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عبدالرحمن العطية مشاركا في االجتماع )أنور الكندري(املستشار راشد احلماد مترئسا االجتماع الـ 22 لوزراء العدل بدول التعاون

الحماد: نهدف لخلق تكتل صلب للحفاظ على هويتنا الخليجية والعربية
افتتح االجتماع الـ 22 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون

العطي�ة: يحدونا األم�ل في تحقيق إنج�ازات نوعية جدي�دة لتحقيق التق�ارب والتكامل بي�ن دول المجلس ف�ي المجاالت العدلي�ة والقضائية
أسامة أبوالسعود 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
العدل ووزي���ر االوقاف  ووزي���ر 
والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد أن املشاهدات واحلوادث التي 
مير بها العالم بصفة عامة واملنطقة 
العربية بصفة خاصة على جميع 
السياسية واالجتماعية  االصعدة 
واالقتصادية والعسكرية، تدفعنا 
الن نكون أكثر حرصا واصرارا على 
بلوغ هدفنا املنش���ود املتمثل في 
خلق تكتل خليجي صلب، نستطيع 
من خالله الوقوف أمام املتغيرات 
القوية التي مير بها العالم بأسره 
واحلفاظ على هويتنا اخلليجية 
والعربية، حيث أصبح سعي الدول 
الى خلق تكتالت وجتمعات دولية 
قوية ضرورة ملحة ومطلبا هاما 
تضعه جميع دول العالم في مقدمة 

أجندتها السياسية اخلارجية. 
جاء ذلك في كلمة للحماد خالل 
االجتماع الثاني والعشرين لوزراء 
العدل بدول مجلس التعاون لدول 
الذي تستضيفه  العربية  اخلليج 
الكويت على م���دى يومني بفندق 

جي دبليو ماريوت.

خطوات واسعة

وقال احلماد: يطيب لي وللكويت 
حكومة وشعبا أن نرحب بكم في 
بلدكم الثاني، ويسعدني أن اعبر 
لكم عن سعادتي واعتزازي البالغني 
بتشريفكم هذا االجتماع، والذي نأمل 
جميعا أن يخطو بنا خطوة واسعة 
الترابط والتعاون  نحو مزيد من 
التعاون لدول  بني دول مجل���س 
اخلليج العربية، كما يس���رني أن 

في س���لطنة عمان، أثناء ترؤسه 
اجتماعكم السابق الذي عقد على 
أرض السلطنة العزيزة على قلوبنا 
جميعا. وقال: يتضمن جدول أعمال 
اجتماعكم املوقر موضوعات على 
درجة كبيرة من االهمية، سيكون لها 
بإذن اهلل دور بارز في تعزيز ودعم 
مسيرة التعاون العدلي والقانوني 
بني الدول االعضاء، وفي مقدمتها 
وثيقة أبوظبي للنظام )القانون( 
املوحد للتوفيق واملصاحلة، ووثيقة 
أبوظبي للنظام )القانون( املوحد 
ملكافحة االجتار باالشخاص لدول 
املجلس، ووثيقة الرياض للنظام 
)القان���ون( املوح���د لالج���راءات 
اجلزائية لدول املجلس، باالضافة 
الى متدي���د وتعديل م���دد العمل 
ببعض وثائق االنظمة )القوانني( 
االسترشادية التي اعتمدها املجلس 
االعلى كأنظمة )قوانني( استرشادية 
ملدة أربع سنوات، كما يتضمن جدول 
االعمال عددا من مشاريع االنظمة 
)القوانني( التي انتهت جلان اخلبراء 
املختصني من مناقشتها ودراستها 
في ضوء املالحظات الواردة عليها 
من الدول االعضاء. وأشاد باجلهود 
امللموسة والتعاون املثمر الذي قام 
به االخوة اخلب���راء واملختصون 
القانوني���ون الذين ش���اركوا في 
الفني���ة واملكلفة  اللج���ان  أعمال 
بدراسة ومراجعة مشاريع االنظمة 
)القوانني( املوحدة والتي استمرت 
طوال العامني املاضيني. وأكد وجود 
عدد من املوضوعات التنسيقية ذات 
االهتمام املشترك ومن أهمها تقرير 
جلنة اخلب���راء املختصني املكلفة 
بدراسة جتارب الدول االعضاء في 

االسالم السمحة اخلالدة، ولتحقيق 
التعاون  االهداف اجلليلة ملجلس 
خدم���ة لدولنا ومواطنينا، وان ما 
قمتم به من اجناز لعدد من االنظمة 
والقوانني، والتعاون والتنس���يق 
املثم���ر والقائم بني وزارات العدل 
بشأن املوضوعات املطروحة على 
املستويني االقليمي والدولي ليؤكد 
أهمية استمرار هذا التعاون البناء 
والعمل على تطويره الى االفضل 
حتقيقا لتطلعات أصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون، 
حفظهم اهلل، وتوجيهاتهم الدائمة 
لتفعيل املس���يرة وترس���يخ أطر 
التعاون، ودعم مس���ارات التكامل 
على مختلف االصعدة وفي املجاالت 

كافة.

ومتكامل بني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية يعد أحد أهم 
االهداف املنش���ودة لشعوب دول 
مجل���س التعاون ل���دول اخلليج 
العربية.  وتاب���ع الوزير احلماد: 
اس���محوا لي بأن أتوجه باسمكم 
جميعا بجزيل الش���كر واالمتنان 
لالمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية على ما بذلوه من 
جهود صادقة في س���بيل اجناح 
االجتماع الثاني والعشرين الصحاب 
املعالي وزراء العدل بدول مجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية، 
متمنيا لكم التوفيق في مناقش���ة 
جميع املوضوع���ات املدرجة على 
أعم���ال اجتماعكم واتخاذ  جدول 
املناس���بة  القرارات والتوصيات 

انقل لكم ترحيب وحتيات صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
ومتنياته لكم بالتوفيق في مساعيكم 
الدؤوبة نحو حتقيق كل ما من شأنه 
رفعة وازدهار دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
وأضاف: ال ش���ك أن اجتماعكم 
العديد من  اليوم تنتظره  املبارك 
املسائل والتحديات التي تتطلب منا 
بذل اجلهد واملثابرة على دراستها 
والعمل على اصدار ما يناسبها من 
قرارات وتوصيات، ملا سيكون لهذه 
القرارات وتلك التوصيات من عظيم 
االثر في تقوي���ة وتدعيم أواصر 
التعاون والتقارب بني دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وان 
الوصول الى نظام قانوني موحد 

وأض���اف: يس���عدني في هذه 
املناس���بة املبارك���ة أن أرفع ملقام 
الش���يخ  الس���مو األمير  صاحب 
صباح االحمد رئيس الدورة احلالية 
التعاون  للمجلس االعلى ملجلس 
لدول اخلليج العربية وسمو ولي 
عهده االمني الشيخ نواف االحمد 
اجلابر الصباح والى حكومة وشعب 
الكويت أصدق مش���اعر االمتنان 
الكويت هذا  والتقدير الستضافة 
ب���كل حف���اوة ورعاية  االجتماع 
وتكرمي، متمنيا للكويت وشعبها 
االبي مزيدا من التقدم واالزدهار. 
واشاد العطية باجلهود املقدرة 
التي بذلها الشيخ محمد بن عبداهلل 
بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب 
رئي���س املجلس االعل���ى للقضاء 

والتي من شأنها حتقيق االهداف 
التي تخدم وحتقق املصالح الوطاننا 
الغالية وادع���و اهلل عز وجل أن 
يسدد على طريق اخلير خطاكم وان 
يدمي على شعوبنا احلبيبة نعمتي 
االمن واالستقرار. ومن جانبه قال 
االمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبدالرحمن العطية: 
تعقدون هذا االجتماع واالمل يحدونا 
في حتقيق اجنازات نوعية جديدة 
تضاف لالجن���ازات املتميزة التي 
حتققت م���ن خ���الل اجتماعاتكم 
الس���ابقة لتترجم اجله���ود التي 
تبذلونها لتحقيق التقارب والتكامل 
بني دول املجلس في املجاالت العدلية 
والقضائية وترسيخ مبادئ العدل 
واملساواة التي جاءت بها شريعة 

االرشاد االسري ومشروع النظام 
)القانون( املوحد حملاكم االس���رة 
بدول املجلس الذي أعدته اللجنة، 
وتقرير جلنة اخلبراء املختصني 
املكلفة مبناقشة مشروع الضوابط 
واآلليات التنفيذية ملمارسة مهنة 
احملاماة، وتقري���ر اللجنة الفنية 
املتخصصة املكلفة بدراسة العقبات 
التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية 
تنفيذ االحكام واالنابات واالعالنات 
القضائية بدول املجلس، وتقرير 
جلنة اخلب���راء املختصني املكلفة 
بتقييم نتائج املؤمتر االستعراضي 
االول لنظام روما االساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية الذي عقد بأوغندا 
عام 2010، وتقرير جلنة اخلبراء 
املكلفة بدراس���ة توصيات منتدى 
القيمي  الفضائي���ات والتح���دي 
واالخالقي الذي يواجه الش���باب 
اخلليجي واستخالص آلية تنفيذ 
ما يتعلق بعمل وزارات العدل، وغير 
ذلك من املوضوعات االخرى ذات 

االهتمام املشترك.

أنظمة وقوانين

وأض���اف أن ما سيس���فر عنه 
اجتماعكم من القرارات والتوصيات 
التي ترونها مناسبة حيال االنظمة 
)القوانني( واملوضوعات املطروحة 
س���يحقق باذن اهلل جناحا جديدا 
يضاف الى جناحاتكم الس���ابقة، 
س���ائال اهلل جلت قدرته أن يسدد 
اخلطى، ويكل���ل أعمال اجتماعكم 
امليمون بالتوفيق والسداد للوصول 
الى قرارات حتقق االهداف املنشودة 
التي رسمها أصحاب اجلاللة والسمو 

قادة دول املجلس.

بيت الزكاة يستقبل أضاحي المواطنين 
في 17 مركزًا إيراديًا طوال أيام عيد األضحى

الهاجري ل� »األنباء«: الشريعة تنظم مسابقة 
إلكترونية حول وسطية الدين اإلسالمي

وإناث���ا وال يجوز م���ن اإلبل إال 
املسنة التي أمتت خمس سنني، 
ويجزئ من البقر ما أمت سنتني، 
ومن الضأن واملعز ما أمت سنة، 
ويجوز عند التعسر ما أمت ستة 

أشهر من الضأن.
وقال الكليب انه يجب أن تكون 
العيوب  األضحية س���ليمة من 
املذكورة في احلديث النبوي: عن 
البراء بن عازب أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم قال: »ال يجزئ 
في األضاحي العوراء البني عورها، 
واملريضة البني مرضها، والعرجاء 
البني ظلعه���ا، والعجفاء التي ال 
تنقى«، وال جتزئ األضحية إذا 
قطعت منه���ا األذن أو القرن أو 
اإللية، أو قطع من هذه األعضاء 
النصف فما أكثر، فإن كان املقطوع 
أقل من نصف القرن أو األذن، أو 
الذن���ب، أو اإللية، فال بأس، وال 
يجزئ ما قطع منه عضو مقصود 
كاليد أو الرجل، أما اخلصي فال 
بأس بالتضحي���ة به ألن حلمه 

يكون بعد اخلصاء أطيب.
وح���ول التضحية عن امليت 
ذكر الشيخ الكليب ان التضحية 
عنه جت���ب ان كان ق���د أوصى 
به���ا وله مال او وقف وقفا لذلك 
أو وجبت عليه بن���ذر وله مال 
ففي هذه احلاالت يكون حكمها 
الوجوب، أما في غير هذه األحوال 
فإن التضحية عن امليت جائزة عند 
جمهور الفقهاء وال تكون واجبة 
وفي حال ذبحها عن امليت يعمل 
باألضحية ع���ن احلي من األكل 

والتصدق واالهداء.

الكلية ال تنس����ى من هم خارجها 
من فئة الش����باب الذين هم عماد 
األمة في جميع املراحل اجلامعية 
الدينية.  والثانوي����ة واملعاه����د 
وتعتبر هذه املسابقة وسيلة من 
وسائ ل تواصل كلية الشريعة مع 
هذه الشريحة املهمة في مجتمعنا 
للوقوف على املعلومات االسالمية 
الصحيحة من مصادرها املوثوقة 
وتش����جيعا لهم على البحث في 
مضامينها به����دف تواصلهم مع 
الكتب واملصادر األصيلة للعلوم 
الشرعية. وأضاف د.الهاجري ان 
هذه املسابقة االلكترونية جاءت 
بهذا النسق لولع الشباب باالنترنت 
والتقنية احلديثة، فكانت مدخال 
كرميا الس����تغالل هذه التقنيات 
فيما يفيد ش����باب وفتيات األمة 
ومبا يعود عليهم باخلير بعيدا 
عن الغلو والتطرف، وعلى أمتنا 

باالزدهار والتقدم.

وأشار إلى انه يسن للمضحي 
ان يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي 
ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل 
أكثر من الثلث أو أقل جاز، ومن 
ن���ذر أن يضحي فل���ه أن يأكل 
منها، إال إذا نص في النذر أن ال 
يأكل منه���ا، أو أنها للفقراء، أما 
إذا كان ن���ذره مبطلق الذبح، أو 
التضحية، فيحل له أن يأكل منها 
هو وأهله، واملستحب أن يذبح 
املضحي أضحيته بنفس���ه وأن 
يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل 
بيته، أو االشتراك في األضحية إذا 
كانت من اإلبل أو البقر، وجتزئ 
البقرة أو اجلمل عن سبعة أضاحي 
وجتوز االستنابة والتوكيل في 
ذبح األضحي���ة وتفويض النية 

إلى الوكيل.
وعن ش���روط االضحية أكد 
الكليب انه ال يجوز من االضحية 
إال بهيمة األنعام وهي اإلبل والبقر 
أنواعها ذكورا  والغنم بجمي���ع 

ونشرها في أوساط املجتمع الكويتي 
خاصة. وق����ال د.الهاجري ان من 
أهداف الكلية النهوض باملستوى 
العلم����ي واالكادميي لطالبها عن 
طريق تلقيهم للعلوم الشرعية في 
قاعات الدروس على أيدي نخبة 
متميزة من علماء الشريعة فإن 

ح���ث مدير مكتب الش���ؤون 
الش���رعية في بيت الزكاة علي 
الكليب املس���لمني على تطبيق 
شعيرة عظيمة من شعائر اإلسالم 
وهي نحر األضاحي في أيام العيد 
تقربا إلى اهلل وشكرا له وتوسعة 

على الفقراء واملساكني.
الكلي���ب ان األضحية  وقال 
سّنة مؤكدة عند جمهور العلماء 
ال يحسن تركها للقادر عليها، وبني 
أن على املسلم ان يذبح أضحيته 
بنية صاحلة بقصد طاعة اهلل عز 
وجل والتقرب اليه وإحياء سنة 
اخلليلني ابراهيم ومحمد عليهما 
الصالة والسالم وأن يطيب بها 
نفسا وان تكون من طيب ماله.

الكلي���ب ان وقت  وأض���اف 
التضحية الذي حددته الس���نة 
النبوية الشريفة يبدأ بعد طلوع 
شمس يوم عيد األضحى ومتام 
صالة العيد واخلطبتني أو بعد 
مضي زمن قدر ما يصلي العيد 
ويسمع اخلطبتني، الفتا إلى ان 
من ذبح قبل ذلك فذبيحته حلم 
وليست بأضحية لقول النبي ژ 
»ومن نس���ك قبل الصالة فتلك 
شاة حلم«. وأوضح الكليب انه 
يصح ذبحها في أي يوم من أيام 
التشريق في ليل أو نهار الفتا إلى 
ان وقتها ينتهي بغروب شمس 
اليوم الثالث من أيام التش���ريق 
وهو اليوم الثالث عشر من ذي 
احلجة.ويكره ملن أراد التضحية 
أن يأخذ من شعره وأظفاره شيء 
من دخول ش���هر ذي احلجة إلى 

أن يذبح أضحيته.

ليلى الشافعي
أعل����ن عميد كلية الش����ريعة 
والدراسات االس����المية بجامعة 
الكوي����ت د.مب����ارك الهاجري ان 
الكلية دشنت املسابقة االلكترونية 
األولى التي تبني ان وسطية الدين 
االسالمي وسماحته راية كبيرة 
غفل عن رؤيتها كثير من املسلمني 
سواء كانوا من العوام أو طلبة علم 
أو باحث����ني. وبني د.الهاجري في 
تصريحات ل� »األنباء« ان الكلية 
طرحت هذه املسابقة جلميع طلبة 
جامعة الكويت واجلامعات اخلاصة 
واملدارس الثانوية واملعاهد الدينية 
في الكوي����ت، وذلك لبيان روعة 
وجم����ال الدين ف����ي التعامل مع 

اآلخرين ونبذ أفكار التطرف.
وأكد أن هذه املس����ابقة تأتي 
في اطار استشعار كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية لواجبها في 
دعم الثقافة االسالمية الصحيحة 

علي الكليب

د.مبارك الهاجري


