودنياهم.
ودعا الفاح اخلطباء إلى املشاركة 
في أنشطة الوزارة عامة وقطاع املساجد 
خاصة ومكتب الش���ؤون الفنية على 
وج���ه اخلص���وص، والتج���اوب مع 
هذه الفعاليات، ونتطلع بعد ذلك أن 
تكون النتائج املرجوة طيبة وناجحة، 
مبينا ان الوزارة تولي شريحة األئمة 
واخلطباء الكويتيني عناية خاصة ملا لها 
من امتاك القدرة على التميز، وكذلك 

ألنها قابلة لاستيعاب والتفاعل مع 
األنشطة أينما كانت، وكيف كانت.

وشدد على أنهم أصحاب رسالة بدأها 
األنبياء صلوات اهلل وسامه عليهم 

أجمعني، وعل���ى نبينا أفضل الصاة 
وأمت التس���ليم القائل: »العلماء ورثة 
األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا دينارا 
وال درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن 

أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ اوفر«.
وقال إننا أصحاب رس���الة دعوية 
وتربوي���ة، وإن اآلم���ال فيكم كبيرة 
لتربية األجيال على اخللق اإلسامي، 

املتكاملة، ومعاجلة  الدينية  والثقافة 
األمراض التي يصاب بها أفراد األمة. 
ومعاجلة القضايا الدينية، والتي منها 
أم���راض القلوب، واملواضيع الفكرية 
وذلك بعد دراس���تها ووضع احللول 

املناسبة لها.
ومن جانبه، قال الوكيل املس���اعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب: جنتمع 
بكم اليوم وكلنا ثقة بأن دوركم الدعوي 
ه���و الذي يحقق ما تأمله الوزارة من 
األهداف السامية والغايات النبيلة، وكما 
ال يخفى عليكم فإن قطاع املساجد من 
القطاعات التي يندر بها عدد املعينني 
في الوظائف الدينية من أبناء الوطن 
الكويتيني، ومعلوم أن أهل كل بلد هم 
أعلم الناس بحاجات مجتمعهم في كل 
مناحي احلياة والتعامل مع املستجدات 
وتشخيص الدواء لكل داء، لذا كانت 

فكرة اللقاء بكم خاصة.
الش���عيب مس���ؤوليات  وخلص 
اخلطباء في »إمامة الدين، والدعوة إلى 
اهلل، واحلث على كل فضيلة والتحذير 
من كل رذيل���ة، وتوعية األمة إلى ما 
فيه مناهج السعادة والرقي والتقدم 
والنه���وض بالوط���ن والوصول إلى 
مقام الريادة على سائر األمم، وإصاح 

وتوجيه، وقدوة حسنة، وإنارة الطريق 
للسالكني إلى اهلل، والسعي احلثيث 
من أجل متاسك املجتمع ووحدة أبنائه، 
إلى غير ذل���ك من الغايات واألهداف، 
كلها منوطة بكم خطباءنا الكرام يا من 
متثلون أمل األمة فيما تصبو إليه من 

الصعود إلى املعالي«.
ودعا الشعيب احلضور الى املشاركة 
في جميع مش���اريع القطاع العلمية 
والدعوية التي يقيمها متمثا مبكتب 
الشؤون الفنية، قائا انه ينظم دورات 
تدريبية ته���دف فيما تهدف لارتقاء 
مبس���توى اإلمام واخلطي���ب علميا 
ومهنيا، ومدارس ش���رعية نس���عى 
من خالها لتحسني املستوى العلمي 
والتثقيف الشرعي، ومسابقات علمية، 
يقصد بها إذكاء روح التنافس البناء 
بني شاغلي الوظائف الدينية، وإظهار 
املكنون من طاقات املتسابقني العلمية، 
وتكرمي املتميزين، إضافة الى مشروع 
اإلص���دارات العلمية إلث���راء املكتبة 
اإلسامية من خال التأليف والتحقيق 
والبحث العلمي، ومشروع االستضافة 
اخلارجية الذي جنلب لكم من خاله 
العلماء والقراء والدعاة لاستفادة من 

علمهم وخبراتهم.
وبدوره دعا د.عبدالرؤوف الكمالي 
في كلمة له اخلطباء إلى حتديد الهدف 
األساسي من اخلطبة، مشيرا الى أن 
ابرز م���ا يحقق ذلك ه���و التحضير 
ووضوح الفك���رة إضافة الى مطابقة 
العبارة  األدلة للمضمون وس���هولة 

وجمالها.
وأش���ار الكمالي الى ان القصد من 
اخلطبة إمنا هو ذكر اهلل تعالى، من 
خال رفع مستوى اإلميان في النفوس 
وبيان ما على املس���لمني فعله وتركه 
وه���ذا م���ا ال يحصل إال بالتش���ويق 
وإبعاد الس���آمة عن املصلني بتنويع 
األدلة والشواهد والتعريج على بعض 
القصص واألبيات وضرب األمثلة التي 
تامس واق���ع الناس مع عدم اإلطالة 

التي تورث امللل.

الشـعيب: مسـؤوليات الخطباء إمامة الدين والدعوة إلى اهلل والنهوض بالوطن والوصول إلى مقام الريادة على سـائر األمم

جانب من احلضور د. عادل الفالح ووليد الشعيب وأنور احلمد خالل اللقاء

»األوقاف« تدعو لصالة االستسقاء السبت في عدد من المساجد
دعت وزارة االوقاف ممثلة في قطاع املساجد الى اقامة 
صالة االستس��قاء في عدد من املساجد التابعة لها بعد غد 
)السبت( في العاش��رة صباحا، فيما سيتم تضمني خطب 

اجلمعة دعاء االستسقاء.
ووجه وكيل الوزارة املس��اعد لش��ؤون املساجد وليد 
الشعيب الدعوة جلمهور املسلمني للتوجه الى املساجد في 
املوعد احملدد الحياء سنة صالة االستسقاء واملشاركة في 

التضرع الى اهلل بالدعاء حتى ينزل الغيث ويعم اخلير.
على صعيد متصل، اصدر الوكيل املساعد لشؤون املساجد 
تعميم��ا اداريا مت توزيعه على االئمة واخلطباء طالبهم فيه 
مبواصلة التوجه الى اهلل بدعاء االستسقاء في جميع املساجد 
وذلك في خطبة اجلمعة الثانية من كل اسبوع الى ان يغيث 
اهلل البالد والعباد.واشار الشعيب الى ان صالة االستسقاء 
ستقام في عدد من املساجد مت حتديدها في كل محافظة على 
النحو التالي: إدارة مساجد محافظة حولي: سبيكة الصباح 
� حولي بجوار دوار صادق، عبدالوهاب التركيت � الساملية 

ق9، الشايع � الزهراء.
إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير: احلافظ بن كثير � 
القصور ق5، د.عبداهلل العتيبي � مبارك الكبير ق4، زهرة 

بهجت � صباح السالم ق13.
إدارة مساجد محافظة الفروانية: الزبن � عبداهلل املبارك 
ق5، مرمي العتيقي � األندلس ق6، موضي مضحي الرشيدي 

� صباح الناصر ق1.
إدارة مساجد محافظة العاصمة: البحر � السرة ق4، محمد 
بن اجلراح � القادسية ق5، أبوالدحداح � الصليبخات ق2.

 � ÿ إدارة مساجد محافظة اجلهراء: أبوبكر الصديق
ضاحية سعد العبداهلل ق2، الفتح � الواحة ق5، سعود شالش 

� اجلهراء ق30، عمر بن اخلطاب ÿ � الصليبية ق4.
إدارة مساجد محافظة األحمدي: مطلق اخلزام � الفحيحيل 
ق11، عبيد امليع � الصباحية ق1، ضاحية جابر العلي � جابر 
العلي ق4، ضاحي��ة الرقة � الرقة ق4، ضاحية علي صباح 

السالم � علي صباح السالم ق9.


